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SESSIO INAUGURAL

I^:I dia 3(1 d"uctubre de I^)9(,, a les set del ^^esprc, s"inaugura uficialmrnt cl

^uinze Cungres de Metges i Biolegs de Llengua Catalina. L'acte tingue Iluc <^
I'Aula Magna de la Universitat de Llcida. Presidits per 1'Honorable Sr. Xavier

Tomes, conseller de Governacio de la Cenerilitat de Catalunva, seicn a la mesa

presidencial els senyors Josep M. Tamarit, secretari general de la Universitat
de Llcida; Antoni Siurana, pier en cap de 1'Ajuntament de Llcida; Josep M.

Goicocchei, ministre de Sanitat del Govern Andorre; Rica rd Guerrero, presi-
dent del Congress Josep ['ifarre, president del Comite Local del Congress
Niculau Spiritu, vicepresident del Congres, en representacio de 1'Alguer;
Francesc Vidal, delcgit territorial de la Gcnrralitat ^^ Llcida; i ^intamaria,

In.tti,^,ur.irii^ ^1c1 Luinii^ C^^m};n'^.:^ul.i ^l.i^,n,i sic I"c^lrfi^i central de la Uni^^rrsital i1r

Llcida, 3 (1 ^1'uctubrc ^1c 1N96.
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delegat territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social, Generalitat

de Catalunya, a Lleida.

L'Honorable Sr. Xnvn^: r. P(1MES, despres de donar la benvinguda als assis-

tants i destacar la importancia dels Congressos en el context de la cultura i la

cicncia, dona la paraula al president del Congres, Rlcnizu GUL:IZr.L.ru, el qual

agrai 1'assistencia de ley autoritats i representants a la mesa presidencial, dona

la benvinguda a tots els assistants i els adre^a el segiient parlanunt:

DISCURS DL: L PRESIDENT UEL QUINZE CONGRES

Honorable Senyor Conseller de la Generalitat de Catalunya, dignissimes

autoritats, benvolguts companys de la Comissio Organitzadora, del Comite

Cientific i del Comite Local, senyores i senyors:

Es per a mi un plaer quc la quinzena edicio del Congres de Merges i Bii^legs

de Llengua Catalana tingui ]loc a la Universitat de Lleida. I aixu, per divcrsos

motius. Lleida es una ciutat amb unes arrels hist^>riques quc remunten a la

Iltirda dels ilergets, valent poble fiber qua habita aquesta plana des del segle vl

aC i quc basti el nucli habitat mes important a la Roca Sobirana . Una ciutat qua

des d'aleshores ha marcat fites en la nostra histbria: escenari d'una batalla -

el 49 aC-, descrita per Juli Cesar en els sous Conlnu^lltnriulx de L3cllo Ciz^ili, i qua

fou decisiva per al futur de 1'Imperi Roma ; alliberada de la dominacio sarra^ina

el 1149 per les tropes de Ramon Berenguer IV de Barcelona i d'Ermengol VI

d'Urgell ; sotmesa primerament a un regim foral, segons la Carta de Poblamcnt

atorgada pal Comte de Barcelona el 1150, i, des del 1264 a 1717, per la ['aeria,

creada per Jaume I; seu, el 1214, de ley primeres Corts Generals de Catalunya.

Una ciutat qua aquest segle , i especialment des de la recuperacio de ley

institucions democratiques , ha tornat a esser aquell nucli puixant de la Terra

Forma qua fou en el passat . A mes -no ho he esmentat en el brevissim repay

a la historia de la ciutat , perquc crec quc cal Eer-ne un comentari a part-,

Lleida fou la seu de la primera universitat de la Corona d'Arago. La universitat

qua enguany acull el nostre Congres. Quan la ciutat es trobava immersa en plc

esplendor medieval, un privilegi signat 1'1 de setembre de 1300 per Jaume ll

atorga a Lleida I'Estudi General , qua fou centre d'estudis superiors fins al

1717, en qua la ciutat fou desprove'ida, antra d'altres privilegis, tambe de la

seva universitat. Han hagut de passar mes de 250 ants perquc Lleida recupe-

res, el 7968 , 1'Estudi General , integrat a la Universitat de Barcelona fins al 1990,

any en qua, deslligat d ' aquell centre, passa a ser la Universitat de Lleida actual.

