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PARAULES DEL PRESIDENT DEL CONGRES

EMILI BALAGUER

Honorables senyors Consellers de Sanitat, Excel•lentissims i II•lustrissims se-

nyors, senyores i senyors: moltes gracies, senyor Regidor de Cultura de I'Ajuntament

de Castello de la Plana, per les vostres paraules de benvinguda que estic segur que

fa seues I'll-lustrissim senyor President de la Diputacio Provincial aci present. Es per

a nosaltres un honor ser tan ben acollits a la ciutat que es cap i casal de la Plana i

que amb tanta gallardia ha sabut mantenir un dels fets mes importants per a I'esde-

venir de la nostra cultura valenciana. El fet que aci s'aprovara en 1932 la normativa

ortografica i gramatical que a tot arreu es coneixen com a <,normes de Castello,, i

que indubtablement ens uneixen a tots els paisos de llengua catalana, es quelcom

que justifica la importancia d'aquesta ciutat en el retrobament de les nostres senyes

d'identitat. Tan sols per aixo esta plenament justificat que el primer Congres de Met-

ges i Biolegs de Llengua Catalana que se celebra al Pais Valencia tingues corn a seu

aquesta ciutat de Castello. Crec que, en nom de tots aquests que estem encabudits

en el fet que la nostra cultura no es faci malbe i corn a representants democratics

que sou d'aquesta ciutat i de les comarques del nord del Pais Valencia, us he de do-
nar les gracies per la fermesa en el passat i per la voluntat de mantenir-se fidels a la

veritat en I'avui.

Aci, senyores i senyors, estan ben representats tots els paisos de Ilengua cata-

lana, i es per a nosaltres una satisfaccio el fet que diversos ministres de I'estat s'hi

hagen adherit a aquest Congres el significat politic del qual es evident. Politic en un

sentit ampli i veritablement etimologic, perque el que pretenem nosaltres aci es rea-

firmar la nostra voluntat de ser una comunitat diferenciada amb cultura propia i acon-

seguir que el nostre idioma adquiresca cada dia mes tota la dignitat d'un mitja d'ex-

pressio cientifica. Pero tambe manifestar la nostra actitud vers els problemes de la

malaltia i la salut. La nostra intencio, en primer Iloc, es for un servei a la nostra comu-

nitat, pero com a cientifics que som no renunciem a generalitzar, d'una manera meto-

dologicament rigorosa, aquests resultats i transformar-los en eines adequades per a

una analisi dels problemes sanitaris a tot arreu, almenys valids a comunitats en con-

dicions socials i economiques semblants ales nostres. Tenint doncs una determina-

da visio politica de corn es deuen plantejar els problemes sanitaris i que son els

fonaments d'aquests congressos, almenys des del 1976 en quo es reinicia la seua

celebracio a la ciutat de Perpinya, quina es aquesta filosofia?

La medicina contemporania es la culminacio d'un gran esforc al Ilarg del segle

xIx per convertir el saber medic en una ciencia tan exacta com la quimica o la fisica.
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El resultat final es el d'una ciencia aplicada que, recolzant-se en els Bits sabers ba-

sics, aconsegueix un estudi objectiu dels processos biologics al cos huma. El pro-

grama inicial per a la nova medicina era, pero, quelcom mes ambicios i complet que

com es va desenvolupar. Un dels mes il-lustres representants d'aquest programa,

Rudolph Virchow, ja deia en una data tan primerenca com 1846 que " Ia medicina, o

es transforma en una ciencia social, o no sera pas res La medicina occidental, des

de la seua constitucio com un saber cientifico-racional, el segle V abans de Crist, to

com a caracteristica fonamental un accentuadissim somaticisme en contrast amb les

tendencies de les medicines orientals, en les quals els factors psicologics juguen un

paper important. Hipocrates, pero, ja va detectar la influencia dels factors socials i

del medi ambient en el desenvolupament del proces d'emmalaltir en un dels Ilibres

mes tipicament hipocratics, el tractat D'aires, aigues i flocs, es manifesta ben clara-

ment aquesta doctrina. La tradicio somaticista fara crisi quan els pares de la moder-

na psico-somatica a la segona meitat del segle Xix demostren la importancia dels

factors psicologics en la salut i la malaltia, i a la primera decada de ('actual centuria

