
SESSIO DE CLAUSURA



Marta Ferrusola de Pujol es rebuda per Josep Laporte i espusa.



President PUJOL

S'obre la Sessio de Clausura d'aquest Congres de Metges i Biolegs de Llengua

Catalana. Dono la paraula al seu President, el Sr. Josep Laporte.

JOSEP LAPORTE

Molt Honorable senyor President de la Generalitat, senyors diputats, dignissimes
autoritats, companys del Comite Executiu, senyores i senyors:

Les meves primeres paraules han d'esser evidentment per a regraciar l'assis-
tcncia en aquest acte del Molt Honorable President de ]a Generalitat, pero no so-
lament a ell , sing a totes les persones que en tan gran nombre ens acompanyen
avui en aquesta presidencia, molts d'ells representants del poble catala, elegits
Iliurement des que tenim altra vegada les nostres propies institucions. Per aixo,
avui que em sento tan ben acompanyat en aquesta Presid&ncia, he de dir en pri-
mer hoc que tots els Metges i Biolegs de parla catalana de tots els Paisos Ca-
talans, no solament els del Principat, ens sentim molt honorats de tenir aci uns
hostes tan distingits que estic segur que sabran fer-se resso de totes les nostres in-
quietuds, que jo, una mica en nom de tots, intentar% ara transmetre'ls breum'mt.

Ha arribat 1'hora de tancar aquest Congres, que dijous passat iniciavem a
Reus i en primer hoc m'es plaent de donar les gracies a tota la gent que hi ha
participat des de molts punts de vista i des de molts diferents angles, comencant
per totes aquelles entitats o aquells particulars que han volgut contribuir amb el
seu ajut economic al fet que aquest Congres es pogues dur a terme, al fet que
aquest Congres tingues unes publicacions tan dignes com les que veieu ara aci
damunt d'aquesta taula. No puc enumerar ara la Ilista, que d'altra banda seria
molt llarga, de tots aquells que amb la seva generositat ens han ajudat pero el que
es evident, el que sap tothom, es que sense aquestes ajudes, aquest Congres no
hagues estat possible. Hem cobrat una quota d'inscripcio que jo m'atreviria a dir
que es purament simbolica i es obvi que sense els recursos de que hem disposat,
gracies a aquesta generositat, totes aquestes publicacions, es a dir, tot a116 que
restara, no existiria.

Moltes gracies una vegada mes al meu estimat amic i excellentissim senyor
alcalde de Reus, Caries Marti, perque si 1'Ajuntament que ell encapcala no ha-
gues posat a ]a nostra disposicio aquest magnific Pavello, jo en diria Palau, tam-
poc no haur]em tingut un mare tan adient per a celebrar aquest Congres. Ara,
una vegada mes, en tant que reusenc, pero sobretot en tant que President d'a-
quest Congres, m'es molt grat d'insistir en el fet que el Congres ha estat un exit,
en el fet que hem trobat aci una acollida magnifica.

Evidentment, si s'ha fet aquest Congres es perque hi ha hagut un Comite que
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ha treballat durant gairebe dos anys. No procedire a llegir la llista de tots els mem-
bres que formen aquest Comite Executiu; hi ha gent de totes les contrades, no
solament de les comarques de la Catalunya estricta, sing de totes les contrades
dels Paisos Catalans. A tots ells el meu agraiment personal; tot allo que hi pugui
haver de bo en aquest Congres, quc espero que sera forca, sense caure en triom-
falismes, es dcu al seu esforc, a la seva collaboracio. De defectes evidentment
tambe n'hi ha hagut i des d'altres punts de vista segurament en poden ser vistos
d'altres que ara jo no contemplo. Aquest mati per exemple, se'ns n'ha dit un: el
fet de no haver pogut publicar les Poncncies amb dues o tres setmancs d'antela-
cio al Congres. Totes les critiques que es puguin fer les accepto jo personalment
i m'excuso per no haver pogut arribar, ni de bon tros, a la perfeccio. I no voldria
acabar el capitol de regraciaments sense fer-lo molt particularment extensiu a
tota la gent que ha contribuit materialment a la realitzacio del Congres i a totes
les activitats que hem dut a terme aci aquests dies, al nostre incansable Secretari
General Andreu Segura, que realment ell si que ha estat 1'anima del Congres, a
1'Anna Padros, a en Joan Pastor i a tota una serie de nois i noies que ens han
ajudat d'una manera extraordinaria i que, val a dir, han acabat tots molt aclapa-
rats per la feina que han tingut i molt aclaparats tambe, deixeu-m'ho dir entre
parentesis, perque ha fet una calor que ningu no s'esperava en aquesta epoca. Ningu
no podia preveure que fes aquesta calor, que ha estat segurament el principal in-
convenient amb que hem topat, i jo desitjo, no solament perque; ]a calor s'acabi
sing perque el camp ho necessita, que el clima canvii rapidament i que moltes de
les preocupacions que to el senyor Alcalde corn a consequencia de la secada s'aca-
bin aviat.