Des dell primers temps, la medicina fou present a 1'Estudi General; els sous

estudis tenon ley sever arrels en 1'Escola Modica de Montpelier, on s'havien

format el canonge Vilalta i Arnau de Vilanova . EI segell de 1 ' Estudi General, qua

heu pogut veure en pujar ] es escales d'aquest edifici, recorda al visitant

1'origen d'aquesta universitat , qua enguany inicia ley fester de commemuraci6

del sate centenari de la seva fundacio. El Congres vol sumar-se a aquesta
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celebraci6 i vol rememorar la recuperaci6 dell estudis de medicina. Amb
aquest motiu, hem preparat una placa commemorativa que el proper dia dos
de novembre, dissabte, sera descoberta a la Facultat de Medicina en prescncia
de les autoritats. Esteu totsconvidatsa aquestacte, pera nosaltres tan entranyable.
Aquesta placa fara costat a una altra amb que el Cinque Congres, celebrat en
aquesta ciutat el 1923, recorda que Lleida havia tingut la facultat de medicina mes
antiga de la Corona d'Arag6. Aleshores la placa es col•loca al carrer de Cava-
liers, on havia estat el primer Estudi General.

Em referire ara at Congres que avui inaugurem. Com molts de vosaltres
sabeu, els Congressos de Metges i Biolegs de Liengua Catalana tenen una
hist6ria que rernunta al 1913, en que se'n feu la primera edici6, convocada per
('Academia i Laboratori de Ciencies Mediques de Catalunya. El 1914 es
constitui I'Associacio General de Metges i Biolegs de Llengua Catalana, que
s'encarrega de l'organitzacio dels Congressos fins a la seva mes Varga inter-
rupci6, que dura quaranta anys. El 25 de setembre de 1937, a les 18 bores, es
reuni per darrera vegada la junta Directiva d'aquella entitat. Per causa de les
circumstancies que travessava el nostre pais, I'assistencia a aquella reunio fou
molt redufda: Benet Oliver i Rodes, Ramon Torres i Carreras, Trias i Maxenchs,
i Salvador Vives Casajuana. S'ha conservat 1'esborrany de 1'acta mecanoscrita
d'aquella reuni6, que rnai no es passa at llibre d'actes corresponent. Malgrat
l'estat de guerra que hom vivia a Catalunya, i a la resta de terres de parla
catalana de I'estat espanvol, la reunio intentava tenir un caire de normalitat.
Hom dona excusa de la no assistencia d'un membre de l'Associaci6; hom llegi
i aprova l'acta de la reuni6 anterior; hom explica que el Llibre de Ponencies de
]'anterior Congres havia estat distribult durant el mes d'octubre anterior; hom
comenta i aprova la situacio economica -amb un rossec favorable de 8996,76
pessetes-; horn admete tres nous socis i hom esmenta les baixes hagudes des
de la darrera reunio, tretze de les quals ho foren per defuncio. Tot i el caire de
normalitat que els assistents a la reunio -o qui en redacta I'acta- intentaren
donar-li, les circumstancies tragiques del moment hi feren cap en algun
moment. D'una Banda, les excuses del secretari general per la no celebraci6 de
cap reuni6 des del 14 de juliol de ]'any anterior, 1936, al•legant que el principal
motiu havia estat «les circumstancies per les quals travessa el nostre pais, i la
manca d'assumptes d'excepcional importancia,,. De I'altra, els comentaris
sobre el segiient Congres -el Dese-, que hauria de celebrar-se a Valencia
malgrat les circumstancies actuals», perque no fer-lo «significaria una anor-

malitat com la soferta entre els anys 1923 at 1930», en que els Congressos de
Metges de Llengua Catalana no s'havien pogut celebrar en trobar-se el pais
sotmes a una dictadura, la del general Primo de Rivera, que intenta anorrear
la nostra llengua i la nostra cultura.