Alfred Grotjahn ofereix en la seva Sziale Pathologie (1912) un programa cientific per-

fectament estructurat en demostrar que els factors socials tenen un pes especific en

I'etiologia, la patogenia i el tractament de les malalties. Malauradament, ni les troba-

Iles de la psico-somatica ni de la patologia social no s'integraren de manera adequa-

da al cos de coneixements de ('estudi biologic de ('home; ni a I'ensenyament de les

escoles mediques, i per tant ni a la practica medica, no tindran adequat resso les no-

ves orientacions.

Sens dubte, un dels factors de ('actual crisi de la medicina occidental a tot arreu

es precisament aquesta manca d'incorporacio dels fets psicologics i socials i que

frustra en gran mesura les possibilitats terapeutiques i preventives d'un saber tan

desenvolupat i tecnificat des del vessant biologic com ho es la medicina als nostres

dies. Aixo es precisament el que volem aconseguir els professionals de la sanitat aci

reunits des d'un plantejament multidisciplinari: superar la crisi i oferir un cos de doc-

trina de la malaltia i la salut en el qual els factors socials, psicologics i biologics

siguen un tot integrat. El tema escollit per a ser estudiat en aquest congres reflecteix

aquesta preocupacio: es tracta, doncs, d'analitzar el proces d'emmalaltir oferint una

visio mes d'acord amb les necessitats de la sanitat actual.

Com ja he dit abans, es la primera vegada que se celebra el Congres de Metges

i Biolegs de Llengua Catalana a les terres valencianes. En 1938 va esser convocat el

Xe Congres de la ciutat de Valencia, sota la presidencia del Dr. Manuel Corachan; ob-

viament no pogue celebrar-se. Quan, en 1976, es reinicien els congressos, existeix

ja en I'anim dels congressistes el desig que fora el Pais Valencia la seu del proxim

congres. No va poder ser. La irracionalitat i la ignorancia embuixada pels qui estan

dispostos perque no es normalitze mai la situacio cultural del nostre pais, ho impedi-

ren. Mancats de rao, varen recorrer a la violencia, i no es la forca bruta el context

mes adient per a una reunio cientifica. Si un grup de valencians, ara i aci hem decidit

organitzar aquest Xlle Congres, es perque estem convencuts que la recuperacio de

la nostra cultura deu fonamentar-se en un esforc col-lectiu. Alguns companys, com

I'entranyable Cesar Sainz i Bas, ja s'han quedat pel cami; d'altres, com el Dr. Bartri-

na, no hi han pogut esforcar-se tot el que el seu entusiasme volia. L'un i I'altre ens

serviran d'exemple en el Ilarg cami a seguir. I en aquest sentit hem volgut homenatjar

el metge valencia Fausti Barbera i Marti (1850-1929), un dels mes tenacos treballa-

dors per al retrobament del Pais Valencia. Barbera fou dels metges mes prestigiosos

a la Valencia del segle passat i de ('actual, inventor d'un metode oral pur per a ense-
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nyar als sord-muts que va obtenir I'acceptacio internacional al Congres de Chicago

de 1896, i un dels mes entusiastes promotors de la leproseria de Fontilles en la Ma-

rina Alta. Abandona la societat Lo Rat Penat en desacord amb els plantejaments

reaccionaris i accepta la presidencia de la societat Valencia Nova en 1904 que pale-

sas la seua intencio de fer un valencianisme nacionalista i no gens literari i joc flora-

lesc. Les idees de Fausti Barbera son el fonament del valencianisme politic, i en

