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RAFAEL RODR[GUEZ MENDEZ

Corn on 1915, on ocasie) de la mort d'En Coll i Pujol,

avui cns hem de doldre de. la d'un altre mestre, dels que

mes fortament influiren la formacio espiritual de les ge-

neracions mediqucs catalanes entre els anys 1870 i 1898;

despres les cores anaren per altres camins i 1a tasca docent

del veil professor d'Higi^n^ de la nostra Facultat perde

bona part de la seva efica,cia. En Rodriguez Mendez foa

un creient i un apassionat: cregue ardentment, amb calid

csperit de proselitisme, sense que mai el dubte minves la

seva fe, on la veritat i valor de la Ciencia, tal com

aquesta era compresa on la segona meitat del xix, i posa

on la propagacio de la seva fe el foc de son temperament

meridional i els dots d'expositor amb que natura 1'afavori

llargament.

Son esperit curios i obert el feu esser propugnador de

totes les novetats, i durant uns anys introdactor a casa

nostra de bona part de la produ; cio biologica i higiemca

forastera: mantes voltes, pero, el desig del meravellos el

perta a acceptar i defensar investigacions no massa de-

mostrades i a fer-se el pcrtaveu de doctrines fortament

discutides on els medis doctes d'aqui i de fora.

Encomana la seva fa i la seva pessio als sous deixe-

bles: porta a la catedra el vent del carrer i agita el carrer

amb les idecs exposades des de la tribune professional.
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En fer-se 1'evcluci6 dcls nostres aciencats cap al treball

original, encoratj _t i ajuda en quant estigue a l'abast de

la seva ma les rccerques, i posa el seu periodic cientific,

41n dels primers publicats a Barcelona, a disposicio dels

rc,,ercadors,"encara que militessin en camps apartats

dcl sea.

La SOCIETAT DE BIOLOGIA 01 COmpta entre els sous

membres honoraris, i on planyer-se avui de la seva per-

dua, crew de justicia dedicar un afectuos record a ]a me-

moria del que per sobre de tot fou un home savi i un

home bo.


