
EL XIIe CONGRES DE METGES I BIOLEGS
DE LLENGUA CATALANA
DES DEL PAIS VALENCIA

FRANCESC ASENSI

Amb la publicacio del present Llibre dActes culmina la realitzacio del Me Con-

gres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana, primer celebrat al Pais Valencia. La

gestacio, organitzacio i realitzacio d'aquest Congres, amb el qual els valencians sa-

tisfem una mena de Aeute historic" contragut en la cloenda del IXe Congres (Perpi-

nya, 1936), no ha estat una tasca facil. Al costat de la bona acollida i fins entusias-

me d'un bon grapat de metges i biolegs valencians, sense oblidar els estudiants

respectius, i del recolzament d'altres persones i institucions, hem trobat tambe la in-

comprensio i adhuc I'hostilitat d'altres. El fet mes punyent pero d'aquest proces

entorn al Congres ha estat tot un seguit de desgracies personals, algunes malaura-

dament irreversibles, que han afectat elements fonamentals, quasi insubstituibles. En

alguns moments pareixia que els deus s'havien tornat contra nosaltres... pero a la fi

el Congres s'ha celebrat i amb resultats forca satisfactoris.

Poc despres de la cloenda de I'Xle Congres, celebrat a Reus el setembre del

1980, un grup de participants valencians constituirem una Comissio gestora del XIIe

Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana. Al Ilarg del 1981 tinguerem un

munt de reunions a la Societal Economica d'Amics del Pais de Valencia on anarem

discutint les possibles caracteristiques fonamentals del futur Congres: temari, Iloc de

celebracio, actes parallels, etc., pero sobretot les persones del comite executiu i en

particular el seu President. Estavem d'acord en el ,retrat robot,': valencia de naixen-

ca i residencia, de prestigi en el mon de la Medicina o Biologia, de Glares coordena-

des nacionalistes. El trasllat del Prof. Emili Balaguer i Periguell des de la seua catedra

d'Historia de la Medicina de Saragossa a la d'Alacant suposa la superacio de l'unic

entrebanc existent per al seu nomenament. A mes a mes el Prof. Balaguer comptava

amb el precedent d'haver estat vice-president del Xe Congres celebrat a Perpinya el

setembre del 1976.

Com a Secretari General fou anomenat el prestigios cirurgia Dr. Eduard Bartrina i

Castejon, vetera Iluitador per la causa de la nostra cultura, alhora que infatigable de-

fensor d'una medicina publica de la millor qualitat sobre la base de I'honestedat i

rigor professional dels metges.

Concretats aquests dos carrecs fonamentals pogue posar-se en marxa el Comi-

te Executiu del Xlle Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana. La primera

reunio fou conjunta amb el Comite Executiu de I'Xle Congres i tingue Iloc a Benicarlo

el 22 de mark del 1981.
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Un dels primers acords del Comite fou decidir la ciutat de Castello de la Plana

corn a seu del Congres. Merits no li faltaven a la capital de la Plana Alta, aleshores

preparant-se per a la commemoracio del cinquantenari de les ,Normes Ortografi-

ques' de I'any 1932 que refermaren la unitat de la nostra Ilengua. Tambe queda fixa-

da la tematica global del Congres sota el titol «El proces d'emmalaltir», articulada en

els seus aspectes historics, biologics, medi-ambientals i institucionals.

El Congres anava fent cami. Pero no tardaren en presentar-se els primers entre-

bancs. Una greu malaltia feu que el Dr. Bartrina hagues d'abandonar la Secretaria

general. Hi fou substituit per un altre gran Iluitador per la causa nacional i per la salut

del nostre poble: el Dr. Cesar Sainz i Bas.

Les reunions se succeiren a Valencia, Sagunt, Castello de la Plana, Benicarlo,
Alacant, Oliva, etc. S'anomenaren coordinadors per a cadascuna de les parts del
tema del Congres, se feren presentacions per tot arreu del Pais Valencia. Mentres-
tant altres companys feien el mateix pel Principat i les Illes...

Un capitol important del Congres era el cartell i el membret identificador. Se pen-

sa en algun gran artista plastic valencia i ben aviat sorgi el nom del torsimany de

metalls» Andreu Alfaro. La resposta per la seua part fou entusiasta i incondicional.

Les visites a Alfaro donaren peu a inoblidables converses sobre la cultura i la sanitat,

tant nostres com universals.

En agost de 1982 ens arriba la terrible, brutal i sobtada noticia: el Dr. Cesar Sainz

i Bas, ('eminent cardioleg, I'insubornable nacionalista, el valencia cultissim i ple de

responsabilitat, havia mort.

