
CLAUSURA

La clausura tinguc Iloc a continuaci6 de l'assamhlea plcnaria, amh I'assistcncia de

Ies seghents personalitats:

- Gabriel Oliver Cap6, conseller de Sanitat del Govern Balear.

- Josep Laporte, conseller d'Educaci6 de la Generalitat de Catalunya.

Xavier Bomcs, representant de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de

Catalunya.

Nadal Batle, rector de la Universitat de les Illes Balears.

- Franccsc Bujosa, president del Comitc Organitzador del Catorzc Congres.

- Antoni Ohrador, vice-president per Balears del Comitc Organitzador.

- Gon4al Lloveras, vice-president per I'ACMCIB

Manuel Pallares, vice-president per la Societat Andorrana de Cicncics.

Ohri la sessi6 el Dr. Oliver clue d6na la paraula al Dr. Ohrador, el qual fa el seguent

parlamcnt:

«L'amic Francesc Bujosa, ha volgut que en aquest acte de cloenda us dirigis unes

paraules i, la verital, cs que despres del sell parlamcnt inicial em resulta impossible

igualar Cl to i els mots. Per aixo les meves paraules no tenen aquesta pretensi6.

Alli, que Si puc dir-vos Cs que els qui hem participat mcs directament en

I'organitzacib hem procurat que aquest Catorzc Congres de Mctges i Biolegs de

Llengua Catalana qucdas inscrit dignament en la historia d'aquests congressos, historia

que ja fa setanta-nou anys clue va cornen4ar, historia que no cs altra que la histuria del

rcdre4ament de la dignitat d'uns professionals que se senten particips de la cultura, cs a

dir, de la vida d'un pohle. L'amic Francesc Bujosa ja va dir que no hi ha difercncies

entre I'esperit que anima aquests congressos i la rao. No necessitam justificar res, feim

cicncia en la nostra Ilengua perque som d'aqui. Es aixi de simple. Es aixi de senzill. F.s

aixi de clar.

Per. cs evident que I'amhient no ens permet anar ingcnuament pel m6n cone si

aquesta manca de necessitat de justificaci6 ens fes oblidar una realitat que no Cs normal.

No hem d'ohlidar que ens manquen fites per conqucrir, espais per normalitzar, ambits

per vcncer.

Ids congressos de Mctges i Biolegs the Llengua Catalana s6n una eina important do

normalitzaci6, pero entre congres i congres hem de tenir presents les tasques

quotidianes, Ics de cada dia. No hem d'ohlidar que cs important que ICS classes, els
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semin,u is, Ics histories cliniqucs, les sessions, cis informes, etc., es facin cada vegada

mes en catala. I aquest es un programa hen simple que necessita una acci6 directa,

tena4, sense defallen4a. L'ohjectiu final que voldriem cs ohvi. Es clar fins a on hem

d'arrihar. EI futur que volem Os ho do definir i convindria clue visquessim coda dia corn

si aquest l'uturja fos aqui.

Crec que es escaient recordar ara uns mots hen coneguts de Marian AgUilO, Clue

tamhc va dir el Dr. Enric Rihas i Rihas en el discurs inaugural del Sete Congres de

Mctges i Biblcgs de Llengua Catalana celehrat aqui, a Palma, ara fa scixanta anys

Cap nacib pot dir-se pohrc

si per les Iletres reneix

Pohle clue sa Ilengua cobra

se recohra a si mateix>>

i prosseguia cl Dr. Rihas, amh el to propi del seu temps: «Ccrtament que el nostre

esclavatge tantes centuries sofert havia acovardit el nostre esperit, pero Ics commocions

mundials, en despertar arreu I'esperit nacionalista, han retrunyit a casa nostra, la qual,

one de Iota ajuda, havia vist esmicolar-se tot allb clue era nostre, clue era la seva

caracteristica, que era allb clue estructurava la seva personalitat. EI foe sagrat mantingul

pcls poetes i literats, s'arhora quan els intellectuals, amh els sews cants i Ies sexes

Ilegendes, desvetllaren tota la terra catalana, i aquesta, ensopida per la pcrllongada

opressi6 de tants anys cs redre4a cmparada amh el ser verb, Gina la mcs formidable per

remoure la consciencia d'un pohle que ccrca el restahliment de Ics seves llihertats».

Voldria acahar amh unes paraules d'agraiment. Els organitzadors haviem previst una

scrie d'activitats, un programa, pert I'esperit i I'activitat del Congres que ara clausuram

ha estat una feina hen vostra, de tots cis participans. Els qui han presentat quasi cent

comunicacions, han estat els congressistes i no els organitzadors. Qui ha creat aquest

clima amist6s d'intercanvi cientific lieu estat vosaltres. Moltes de gracies per tot aixb.»

A continuaci6 el rector de la Universitat, Dr. N. Batle, amh poqucs paraules, agraeix

a tots els presents la seva tasca i, tamhc, sarcasticament, la no prescncia del conseller do

Sanitat de la Generalitat Valenciana.

I'll conseller d'Educaci6, Joscp Laporte, manifests la seva satisfacci6 d'csser aqui,

tant cone representant de la Gencralitat de Catalunya, corn a nivell personal i acaha

defensant la nccessitat de normalitzar l'us del catala a tots el nivells.

E:I Dr. Oliver Cap6 parla a continuaci6 i remarca de nou la idea que ja va manifestar

en la inauguraci6 del Congres. Segons ell, I'us del catala ja esta normalitzat, de tal

forma clue aqucsts congressos s'haurien de dir congressos de Mctgcs i Biblcgs, sense

cxplicitar que s6n de llengua catalana, i conclou dient que s'ha de fer cicncia en catala,

perb sense posar de relleu que es fa en catala, aix6 ja es dana per sahut.
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I inalmcnt, diu quc Cshcri quc CI, a;^istcnts al Congrcl, haLin qucdlat Satisicts dc

I'hospitalitat mallorquina, i quc se sent orgullds dcl Comitc Organitzador local al qual

feticita publicamcnt.

A continuacio, dona per clausurat Cl Catorze Congres dc Metgcs i 13iolcgs do

I.IcnL*ua Catalina.
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