Acabat el capitol de gracies, hauria de fer ara un balanq del Congres, i vol-
dria fer un balanc que no fos triomfalista. Comencare per unes xifres quc abans,
a la sessio administrativa, ja s'han donat pero que ara, davant les autoritats, vull
repetir.

En primer hoc aquest Congres ha estat un exit pel nombre de participants.
N'hem tinguts molts mes dels que ens pensavem quinze dies abans de comencar,
n'hem tinguts mes tambe dels que pensavem el dia que fou iniciat el Congres. Hem
tingut, exactament, 833 inscrits, dels quals 510 son ]licenciats o graduats i 323
son estudiants. El Congres se sent obviament orgullos del gran nombre d'estu-
diants. Moltes coses han de canviar en el nostre pals, especialment en el terreny
de la Sanitat; per aixo si tenim en compte que una representacio tan important
d'estudiants ha seguit amb tant d'interes les sessions d'aquest Congres, podem
estar tranquils pel futur de la Sanitat a casa nostra. En canvi, hi ha altres aspectes
d'un mal repartiment que venen de la macroccfalia del nostre pals; hi ha 600 con-
gressistes que son de Barcelona o dels seus voltants, 100 que son de les comar-
ques del Camp, de 1'Alt Camp, del Baix Camp, del Tarragones; en tenim 34 que
son de les comarques gironines. En tenim encara 28 de les Illes, 17 del Pais Va-
lencia, tenim tambe algun representant d'Andorra i de la part de Catalunya que
esta al nord de les Alberes, i tenim 5 o 6 persones d'altres procedcncies, de Nova
York i d'Holanda, per exemple. El meu agraiment a tots. Ara, al mateix temps
que exposo aquestes dades, vull insistir en el fet de la mala representacio d'algu-
nes comarques, amb 1'escassa, encara que molt valuosa representacio d'alguns pai-
sos de Ilengua catalana, i amb el fet, que fins i tot dintre de la nostra gran con-
urbacio de Barcelona hi ha tambe absencies que en certa manera son de lamentar.
No ja quantitativament sino qualitativament entenc que d'altres persones, que
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avui no son aqui, hi haurien hagut d'esser, perque aixo es un Congres de tots i
per a tothom. Un Congres de totes aquelles persones que parlem catala, i ho
tenim a gloria, i estem interessats pets problemes de la salut. I hi ha gent que em
consta que parla el catala i esta interessada pels problemes de ]a salut, i pel que
sigui no es aci, acompanyant al conjunt dels presents, molt diversos d'origen,
molt diversos de pensament. Aci hi ha una pluralitat d'opcions ideologiques, ab-
solutament enriquidora perque, si no fos aixi, aquest Congres no seria represen-
tatiu, pero lamento, malgrat tot, que hi hagi algunes absencies de companys de
Barcelona i lamento, evidentment, que no hi hagi mes gent procedent de ]a resta
dels Paisos Catalans.

Fet aquest balanc quantitatiu, es molt dificil de fer un balanq qualitatiu.
Ara estem en aquella fase que els arbres encara no ens deixen veure el bose, ens
n'hem d'allunyar una mica per veure'l en perspectiva. Quan haurem tingut ocasi6
d'estudiar amb mes profunditat quines son les conclusions, quan hagim tingut
ocasio de Ilegir completament aquestes ponencies tan denser que veieu aci da-
munt la taula, quan haurem tingut ocasio de reflexionar sobre tot allo que s'ha
dit aci, gravies a les transcripcions que es faran de les gravacions efectuades
per tal d'editar de seguida el Llibre d'Actes, estic segur que el balanq, possible-
ment amb llacunes, sera positiu. De fet la importancia del Congres de Perpinya
s'ha vist despres de Perpinya, quan s'ha pogut comprovar la importancia que
havien tingut les ponencies alli discutides.

Fetes aquestes consideracions generals, hauriem de fer una mica de balanq
especific del que s'ha dit en aquest Congres. En tant que President del Comite
Executiu d'aquest Onze Congres m'he compromes publicament, i aixi ho fare, a
elevar totes les conclusions que encara ban d'esser definitivament redactades,
pero que ho seran en breus dies, juntament amb la recta del Comite Executiu, at
Molt Honorable President de la Generalitat, al seu Consell Executiu i a totes

les autoritats, Parlamentaris i autoritats comarcals i de tot arreu de Catalunya

i dels Paisos Catalans, perque sapiguen quines son les opinions, no m'atreviria

a dir unanimes, pero si ampliament representatives dels qui treballem dins del
camp de la Sanitat als Paisos Catalans.

