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Bajo la presidencia del Excmo. Sr. Dr.D. 
José Tomás Monserrat, Presidente de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Palma de Mallorca tuvo lugar el día 21 de 
enero de 1999, la solemne sesión inaugural 
del Curso de 1999. Ocuparon también el 
estrado los Hbles. Sres. , D. Manuel Ferrer, 
Conseller de Cultura, Educación y Depor
tes, y D. Francisco Fiol, Conseller de Sani
dad y Consumo, el limo. Sr. D. Juan Fageda, 
Alcalde de Palma, D. Miguel Trióla, Presi
dente del Colegio Oficial de Médicos de 
Baleares, y los M. lis. Sres. Académicos 
Numerarios, Dr. D. Bartolomé Anguita, en
cargado del discurso inaugural, y el Dr. 
Santiago Forteza, Secretario General Per
petuo de la Corporación. 

Asistieron a la Sesión la casi totalidad de 
los M. lis. Sres. Académicos numerarios y 
un selecto público que llenó por completo el 
Salón de Actos de la Academia. 

El M. I. Sr. Dr. D. Santiago Forteza 
Forteza, Secretario General Perpetuo, leyó 
la memoria correspondiente al curso ante
rior y dio a conocer el nombre del ganador 
del Concurso al Premio, que recayó en el 
Dr. Estanislao Arana Fernández de Moya, 
doctor en Medicina con ejercicio en Valen
cia. Y anunció la concesión de sendas pla
cas de reconocimiento a los doctores José 
M § Rodríguez Tejerina, Miguel Munar Qués 
y a él mismo, por su dilatada labor en la 
Real Academia. 

El Excmo. Sr. D. José Tomás Monserrat 
pronunció las siguientes palabras al entre
gar las respectivas placas a los citados 
Académicos: 

"A proposta de Presidencia, el dia 3 de 
novembre, la Reial Academia, per unanimitat 
deis membres assistents, decidí distinguir 
tres deis seus acadèmics: els Molts II.lustres 
Senyors Drs. Santiago Forteza i Forteza, 
José M s Rodríguez Tejerina i Miquel Munar 
Qués." 

"Per justificar la proposta de concedir la 
R.A. de Medicina les distincions acordades, 
només unes paraules: 

Els ben volguts i admiráis M.I.Srs. Drs. 
Tejerina i Munar per la seva continuada i 
fruitosa tasca d'investigació i de mestratge 
-feta durant un quart de segle- dins la nostra 
Corporació. 

Al respectat i estimat M.l. Sr. Dr. Santia
go Forteza pel seu impagable treball en la 
Secretaria General durant quaranta cin anys, 
que representa molt issima feina rigurosa, 
callada, desinteresada i ben feta. 

Servesquin aqüestes senzilles plaques 
commemora t i ves , com a tes t imon i de 
l'admiració i de Taféete cordial ais distingits. 

A cont inuac ión el M. I. Sr. Dr. D. 
Bartolomé Anguera Sansó leyó el discurso 
reglamentario de apertura del curso que 
versó sobre el tema, "La ganadería a las 
puertas del siglo XXI". 

Luego el Excmo. Dr. Sr. D. José Tomás 
Monserrat pronunció el siguiente discurso 
final: 

Per norma de la casa, em correspon 
presidir avui vespre, per darrera vegada, 
una Sessió Inaugural de Curs. 

Permeteu-me "girant l'ullada cap enrera"-
com escriví el poeta- unes paraules de 
sentida recordansa, d'aclaració necessària 
de diversos fets, i de agraíments sincers. 

En denou anys de presencia académica, 
m'ha correspost pronunciar el reglamentan 
discurs d'ingrés i el de torn (1980 i 1990); 
i -per encàrrec de la Institució,- he contestat 
els discursos d'ingrés deis M. I. Srs. Guillem 
Mateu (1982), Bartomeu Cabrer (1984), 
Feliciano Fuster (1987), Bartomeu Anguera 
(1990), Miquel Muntaner (1991), Francese 
Bujosa (1993) i Ferrán Tolosa (1996). 
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Tanmateix, però es la doble i succesiva 
elecció per a la presidencia de l 'Acadèmia 
(1991-1999) el que constitueix, sens dubte 
per a mí, un dels més grans honors de la 
meva vida professional. 

A la façana d'una velia casa familiar, un 
rellotge de sol duu aquesta frase tan gràfica 
com piena de veritat: "Don ses bones i ses 
dolentes". 

Ses hores bones, viscudes -en nou anys-
com a Président, han estât moites. Per la 
col. laborado i ajut de tots més que per 
mérits propis. En tota ocasió i circumstància, 
he volgut dur a terme -com millor he sabut_ 
els acords i décisions de la Corporació pre
sos per majoria; demanar les décisions 
preses segons les regles de la democracia. 

Es cert i segur que podríem haver fet 
més coses. I per ventura millors. Hem de 
esperar i creure que ho faràn els académies 
succesors. 

