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MIQUEL A. FARGAS

PRI sIDFx r DE L'INSTITUT DE CIENCIES

Sempre haviem vist, ]a major part dels que formem

] a SOCIETAT DE BIOLOGIA , en lliquel Fargas com a mestre.

Pero e xercint una. tal llei de mestratge , tan efusiu, tan

ple de substancia d'esperit , que ens li acostavem amb el

mateix desembaras que a] company. Sense que aixo

portes mai fins a ]a familiaritat . S'establia , d'ella matkixa,

la jerarquia, fent compatibles naturalment , i encara

condicio l'un de ]' altre, e1 respecte i l'amor.

I es que , joves encara nosaltres , En Fargas s'havia

mantingut sempre jove: un jove mes expert i mes crudit.

Passaven els anys, passava la malaltia i tot, i l'anima d.'En

Fargas no envellia. Aconseguia comunicar als deixebles

l'entusiasme pel seu art i crear la Ginecologia catalana.

Sortos d'aquell que sab formar deixebles i fer neixer una

Escola!

La SOCIETAT DE BIOLOGiA trig els sous membres hono-

raria entre aquells homes que poden servir d'exemple. En

Fargas era per molts conceptes exemplar: intel • ligencia,

voluntat sostinguda, calor d'efusio, entusiasme . El tipus

de ]'home exactament ponderat , del seny catala , servit

tothora per un agut talent.

L'obra d'En Fargas es de les primeres i mes fecondes

en e] nostre renaixement. Clinic d'arrel , anava el mestre

considerant amb major daler , intervenint en el seu treball

i er_coratjant mes cada dia , els que s'esforcen en la recerca

desinteressada , romantics d'una ciencia propia.



[4 Pablicacions de I'Institul de Ciencies

En Fargas, primer President de 1'Institut de Ciencies,

ha mort bruscament i inesperadarnent com aquell altre

Iluminar de la Medicina catalana, cl Doctor Robert; ha

mort en cl fort de la seva activitat, sense decrepitut.

Per aixo, tot i deixant-nos despres d'una vida plena, ens

queda encara cl regust del malaguanyat. La SOCIETAT

DE BIOLOGfA - que massa soviet s'ha de produir endo-

lada - scrvara sempre mes el record confortant d'aquella

ma segura que. va conduir-la a drat carpi, bon punt

nascuda. Descansi en pau el lIestre eminent i sigui cl seu

exemple estimul de treball i font d'entusiasme, sempre

rcnovellat'