Com es sabut, aci s'ha parlat fonamentalment de dos temes, que son els dos
temes de les ponencies: Biologia del cancer i Ecologia i salut. Que s'ha aclarit
sobre el cancer? Segons com ho mirem s'han aclarit poques coses. L'altre dia
vaig sentir una queixa, si voleu una mica ingenua, pero no mancada de ra6, d'una
noia estudiant, que ens ha acompanyat aquests dies com tants d'altres, aci. Deia:
he anat a aquest Congres i resulta que en surto sense saber corn guarir el cancer,
ni quina sortida professional tine (aquest era un altre dels temes del Congres).
Evidentment aci no hem descobert com es tracta el cancer per guarir-lo del tot,
evidentment aci no podem donar la sortida professional adequada a cadascun
dels estudiants que malauradament estan sense feina, pero si que hem pogut
fer una serie de reflexions sobre tots aquests i molts d'altres temes. Sobre el
cancer s'han dit moltes coses, que intentare de resumir molt breument. S'ha dit,
per exemple, que hi ha una gran diversitat de factors etiologies del cancer, que
no es degut a una sola causa, sing que moltes vegades es degut a una concatena-
ci6 de causes, a un conjunt de causes, i des d'aquest punt de vista es evident
que hi ha una serie de factors de risc, que predisposen al cancer o el generen,
que s6n perfectament coneguts. Entre d'ells part de les impureses, part de la
contaminaci6 que hi ha en aquest medi ambient, que la societat industrial actual
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ens imposa, i d'altres que son consequcncia de mats habits que tots o la majoria
tenim, com es per exemple el fumar. Fumar tabac no-hi ha cap dubte que es un
factor de risc importantfssim per a moltes malalties, pero especialment pet que
fa referencia a la formacio d'una neoplasia bronquial, de l'anomenat cancer de
pulmo. D'altra banda, una cosa que s'ha dit aci es que tenim encara pocs conei-
xements basics de la biologia cellular i - molecular, es a dir, no sabem encara per-
quc es produeix el cancer, no sabem encara, com es, per quin mecanisme, per
quina patogcnia, una &I-lula o un grup de cellules -es tornen neoplasiques. Pero
no sabein aixo moltes vegades perque no coneixem tampoc quina es la fisiologia,
quina es la manera natural de produir-se aquestes cellules. Fins que no haurem
aprofundit mes les causes fntimes del cancer, evidentment, tampoc no podrem
saber quines son les bases biologiques d'un eventual tractament farmacologic 'del
cancer. Sigui com sigui, el cancer va en augment; del comencament del segle cap
enga, el nombre de gent que mor per cancer es cada vegada mes gran i aixo pot
esser degut a moltes causes.

Tenim aci una serie d'estadfstiques, de planols i grafiques que ens demostren
la incidcncia gran del cancer, en les diverses contrades i en ' els diversos Paisos
Catalans: actualment el cancer es a Catalunya la segona causa de mort. Malgrat
que el cancer es facilment detectable, -ens fatten encara moltes dades per a tenir
un registre total i complet del cancer a Catalunya; i ens falta saber encara quants
malalts de cancer tenim, en quin estat estan i -de quina manera es distribueixen.
Des d'aquest punt de vista cal, doncs, insistir en la necessitat de crear un registre
epidemiologic general, particularment en el cas ' del cancer. Finalment, pet que fa
at tractament, es cert que no tenim gaires coses noves a dir. Si que hem de
repetir que la cirurgia en molts casos pot 'guarir el cancer, quan el cancer es
diagnosticat a temps; si que podem dir que en determinats casos la radioteravia
es important i pot produir efectes molt favorables; des d'aquest punt de vista
es obvi que a Catalunya Galen installacions mes adequades per al tractament dels
malalts cancerosos; en canvi s'ha constatat que les 'esperances que hom havia
posat en els farmacs, o en els procediments utilitzats per a estimular la immu-
nitat, per ara han donat un resultat molt ' escas en el tractament de moltes de les
malalties neoplasiques, i que, la quimioterapia, corn us deia abans, espera encara
el concixement de la fisiologia de manera mes aprofundida per •tal de poder fer
passos mes decisius en el sentit de venter la neoplasia.

Acabaria aquest resum de 'la ponencia sobre ]a Biologia del cancer, dient
que alto que esta a la nostra ma, -a11o que esta al nostre abast es la prevencio, i
que hem de fer tots els esforgos en favor de la prevencio del cancer i que hem
de fer totes Ies campanyes•que calguin per a Iluitar contra totes aquelles circums-
tancies i contra tots aquelles habits als quals m'he referit abans.