Com molts de vosaltres sabeu, el Dese Congres no es feu el 1938, com
corresponia, ni a Valencia, corn s'havia decidit. Quaranta anys hagueren de
transc6rrer fins a la seva celebraci6, a Perpinya, el 1976. L'anima de la represa
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d'aquestes trobades fou una persona que malauradament no es ja entre
nosaltres, i a la qual volem retre homenatge en aquest Quinze Congres. Em
refereixo, naturalment, a Josep Alsina i Bofill, el mestre; i «I'exemple,,, segons
I'apel•latiu tan encertat que Oriol Casassas Ii ha donat en el titol del Ilibre que
recull la vida i 1'obra d'un apassionat nacionalista catali3, com ell mateix es
declarava, tot afegint que era un apassionat pal scu pals i que, del seu pals, el

que mes l'apassionava era la llengua.
El 16 de juny de 1975 el Dr. Alsina i Bofill rebia una Carta molt emotiva.

L'enviava el Sr. Manuel Criado Antona, mort el 1994, el qual Ii lliura al mateix
temps el Ilibre d'actes de 1'Associaci6 General de Metges i Biblegs de Llengua
Catalana, que havia conservat -co que vol dir amagat- durant molts anys.

Val la pena de llegir la carta:

Barcelona, 16 de juny 1975

Sr. Dr. J. Alsina Bofill

President de I'Acadcmia de Ciencies Mediques, Ciutat

Distingit Dr.,

D'acord amb la conversa telefOnica que he tingut el gust de tenir

amb V. aquest mati, m'es molt Brat fer entrega a aquesta Academia de

Ciencies Mediques de la seva digna Presidencia del Llibre d'Actes de la

desapareguda ,Associaci6 General de Metges i Biolegs de Llengua

Catalana», i del que fins ara he estat dipositari per haver-Who demanat

el Dr. Salvador Vives Casajuana (a. c. s.), amb l'encarrec que si algun dia

creia adient fer-ho, fos entregat a qui pogucs fer-ne un us adequat a allb

que representava l'Associacio.

Sincerament crec que aquest es el millor desti que puc donar a dit

Llibre, i amb el prec que vulguin fer-me un acus de rebut del mateix, i a

]a seva disposicio per qualsevol data que creguin necessaria em plan

aprofitar l'avinentesa per a restar afm. s. s.

s/. Manuel Criado Antona

L'any seguent, a Perpinyi, tenia lloc el Dese Congres, despres d'una

interrupcio de quaranta anys.

En el parlament d'inauguracio del Dese Congres, Alsina i Bofill fcu especial

esment a la llengua, que Os el principal nexe antra els assistants a aquestes

trobades. Deixeu-me que us recordi les paraules que ell pronuncia en aquella

ocasi0:

«L'apel•lacio de "llengua catalana" vol dir ni mes ni menys que hi

son cridats i esperats els metges i altres biolegs de tots els paisos

Catalans. Aqucsts paisos no tenen configurada una circumscripcio poli-

tica ni administrativa. Queda la llengua com a unic vincle; vincle que

essent nomcs espiritual es mes lax i mes entranyable que qualsevol altre.

I, malgrat el que pugui aparentar, menys exclusiu. Perque tant o mes que

els catalanoparlants de naixenca, hi saran ben rebuts i escoltats els que



SESSIO INAUGURAL I'll

en son d'adopci6. Si la llengua catalana en llavis dels catalans is
obligada perque is la nostra, en llavis dels que no en son, ni que sigui
prerniosa, cobra una mes alta significacio i estima perque es llavors la de
la compenetracio i de 1'afecte.,,

Aquestes paraules son especialment entranvables per a mi, catala d'adop-
cio, que m'he sentit tan ben rebut i escoltat en aquesta terra, en la qual la
llengua -el catala- ha estat, corn deia Alsina, la de la compenetracio i de
1'afecte.