1902 ja es definia clarament quan afirmava que no es pot confondre el concepte de

nacio amb el d'estat; per a ell I'estat se refereix a l'organitzacio juridica i politica dels

pobles mentre que nacio fa referencia a son origen i desenroll natural durant la histo-

ria. Aquest concepte de nacio es el que el fara concloure en el caracter catala de la

cultura valenciana, i puntualitza: Mai 1'Estat a sa mes alta representacio tindra el dret

d'absorbir als governants, ni mai un poble to el dret de Ilevar-li a un altre sa manera

d'esser ni sa manera de parlar. Barbera va organitzar el Primer Congres Medic del

Pais Valencia als darrers anys del segle XIX i va utilitzar la seua capacitat de convo-

catoria i el seu prestigi cientific perque els mes notables de la classe medica valen-

ciana s'incorporassen als Congressos de Metges de Llengua Catalana. En homenat-

jar-lo tan sols volem ser ben nascuts.

He dit abans que aci estan representants tots els paisos de Ilengua catalana. La

presencia valenciana, pero, es un veritable plebiscit. El nombre d'institucions publi-

ques adherides al Congres es tan aclaparador que ens indica que els sorollosos

secessionistes son una minoria tan poc qualificada que no farien resso si no fos per-

club la tactica d'alguns grups politics i algun que altre diari es fonamenta capitalitzant

la ignorancia. El fet de defensar la catalanitat de la nostra Ilengua no es afirmar un

monolitisme que no tindria sentit. Com diu el nostre president d'honor Joan Fuster, si

hom es refereix a fets diferencials entre els nostres paisos, es perque hi ha diferen-

cies, la qual cosa no nega una comuna nacionalitat, com deia Barbera. Aquesta es

una vella idea entre valencians. Permitiu-me, senyores i senyors, que per una vegada

utilitze la meua condicio academica i us done una cita en Ilati -sempre m'han emo-
cionat aquestes paraules-: Magna profecto est gloriae nationis catalanae diebus nos-
tris (veritablement son dies gloriosos per a la nacio catalana). Aquesta frase no es
pas d'un catala del Principat, tampoc no d'un mallorqui que mai no ha negat l'origen
de la seua cultura autoctona; son d'un valencia, d'un conciutada meu, d'un xativi que
va assolir la cadira de San Pere en 1455. Quan Calixt III es nomenant pontifex de
I'Esglesia romana to clara consciencia del que significa per a la cultura catalana; na-
tionis catalanae diu, mes enlla del propi concepte de Ilengua. Si tots els ciutadans
dels paisos de Ilengua catalana volem que la nostra personalitat no es faca malbe,
es necessari que recobrem aquest fet de pertanyer a una cultura molt mes ampla
que la propia de cadascun dels paisos, i el vincle que ens uneix es la Ilengua. Tots
plegats serem el que la Ilengua catalana siga als nostres paisos; per aixo I'interes
dels secessionistes per dividir-nos i la seua violenta perplexitat en veure que al Pais
Valencia es pot organitzar un Congres de Llengua Catalana. Aquest es un dels ob-
jectius d'aquest Congres: donar testimoni d'unitat i, com ja he dit abans, prestar un
servei al nostre poble des de la nostra situacio de professionals de la sanitat.

Finalment, permeteu-me que com a president agraesca a les autoritats aci pre-
sents 1'assistencia. Al Sindic d'Andorra i als Honorables senyors consellers dels
Principat, les Illes i el Pais Valencia. Jo se, Molt Honorable senyor Albinana, que la
vostra presencia significa el recolzament institucional als objectius del congres pel

que us estem profundament agraits, aixi com als Honorables senyors Laporte i Oliver
per la solidaritat que significa la seua assistencia a aquest acte inaugural. Voldria
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tambe agrair al comite organitzador i al comite local el seu entusiasme i la seva ab-

soluta dedicacio. Tots han fet el que era possible per ('exit del Congres, pero crec de

justicia citar de forma especial la dedicacio de Francesc Asensi, autentic portaveu

del Congres al Pais Valencia.

El fet de la celebracio d'aquest Congres potser siga un signe de normalitzacio;

no ho se. El que es clar es que el Pais Valencia roman Fidel als seus origens i que

col-laborarem amb tots vosaltres per aconseguir la major dignificacio del nostre

idioma.