La segona ponencia ha tractat d'un terra tan actual corn es Ecologia i salut;
dit d'una altra manera, de la contaminacio. Sobre aquest tema s'ha parlat molt i
s'ha discutit profundament durant tot el •dia d'ahir, i s'ha arribat a una serie de
conclusions. En primer floc, no hi ha dubte que la contaminacio es una sobre-
carrega del sistema ecologic i que aquesta contaminacio no 1'ha'inventada l'home,

be que ]'home contribueixi a fer-la mes intensa, a fer-la mes profunda. Per tant

la primera norma que cal donar,es una norma de bon comportament i de bona
ciutadania: no embrutem mes la natura, fern tot a116 que sigui possible per a
pertorbar tan pot corn puguem el sistema ecologic en que, per sort o per des-

gracia, estem immergits. En segon Iloc, he d'assenyalar que s'ha pogut constatar
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aci 1'enorme varietat de les possibles contaminacions ecologiques: n'hi ha de tota
mena, des de la contaminacio de l'aigua, que cada dia es als diaris, fins a ]a
contaminacio de les platges, passant, no cal dir-ho, per ]'eventual contaminacio
de les nuclears i les mesures que cal prendre, per a evitar en tot cas aquesta
contaminacio, i passant fins i tot, corn ens deia Xavier Rubert de Ventos, per la
cultura com a element possiblement contaminat, quan la cultura en forma d'una
informacio es torna excessiva. Hi ha moltes maneres, hi ha molts fronts, en els
quals hem de Iluitar contra aquesta contaminacio que ens amenaga, i que es una
consequencia directa del desenvolupament de la humanitat mateixa. Aixo no es
un problema especific de Catalunya, sing que es un problema universal, pero
nosaltres ens hem de preocupar, com es logic, de ]a contaminacio a casa nostra
abans de res. En aquest sentit s'ha posat en relleu en cadascuna de les trey taules
que han constituit ]a segona ponencia -i aixi ho vull for arribar a] Molt Hono-
rable Senyor President i a totes les autoritats aci presents- ]a necessitat peremp-
toria que s'engegui una politica global i coherent i que eventualment siguin crea-
des les estructures administratives necessaries per a poder lluitar amb exit contra
aquesta contaminacio. Almenys el que hem de demanar es que no estiguem cada
vegada mes contaminats, i el que hem d'aconseguir es que ho estiguem cada ve-
gada menys.

Al costat d'aquests dos tomes centrals, que com veieu tenen prou importancia
per a emplenar no dos dies, com hi han estat dedicats, sing dues setmanes, hi ha
hagut d'altres activitats del Congres que voldria citar molt breument. Hi ha hagut
una scrie de conferencies magistrals, una del doctor Subias sobre l'etica de la
recerca oncologica, la ja referida de Xavier Rubert de Vent6s sobre la cultura
com a contaminacio, i 1'exposici6 que ha fet avui el President de ]'Acad'emia de
Ciencies Mcdiques de Catalunya i de Balears, Oriol Casassas, sobre Jaume Aigua-
der i Mir6. Totes han contribuit i contribuiran mes, quan siguin publicades a les
Actes, a enriquir-nos des de molts punts de vista. Hi ha hagut tambe una altra
activitat que ha estat ]a presentacio de I'fndex farmacologic, elaborat pel Comite
d'Informacig i Documentacio Sanitaries de ]'Acad'emia de Cicncies Mcdiques de
Catalunya i de Balears. Entenc -i d'aixo on puc parlay potser amb una mica mes
de coneixement de causa que de les coses de que he parlat fins ara- que es una
eina molt important, que constitueix una proposta cultural molt valida, i que ha
de contribuir tambe, de mica on mica, a anar aclarint aquest panorama de la
dispensaci6, moltes vegades absurda a casa nostra, com succeeix tambe a tants
paYsos del mon.

I no podria acabar aquesta ressenya sense al ludir a les aportacions fetes
pels estudiants. Les aportacions dels estudiants son molt importants des del punt
de vista quantitatiu, ho son tambe des del punt de vista qualitatiu. Han estudiat
i han debatut a fops dos tomes: un, ja ho he dit abans, es el de les sortides pro-
fessionals, ]'altre es el de 1'ensenyament de les Cicncies de ]a Salut: tots dos
prou conflictius. Redacten ara les seves conclusions que Iliuraran a ]'Honorable
Conseller d'Ensenyament, senyor Guitart, que ahir havia de venir per tal de par-
ticipar a ]a Taula sobre I'Ensenyament de les Ciencies de la Salut, pero que a
ultima hora hague de cancel•lar el seu compromis. En sintesi, els estudiants de-
manen una millor planificaci6 de tots els estudis universitaris, que hi hagi menys
corporativisme o menys gremialisme en 1'exercici de determinades professions, i
sobretot, alto que han demanat -que hem demanat- tantes vegades: que les
Universitats que hi ha a Catalunya siguin realment autonomes i al mateix
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temps que autonomes, passin a dependre del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya.