De Josep Alsina i Bofill, us parlara en aquest Congres Oriol Casassas, en la
sessio de clausura. Tambc us parlara d'un altre home que, sense ser metge ni
bi6leg, tingue un gran protagonisme en un dels nostres Congressos. Em
refereixo a Eduard Fontsere que, en el Sete Congres, celebrat a Ciutat de
Mallorca el 1932, organitza una ponencia sobre climatologia. En el nostre
Llibre de Ponencies hem reproduit un opuscle escrit per Fontsere entre 1966 i
1968 -quan s'apropava ja al segle de vida!- dedicat especialment als estu-
diants. Ates el paper destacat que les naves generacions tenon en el Quince
Congres -representen un terc de les inscripcions- hem volgut honorar la
membria de Fontsere posant a I'abast dels joves un text que dedica a ells i elles,
que parla d'uns problemes que segucixen essent d'actualitat i que reflecteix la
lucidesa de pensarnent del sou autor. Alguns dels comentaris sobre la uni-
versitat que Fontsere feu fa quasi vint anus podrien haver estat escrits avui dia.
I'erque, malauradament, els professors actuals tambe Bolen actuar acorn si la
Bova assignatura fos 1'tinic objecte de l'ensenvament,,, encara que, com alesho-
res, no rnanquin els qui ,amb la seva voluntat han superat els monocromatismes
de la tasca que tenien encarregada». I, malauradament, tambc avui « la tasca de
la Vida Lill iversitaria no ha anat gaire mes enlla de 1'aprendre una carrera,,. Jo
diria que fins i tot aquest darreraspecte esta mes accentuaten I'actualitat. Amb
els programes tan atapeits que tenen els nostres estudiants, amb nombroses
assignatures i practiques que els ocupen moltes hares diaries, la participacio
en activitats complementaries-d'altra Banda molt mes 6tils i interessants per
a la seva formacio que la majoria de classes a les quals es veuen obligats a
assistir- esdeve mes i mes dificil.

En la introducco al Llibre de Ponencies he esmentat Miquel A. Fargas i
Roca, president del Primer Congres. En el sou parlament introductori a aquell
esdeveniment, i fent referencia al naixernent d'aquestes trobades que fan
servir la Ilengua catalana com a Ilengua de difusi6 de la ciencia, Fargas digue
que havia estat possible gracies a I'amor, generositat i laboriositat d'un estol
de joves embaumats d'aquestes virtuts. Corn ja he comentat, el ,nad6 del 1913
ha complert ja vuitanta-trey anvs, i malgrat que hagi patit Lill Pdrell Lie
malalties -una d'elles molt grew-, ara per ara sembla gaudir de bona salut.
Tanrnateix, cal que estiguem amatents; la malaltia podria ressorgir en qualse-
vol moment i qui sap si no ens veuriem repetint una altra vegada les paraules
de Raimon, «quan creus que tot s'acaba, torna a comencar,).
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Deixeu que em refereixi de nou al parlament introductori del Congres de

Perpinya. Alsina i Bofill, el gran absent d'aquest Quinze Congres -absent

fisicament, perque la seva memoria plana sobre la nostra trobada i es ben

present entre tots aquells que el coneguerem-, en aquella ocasio digue

referint-se al Nove Congres, que havia tingut floc el 1936: «Els qui, pels anys

que duem a coil varem poder participar-hi...... Ara podriem repetir les matei-

xes paraules referides a aquell Congres i el que va representar. Quan se celebra

el Congres de la represa a Perpinya, molts dels congressistes mes joves que avui

son aqui encara no havien nascut. Els qui «pels anys que duem a coil, varem

poder participar-hi>> varem ser testimonis d'excepci6 d'un esdeveniment

historic, que significava molt mes que la represa d'una activitat interrompuda

durant quaranta anys.