De les hores bones destacaría la visita 
entranyable a S. M. el Rei d'Espanya, a 
Marivent, Tagost de 1992; Tingres com a 
Académie d'Honor, Tany 1994, del professor 
Jean Dausset, Premi Nobel de Medicina, i 
Tassistència dels Présidents del Govern de 
la Comunitat a distintes sessions solemnes. 

En un pia més nostro, he de realatar, 
que, gracies a la Conselleria de Sanitat, 
deixarem (1995) Tímtim i familiar casal del 
carrer d'En Morei i aconseguirem aquesta 
magní f ica seu del carrer de Campaner 
(1996). 

Així mateix, amb senzillesa, he de men
cionar la introducció de la nostra Mengua en 
les pub l i cac ions i t asques of ic iá is 
corporatives; la proposta unànime de refor
ma dels Estatuís (1995) i Tassociació a 
l'Institut d'Espanya (1995). 

Es, també, just senyalar la col. laborado 
de l'Institut d'Espanya , del Govem de la 
Comunitat, de TExcm. Ajuntament i les bones 
relacions amb les Conselleríes de Cultura i 
de Sanitat, amb el Col.legi de Metges i amb 
les altres Acadàmies científiques i literaries 
amb les quals compartim Casa o il.lusions. 

Ens alegra - de modo especial- la incorpo
rado de cinc académies numeraris, els 

doctors Miquel Muntaner, Francese Bujosa, 
Ferran Tolosa, Macia Tomas i Alvar Agustí 
i Telecció de dos nous, el Dr. Toni Obrador 
i la Dra. Joana María Sureda. Es desig meu 
i de tots que, amb la seva participació 
constant i i l.lusionada, enriquiran la saba 
corporativa. 

A aqüestes hores bones he d'afegir-hi, 
enguany- la satisfaccio per uns llegats, per 
unes donacions, entranyables. 

Primer, Donya Teresa i don Miquel Ma
nera Rovira, germans del qui fou académie 
i président d'honor l'excel.lentíssim Sr. Joan 
Manera (1904-1996), cediren a l 'Acadèmia 
dos retrats. Un del Sr. Rafel Manera Serra 
(1829-1881), metge, diputat a Corts i batle 
de Palma (1869), pintat al oli per Ricart 
Carlotta, i un altre, del doctor Joan Manera 
original de Alexis Macedonski. 

En segon Hoc, el M. I. Sr. Dr. Miquel 
Munar Qués ha donat, a la biblioteca histórica 
Corporativa, la colecció de la Revista Medi
cina de Franca, (1954-1971) i ha cedit el 
values fons bibliografie del seu pare el M.l. 
Sr. Dr. Jaume Munar Pou (1889-1955), 
prestigios cirurgià i distinguit académie 
(1940-1955). 

La Reial Academia ho agraeix de tot cor, 
ho guardará com a preuada penyora d'efecte 
i ho proposa com exemple a imitar. 

Dels moments trists, -amb viu dolor- he 
de fer memoria, de la mort de cinc membres 
de número: M.I.Srs. Pere Aguiló (1993), 
Joan Manera (1996), Nicolau Pascual (1996), 
Bartomeu Mestre (1996) i Bartomeu Cabrer 
(1997). 

L'Acadèmia ha récupérât, després de 
vint anys , les ses ions néc ro log iques 
d'homenatge possant de relleu que si be es 
cert que el pas del temps, minva el dolor de 
l ' absènc ia , con t ra r i amen t , a c e n t ú a el 
sentiment d'anyorança. Descansin en pau. 

Com a président, he cercat dur a terme 
la voluntat corporat iva, he trobat quasi 
sempre tota clase d'ajudes, pero també, a 
vegades , d isper i tat d 'op in ions, cr i ter is 
personáis i, inclus, raons extraacadèmiques, 
que , si be enriqueixen amb freqüencia el 
debat, al tres moments , per desgrac ia , 
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entrebanquen l'operativitat corporativa per 
manca de generosa flexibilitat. 

Creirn que una cosa son les apreciacions 
personáis, sens dubte ben Ilegitimes- i l'altre 
respectar i aceptar la voluntat majoritaria de 
l 'Acadèmia, presa en tot moment, amb es
crupulosa fidelitat ais estatuís i al Reglament 
corporatiu. 

Ha arribat el moment de donar les grades: 

Les mes cordials ais qui m'elegiren, les 

mes sinceres ais qui m'han fet costat i m'han 

ajudat amb els seus conseils i amb la seva 
tasca desinteressada. 

Les grac ies mes a fec tuoses a les 
Autoritats civils i académiques pel seu 
reco lzament , g rac ies als qui han fet 
donacions i a tots vostés, senyores i senyors, 
moites gracies. 

En nom de S.M. El Rei Joan Caries I, 
que Deu guart, declar inaugurât el Curs 
académie 1999. 

S'aixeca la sesiô. 
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