I amb aixo acabo aquesta breu ressenya. Acabo dient que, de tota manera,
entenc que hi ha una Cosa mes important que tot alto que he dit. I aquesta cosa
mes important es que, ja ho vaig dir el primer dia, si el Congres de Perpinya
fou el del retrobament, aquest ha d'esser el Congres de la normalitzaci6. Crec
que aixo ha quedat absolutament demostrat, i, si mes no doneu un cop d'ull a
aquesta taula i ho veureu. Aci teniu el Molt Honorable President de ]a Genera-
litat, que ens presideix, aci: teniu diversos parlamentaris de diferents grups, aci
teniu l'Alcalde de Reus i el President de la Diputaci6, aci teniu en definitiva els
representants democratics del nostre poble, i aquest Congres que parla de Cien-
cia en catala, pot elevar les seves conclusions a les seves autoritats. Per aixo em
sembla que, realment, aquest es el Congres definitiu de la normalitzaci6. I es-
perern que aquests Congressos, aquest Ilarg seguici, aquesta Ilarga rastellera de
Congressos, ja no es desfacin mai mes. I esperem que puguin seguir, i que puguin
tenir lloc a tots els indrets on ]a nostra Ilengua es viva i potent com a mostra de
la nostra progressiva reconstrucci6 nacional.

Perquc, ara mes que mai, tal com deia el poeta de ]a Selva malauradament
traspassat fa vuit dies, podem repetir: "Foe nou, baixa del cel i torna a prendre.
Ja ha sonat l'hora d'esventar la cendra, oh Patria de les tombes flamejants!"

President PUJOL

President, senyor Battle, senyor President de la Diputaci6 de Tarragona, senyors
diputats, benvolguts amics.

En primer hoc m'he d'excusar; m'havia compromes a assistir a l'acte d'inau-
guraci6 del Congres el dia 25 at mati, i no ho vaig poder fer. Era un compro-
mis que havia contret feia molt de temps pero va resultar que aquell mateix
dia es va iniciar un debat parlamentari que encara no ha acabat. Lamento, doncs,
no haver pogut assistir a ]a inauguraci6. No volent perdre l'oportunitat de par-
ticipar en certa manera en aquest Congres aprofito ara l'avinentesa que m'ofereix
aquest acte de clausura.

Abans de res, els volia dir, molt breument, que confiem que el proces de
transferencies de l'Administraci6 Central al Govern de la Generalitat i a 1'Admi-
nistraci6 catalana portara un ritme molt accelerat. Pel que fa concretament a
Sanitat, tenim la convicci6, i m'atreviria a dir que tenim la seguretat plena, que
en un futur molt immediat, maxim d'un parell de mesos, es a dir d'aci a Nadal,
haurem aconseguit una serie de traspassos molt importants en aquest camp, per
exemple l'INSALUD, que com vostes saben es la clau de volta, es 1'element
fonamental de l'assistencia sanitaria a Catalunya. Naturalment els he de dir que
el Govern de la Generalitat no to solament la preocupaci6 dels traspassos, sin6
que considera vital la forma corn es fan aquests traspassos. Vostes que son metges
I treballen en Hospitals i molts son potser Directors d'Hospitals, saben que la
problematica dels concerts amb 1'INSALUD es un tema fonamental. Per aixo la
negociaci6 de les conditions del traspas as vital i es un treball una mica fosc, es
un treball fins i tot una mica dur ja que gairebe mai no s'arriba a aconseguir
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tot allb que ens cal o ens fa l'efecte que ens caldria, pero de tota manera no
podem cedir en cap aspecte essential.

Ara mateix, l'altre dia explicava en el Parlament, i val la pena que ho re-
peteixi aci, que un dels traspassos importants que s'han fet ultimament en materia
de Sanitat i Seguretat Social comportava entre ells 1'Hospital de Malalties del
Torax de Terrassa. Doncs be, hem frenat, momentaniament, aquest traspas, que
segurament sera un fet d'aci a pot temps, perque fins quo no sapiguem exacta-
ment quin es el concert que la Seguretat Social esta disposada a concedir-li, con-
siderem que no podem prendre segons quins compromisos que despres no po-
driem satisfer o complir prou satisfactoriament.

Em sembla que 1'acte de clausura d'aquest Congres potser no es el moment
mes adequat per a explicar-los quips son tots els nostres projectes en materia
de politica sanitaria. En tot cas aixo ho hauria hagut de for el Conseller si esti-
gues aqui com a Conseller, pero, evidentment, no hi esta. En tot cas sapiguen
que la Sanitat de Catalunya esta com vostes ja saben en bones mans, no sola-
ment per la persona del Conseller sino per tots els collaboradors que ell s'ha
triat. En tot cas estic segur que contribuiran a plasmar aquesta idea que tenim:
que Catalunya no sera mai un "gran pals" potent per la seva economia, per ]a
seva demografia, per la seva potcncia militar, pero en canvi, hem d'intentar que
sigui un pais realment valid, molt per sobre de la mitjana general, en el terreny
de la cultura, en el terreny del que en podriem dir el concepte de civilitzacio i
entre d'altres coses de la Sanitat, de 1'atenci6 als malalts, de la higiene, de tot
allb que ha de constituir una preocupacio prioritaria del Govern de la Genera-
litat.