En la documentacio que heu rebut, hi ha un programa del Congres. Les

activitats s'ajustaran forca al contingut d'aquests fulls. Tanmateix, el progra-

ma anira bastint-se a mesura que es desenvolupi el Congres. Sou vosaltres qui

el fareu. I el Llibre d'Actes sera ]a publicacio que presenti el programa

definitiu.

El nombre actual de professionals de les ciencies de la vida i de la salut

supera amb escreix el nombre total de persones que s'han dedicat a aquestes

professions al Ilarg de la historia de la humanitat. Les dades demografiques

ens indiquen que la majoria de la poblaci6 mundial to actualment menys de

trenta ant's. No seria gens estrany, doncs, que una gran part dels lectors

d'aquest Llibre sigui la primera vegada que entra en contacte amb un Congres

de Metges i Biolegs de Llengua Catalana (CMBLC). Una altra part possiblernent

en tingui una idea, per haver-ne sentit parlar a companys i professors. Tambe

hi haura persones que hagin participat en algunes de Les editions anteriors

dels Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana, i ja hi estiguin fami-

liaritzades. Finalment, nomes una minoria haura estat testimoni -a Perpinya,

el 1976- de la represa d'aquesta activitat, despres d'una pausa for4ada de

quaranta anys. Per tant, no creiem que sigui balderexplicar molt breument que

representen els Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana.

Els Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana son una iniciativa

cientifica d'alt contingut civic, establerta amb criteris d'unitat Iinguistica, que

convoca periodicament professionals i estudiants de totes Les ciencies de la

vida i de la salut. En les diferents activitats dels congressos participen -a mes

de metges i biblegs-, farmaceutics, professionals d'infermeria, bioquimics,

psicolegs, veterinaris, enginyers, ambientalistes, tecnics en alimentaci6 i de

molts altres camps de Ies ciencies de la vida. Les entitats convocants dels

Congressos son ]'Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears,

la Societat Catalana de Biologia, Accio Cultural del Pais Valencia i la Societat

Andorrana de Ciencies. En el cas concret del Congres que dona motiu a aquest

Llibre de Ponencies (el Quinze), s'hi ha afegit la Universitat de Valencia, cosy

especialment significativa en Les circumstancies dificils que travessa el catala

en determinats sectors de la societat valenciana.
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El poeta valencia Marti Dominguez escrivi uns versos que senihien descriu-
re el nostre poster. Deixeu-me que prengui el llibre:

Roinat el tronc, rebrots tendrissims cries;

si enllosaren la terra, brotaries

per les mateixes juntes... i en pocs dies

les Hoses mes pesentes alcaries.

Els Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana tenen ones carac-
teristiques propies que els diferencien de la majoria de reunions cientifiques

que se celebren periodicament. Per una part, son un punt de trobada de
professionals i estudiants que treballen en ambits molt diversos de la ciencia,
pero que comparteixen una mateixa ]lengua i una mateixa cultura. A mes, son
congressos pluridisciplinaris, en clue hom posa al dia els coneixements dels
assistents, defugint de la compartimentaci6 tfpica de les trobades cientifiques
especialitzades.

Els Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana constitueixen una
ernpresa cientifica que ha repres I'activitat desenvolupada des del seu inici i
s'ha actualitzat amb el pas del temps i dels avencos cientifics i tecnologics.
Com en tota empresa cientifica, l'cxit d'aquestes trobades respon a la coinci-
dencia de quatre factors que son complementaris. Per una banda, 1'element
huma: un grup de persones interessades i disposades a participar amb entu-
siasme en una empresa comuna. En aquestes condicions, el treball en equip
provoca un fenomen de sinergisme, que repercuteix molt positivament en els
resultats. A mes, corn en qualsevol empresa, es necessiten uns recursos
economics que permetin desenvolupar el projecte. El problema es que, amb
algunes excepcions, ]a gent interessada per la ciencia no acostuma a disposar
de forca diners, ni so] coneixer els mecanismes per aconseguir-los. Tanmateix,
aquest es un factor que pot suplir-se amb una bona dosi d'imaginaci6, d'esforc,
i de sobrietat. Tambe es indispensable el rigor, 1'exactitud extrema que ha
d'acompanyar un projecte cientific per tal que la iniciativa no es desvif per
camins erronis. Finalment, cal disposar dels mitjans de comunicaci6 adients,
per poser fer coneixer la consecuci6 dels objectius al maxim nombre de
persones interessades. Hom no pot parlar de resultats, si el desenvolupament
de la tasca realitzada no to transcendencia mes enlla dell medis on s'ha
produ'it. Amb motiu del Quinze Congres s'han publicat diversos llibres que
deixaran constancia de la tasca feta i dels objectius assolits.