Novament ens trobavem orfes de Secretari general i calia nomenar-ne un altre.

En aquesta ocasio fou el jove i brillant metge Dr. Josep Redon i Mas, cap de Servei

de Medicina Interna de ('Hospital de Sagunt, qui se'n feu carrec felicment fins a la

celebracio del Congres.

Establert definitivament el Comite Executiu, centrat el tema, identificats els coor-
dinadors de les diferents materies i Ilurs col•laboradors, enllestit el cartell i el logotip
identificador, comenca la serie de visites a autoritats per tal d'obtenir recolzament i
suport economic per al Congres. En comentarern les mes significatives:

El Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, Sr. Joan Lerma i Blasco

ens rebe en el seu despatx oficial i accepta de bon grat la Presidencia del Comite

d'Honor del Congres, tot prometent la seua assistencia personal a I'acte d'obertura,

sempre que el calendari de les seus ocupacions oficials Ii ho permetes.

L'Honorable Conseller de Sanitat, Treball i Seguretat Social, Sr. Miquel Angel Mi-

Ilana, es mostra particularment interessat per la tematica del Congres i promete un

suport economic per part de la seua Conselleria, que finalment es materialitza.

L'Honorable Conseller d'Educacio i Ciencia, Sr. Cipria Ciscar, ens expressa la

seua adhesio total al Congres i els seus desitjos d'exit, tot prometent un ajut econo-

mic, tambe dut a efecte.

La conversa amb I'Excm. President de la Diputacio Provincial de Valencia, Sr.

Antoni Asuncio, fou Ilarga i sucosa. Tambe ens recolza i desitja tota mena d'exits.

Decidi que el suport economic de la Corporacio se fera a traves de la Institucio "Al-

fons el Magnanim» mitjancant la seua col-laboracio en la publicacio dels Ilibres de

Ponencies i d'Actes del Congres.

En la visita a I'Excm. Alcalde de la ciutat de Valencia, Sr. Ricard Perez i Casado, li

ferem tres peticions: I'acceptacio corn a membre del Comite d'Honor, un suport eco-

nomic i la retolacio d'un carrer o plaga de la ciutat amb el nom del Dr. Fausti Barbera,

it lustre metge valencia promotor del Primer Congres de Metges de Llengua Catala-



25

na. A totes tres peticions contesta afirmativament de bon grat. Les dues primeres

estan ja realitzades i la darrera esta en curs de materialitzar-se, i en du molt interes-

sat tota la tramitacio burocratica el regidor de Cultura Sr. Vicent Garces.

L'Excm. i Magn. Rector de la Universitat de Valencia, Sr. Ramon Lapiedra, s'ad-

heri entusiasticament al Congres i materialitza I'ajuda economica al Congres en for-

ma de 10 beques per a estudiants d'aquesta Universitat que hi participaren.

Les visites i gestions davant les autoritats i institucions d'Alacant foren dutes a

terme personalment pel President del Congres, i les corresponents a Castello de la

Plana pels membres del Comite Local.

Finalment ressenyem la visita que ferem en el seu domicili de Sueca al gran es-

criptor valencia Joan Fuster per tal d'oferir-li la presidencia d'honor del Congres.

L'oferiment fou acceptat de bon grat «sempre que no em feu parlar-, afegi. Afortuna-

dament no compli aquesta condicio i tots poguerem gaudir de les seues encertades

paraules al final del sopar de cloenda.

Amb tots aquests preparatius, i amb l'intens i abnegat treball del Comite Local,

s'inaugura el Congres el dia previst. Unes hores abans pero ocorregue una altra tra-

gica desgracia. Un absurd accident de transit tingue com a victima mortal el Dr. Pere

Calafell, it lustre pediatra barceloni i Iluitador al Ilarg de tota sa vida per la nostra cul-

tura i per la consolidacio de la nostra Ilengua corn a vehicle de comunicacio cienti-

fica.

Malaudarament no acaben aci les desgracies. Estant escrivint aquestes ratlles

m'arriba una altra brutal noticia: el Dr. Jordi Gol, el gran metge i humanista catala, el

promotor de tantes activitats en defensa de la cultura i de la nostra sanitat, ens havia

deixat definitivament, precisament quan preparavem I'entrega de la torxa als orga-

nitzadors del Xllle Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana.

Molt Ilarga i dolorosa ha estat aquesta cadena de perdues, pero la Historia conti-

nua i en acabant la nostra tasca corn a organitzadors del Xlle Congres desitgem als

nostres successors que superen totes les adversitats i que els acompanye el millor

dels exits.