Permetin-me for un parell de comentaris, ni que siguin superficials, sobre
alguns aspectes del Congres que ara acaba. No puc dir gran cosa sobre un dels
grans tomes que vostes han tractat, el del cancer, no pas perque no sigui im-
portant, que ho es en molts aspectes, fins i tot psicologicament ates que es el
que to la gent mes esgarrifada. Tot i que s6c metge, els meus estudis de Medi-
cina es perden on les boires del passat. He seguit amb molt d'interes les explica-
cions que ha fet el doctor Laporte, i no puc fer mes que animar-los a continuar
treballant i agrair I'ajut importantissim que ha representat la co}laboracib de
i'Associacio Espanyola contra el Cancer, que ha contribuft a for possible la ce-
lebracio d'aquest Congres.

Sobre la contaminacio si que he de dir alguna coca mes, perque, com vostes
saben, aquest es avui un gran tema politic, es un tema que afecta el model de
societat, i es un gran tema de Govern. Nosaltres entenem, des del Govern de la
Generalitat, que hem de defensar el pais, i defensar el pais, no vol dir nomes
defensar-ne ]a Ilengua, la cultura, la riquesa, la convivcncia, el nivell de vida
de la gent, sino que vol dir tambe defensar-lo on aquest aspecte d'evitar que
sigui destruit per la contaminacio o en pateixi la salut dels seus habitants. Cal
fer un pais habitable i, per tant, si hem de for un pais habitable, cal que sapiguem
lluitar contra totes aquestes formes de contaminacio. Celebro, per tant, i molt
conscientment, que vostes justament enguany, 1'any 1980, hagin dedicat el Con-
gres de Metges i Biblegs de Llengua Catalana al tema de la contaminacio. No
se si aixo es va decidir responent a una idea molt precisa de quines eren les ne-
cessitate, fins i tot les necessitate politiques i les necessitate de consciencia collec-
tiva, que en aquests moments tenim, pero on tot cas jo els puc dir, com a Pre-
sident de la Generalitat, que ens es molt convenient que els metges i cis biblegs



672 Xl.' CONGRES DE METGES I BI6LEGS DL LLENGUA CATALANA

de Catalunya s'hagin ocupat d'aquest terra. En aquest sentit m'es plaent d'anun-
ciar-los que en un termini molt breu el Govern de la Generalitat creari una
Comissi6 Interdepartamental del Medi Ambient, amb unes possibilitats d'actua-
ci6 implies, amb la consigna de dur a terme una actuacio energica, i dotada
dels mitjans que li calguin per a realitzar una actuacio eficac. No cal dir com
necessitem una politica d'aquest tipus, des de la Generalitat; 1'altre dia m'hi re-
feria en el Parlament. Necessitem, per exemple, tenir una bona xarxa de controls
de radioactivitat, necessitem tenir una xarxa de control de la contaminacio, poca
o molta, que produiran les nostres termiques. Tenim termiques, i molt probable-
ment en tindrem alguna mes, i cal vigilar-les. A mes, podria donar-se el cas que
les nostres termiques d'aqui a uns mesos ens plantegin ]a possibilitat de tornar al
carb6, possibilitat que es realment angoixosa des del punt de vista de la conta-
minacio i des del punt de vista del paisatge. I cal dir que si aixo es fes, no seria
pas per un caprici. Nomes cal que Ilegeixin el diari "Avui"; agafin-lo per la
primera pagina i entendran rapidament que aquest es un tema que es pot plan-
tejar. I la consequencia d'aixo es greu des del punt de vista de la contaminacio.
Aquest nomes es un exemple pero evidentment no es pas 1'6nic; ara m'estava
repassant l'index de la segona ponencia, la poncncia, sobre Ecologia i Salut i hi
veig moltes altres coses; pero jo els poso aquest exemple perquc com a home
de govern em preocupa especialment aquest tema, la contaminacio del mar, la
contaminacio dels rius, ]a contaminacio per radioactivitat, la contaminacio que
produeixen les termiques i tantes altres coses d'aquest tipus; la contaminacio in-
dustrial, per exemple, la contaminacio que producixen les granges, de la qua]
se'n parla molt poc, tema important ja que l'agricultura catalana en una part
molt important s'ha salvat gravies a les granges. Avui del producte agricola catali
total el 46 % correspon al que en podriem dir I'agricultura vegetal, pero el 54 %
restant correspon a les granges, a l'aviram, als conills, a les vaques, als pores, als
vedells. I com que tot aixo ho necessitem, que ningu no vingui i digui quc no hem
de criar vedells. El que cal es crear estructures adequades per a veure com podem
compaginar aquestes activitats contaminant menys els nostres rius, fins i tot els
d'alta muntanya. Perque abans la contaminacio es produfa en Ies planes i en canvi
avui si van dalt de tot d'un riu, molt a prop del naixement, tambc el troben
contaminat. Tal com 1'altre dia deia en el Parlament volem fer un pais restablert
en la seva entitat nacional, amb la seva llengua, la seva cultura, ]a seva voluntat
de ser, el seu reconeixement politic. I a mes d'aixo, dintre del mare de l'Europa
Occidental. Per tant aixo vol dir que d'una certa manera hem d'evolucionar cap
alto que un dels seus ponents diu, seguint un criteri que en podriem dir de be-
nestar economic net i no nomes del benefici economic net. Ara, aquest benestar
economic net vol dir que de vegades el creixement economic no ha d'esser tan
acusat ja que comporta produccio d'energia i comporta granges d'animals, per
dir dues coses ben allunyades l'una de l'altra, i el benestar economic net comporta
naturalment que les platges siguin netes, que un s'hi pugui anar a banyar i que
cis rius no facin pudor, aquests rius en que fa 20 o 30 anys es veien els cap-gros-
sos, aquest riu Congost que jo coneixia de petit i que avui al cap de 20 o 30 anys
hi vas i no hi veus res. Cal Iluitar contra la degradacio; hi ha de tornar a haver
cap-grossos al riu Congost.

Ara, repeteixo, ho hem de fer no pas convertint el nostre pais en un pais
bucolic, en un pais pastorivol, en un pais en el qual no hi hagi activitat industrial,
on no hi hagi activitat de granges. S'ha de fer tot aixo, pero al mateix temps
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fer-ho de tal manera que el pais es mantingui net. Per tant necessitern aquest
gran esforc en el camp economic, necessitem aquest punt d'equilibri, entre el
tirar un pais endavant i at mateix temps mantenir-lo net, presentable, habitable.
Jo de vegades, parlant amb un ecologista radical, li dic: si to haguessis existit
en el segle xvtti o en el xix, Holanda no existiria i quan els holandesos haurien
decidit anar a guanyar tres pams de terra at mar hauries dit: no, aixo aitera la
natura, aquest ocell, i'altre, el de mes enlla poden desaparcixer. Pero Holanda no
existiria! Per tant, he de dir ben clar que nosaltres som partidaris que Holanda
existeixi. Ja m'entenen el que vull dir: que Holanda existeixi vol dir que Catalunya
sigui un pais modern, un pais el mes ric possible, un pais el mes progressiu pos-
sible, tin pais europeu en el sentit pie de la paraula, pero volem que sigui tambe
com avui es Holanda per 1'altra banda. Holanda ens porta molt d'avenc en aquest
camp de defensa de la natura, de la defensa de la salut i en general de 1'ecologia.
Volem que Catalunya sigui un pais net, un pais en el qual es respectin fins i tot
els cap-grossos del riu Congost, per entendre'ns. Perquc darrera d'aquest respecte,
que ara pot fer somriure, hi ha el respecte a tota una manera de viure mes sana,
mes neta, fins i tot mes joiosa, mes saludable i jo diria humanament, i espiritual-
ment , millor.

Voldria ara referir-me a 1'altra gran caracteristica d'aquest Congres. Aquest
es un Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana. Vostcs saben molt be
que jo soc essencialment un nacionalista, a part d'esser metge, un metge, diguem-
ne, molt especial. Per aixo, per a mi, la defensa de la llengua es un fet absolu-
tament primordial. En aquest sentit sempre dic que ja es important que ens dei-
xin fer carreteres, que ja es important que ens deixin inspeccionar les granges
o Ies centrals tcrmiques, ja que a traves d'aixo es corn hem de construir la nostra
societat. Pero el mes important de tot es que els catalans continuem essent ca-
talans. Es per aixo que volem I'Estatut, un Estatut que ens agradaria que ens
permetes de fer moltes cores: que ens permeti inspeccionar les granges, que ens
permeti tenir les nostres competencies en el terreny de la Salut o en el de les
carreteres pero que per sobre de tot ens permeti defensar la nostra catalanitat.
I per aixo els he de donar les gravies de la manera mes expressiva perquc vostcs,
a traves d'aquest Congres, aquest objectiu fonamental el serveixen millor que
ningu i a mes Phan servit sempre. Ara mateix, en contemplar un moment 1'ex-
posici6 bibliografica, he tingut ocasio de recordar que el primer Congres de
Metges de Llengua Catalana tingue hoc 1'any 1913. Ja aleshores, fa gairebe
setanta anys, la nostra gent, la nostra classe mcdica va entendre que una llengua
no es defensa nomes amb poesies, que no es defensa nomes amb estudis literaris molt
erudits ni amb temes d'estudis humanistics, que una llengua nomes es viva quan
serveix per a tot, i evidentment, quan serveix per a ]a cicncia, i quan serveix en el
nostre cas per a la Medicina. Recordo que quan tenia 16 o 17 anys, i afortunada-
ment per tradicio familiar ja era catalanista, en una situacio com era la dels
anys quaranta un podia tenir ]a seva perplexitat sobre que era aixo de Catalunya
i especialment sobre quina viabilitat tenia aixo de Catalunya. Un se sentia abso-
lutament a'illat en el clos de la seva familia. I en aquestes circumstancies tan poe
favorables una de les cores, una de les tantes coses, que em va fer pensar que
aixo de Catalunya era una cosa important, no solament perquc m'ho hagues dit
el meu pare, o perquc hagues llegit el llibre de Maragall que havia trobat a les
golfes de casa, no solament per aixo, sing perquc havia trobat un altre Ilibre que
era justament un numero d'aquestes Monografies Mcdiques que dirigia el doctor



674 xl.`' CONGRLS DE MMLTGES I BIOLEGS DE LLLNGLA CATALANA

Jaume Aiguader. Aleshores es quan vaig comprovar que aquesta llengua no es
una llengua que servfs nomes per a fer rodolins, no es una llengua exclusivament
per als Jocs Morals, sing que es una llengua que serveix per a parlar de Medicina
com serveixen el frances, 1'angles, el castella. No fou 1'6nica evidentment, hi va
haver moltes petites cosec d'aquestes que em van fer entendre que aquest pais
que jo estimava era un pais que valia la pena.

1 us devem a vosaltres, que avui, a 1'any 80, corn l'any 76 at darrer Con-
gres a Perpinya hagiu demostrat amb 1'exemple el que en podriern dir la utilit-
zacio lingiiistica, es a dir, la normal utilitzacio del catala en el terreny cientific, i
us devem el posar al dia la ]lengua a fi que es pugui utilitzar sense cap mena de
dificultat. En aquest sentit crec que no estem pitjor del que estavem l'any 35, i
aixo vol dir que durant aquests 40 anys, la classe medica catalana -ajudada
segurament per gramatics- pero la classe medica catalana en darrer terme ha
defensat la llengua, es a dir ha defensat el seu reducte, la seva trinxera. Cada;cu
havia de defensar la seva trinxera, la seva posicio; vosaltres heu defensat amb
exit la vostra, i jo us en dono les gracies.

I una ultima cosa us volia dir. Tenim un pais viu. Tenim un pais amb di-
ficultats, amb problemes; d'acord. Tenim un pais amb greus tensions, amb greus
contradiccions; d'acord. L'horitzo no es clar en molts aspectes; d'acord. Pero
nosaltres tenim un pais viu. Avui mateix, aquest mati vinc de Taragona; de la
placa de braus de Tarragona plena de gom a gom perque es feia un gran concurs
casteller. Em direu que perque parlo ara dels castellers. Pero no surto del tema:
la vitalitat d'un pais no la poden manifestar nomes els metges, no la poden
manifestar nomes uns quants erudits, no la poden manifestar nomes uns quants
savis; si no to base popular aixo no va enlloc, seria un pais mort, un pais erudit
per a arxivar potser, que tindra un valor per a 1'arxiu, pero no seria un pais viu.
Per tant tenim de tot, des dels castellers de Tarragona, aquesta manifestacio tan
forta, tan energica, tan profunda, tan autentica, tan genuina de ]a catalanitat, tan
sana, tan integradora des d'un punt de vista de la totalitat de la poblacio cata-
lana, fins a alto que vosaltres representeu, aquest esforc, del qual jo us felicito, no
solament per l'acte d'avui, sing pel que heu fet durant tots aquests anys que hell
defensat tan eficacment ]a vostra frontera. Per acabar, volia transmctre-us aquest
missatge; no solament us volia parlar d'alIO que heu fet, no solament us volia
donar les gracies pel que heu fet, sing que us volia transmetre aquesta conviccio
profunda que to el President de la Generalitat, que Catalunya es un pais viu.
I que el tirarem endavant, amb coses modestes de vegades, de vegades no gaire
vistoses, fins i tot de vegades facils de criticar.

Estic convenqut que superarem totes les dificultats ja que Catalunya, que
som tots, to un pes, que si l'utilitzem amb paciencia, amb perseveranca, sense
fer massa cas dels entrebancs que en un moment determinat poden existir acon-
seguirem de mica en mica anar fent via, i anar conquerint espais de poder, espais
de decisio, i en darrer terme, construirem el pais. Voldria acabar reiterant-vos
les gracies, tot dient-vos que no esteu sols, que hi ha moltes coses a Catalunya que
funcionen, que funcionen a mes, no gracies a I'esforc de I'Estat, no gracies tampoc
a 1'esforq de la Generalitat, ni de cap poder public, sing que funcionen perque el
pais es viu, perque la gent es viva, perque la gent to ganes de fer coses. Us volia
transmctre aquest missatge, el missatge d'un President de la Generalitat que esta
content, no pas perque ho faci una mica mes be o una mica mes malament o
perque el seu govern vagi mes be o mes malament, o pel funcionament del Par-
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lament, no per tot aixo, sing perquc palpa que vivim en un pais viu que podrem
tirar endavant. Moltes gracics per ]a vostra contribucio a aquest tirar endavant
el nostre poble de Catalunya.

Dono per clausurat 1'Onze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Cata-
lana.