El m6n de la medicina s'enfronta, a] llindar del segle \\I, amb una societat
que esta experimentant una transformaci6 espectacular. L'economia, I'agri-
cultura i la ramaderia, les comunicacions, l'ensenyament, la demografia, les
cstructures familiars i de govern son alguns dels factors que defineixen una
societat, i que mes s'han vist afectats pels canvis contemporanis. El Quinze
Congres sera un forum de discussi6 on es tractaran diversos aspectcs d'aques-
ta nova epoca, plena d'esperances alhora que d'incerteses. I ho faro des de dos
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vessants, un estrictament cientific, i un altre de social, recollits en les sever

dues ponencies: «Genetica, salut i medi ambient>> i «Formaci6: un repte de

futur que esta present ara,,.

El 1976, quan es reprengue ]a celebraci6 dels Congressos, la genetica

molecular era encara a les beceroles. Feia pocs anys que horn havia comencat

a emprar el DNA recombinant, i s'entrellucava el gran futur que esperava a

aquest camp de la biologia, com tambc els grans problemes que podia causar

i que ja havien estat presents en la reuni6 que els principals especialistes de

1'epoca tingueren a Aislomar, el 1975. La moderna biotecnologia iniciava la

carrera imparable, que ha tingut un punt culminant amb la descoberta, durant

la decada dels vuitanta, de la reacci6 en cadena de la polimerasa, la PCR. Molts

dels problemes tics que sorgiren durant els ant's setanta, no sols no han estat

solucionats, sin6 que se n'han plantejat altres de nous a mesura que augmen-

taven les aplicacions de les noves tecnologies. S6n moltes les veus que s'alcen

contra la manipulaci6 de la materia viva, tema, per curt, que es va tractar en la

primera ponencia del Tretzc Congres, a Andorra. Aquestes veus nomes

contemplen els aspectes negatius, temoroses potser que les imatges d'una

societat que el 1932 Aldous Huxley imaging per al seu Braze New World

puguin esdevenir realitat en un futur no gaire Ilunya.

El camp de ]a comunicaci6 tambe ha experimentat profunds canvis des de

1976. Els ordinadors personals, eina basica per a molts sisternes de comunica-

ci6, comencaren a proliferar a partir de l'estiu de 1979. La gran transformaci6,

pero, s'ha esdevingut en els darrers vuit o deu anys. Fins al 1988, any del Tretzc

Congres, les gestions de comunicacio entre els membres del comite organitza-

dor s'havien fet basicament per correu. El 1988, les universitats comencaven a

disposar d'una nova eina que accelerava enormement la comunicaci6 escrita:

la « transmissi6 de documents enviats per facsimil» -o be, per ser mms breus,

el fax-. Pert sovint n'hi havia solament un aparcll a cada centre i no resultava

massa accessible. El 1992, any de celebraci6 del Catorze Congres, a Ciutat de

Mallorca, el fax ja era una eina corrent de comunicaci6, que es trobava en els

departaments universitaris, hospitals, i fins i tot en molts consultoris i domi-

cilis de persones que necessiten comunicar-se fregiientment. El 1996, any en

que tc lloc Cl Quin/.e Congres, es testimoni de la gran expansio d'internet.

No vull cloure aquest parlament sense mostrar el nostre agraiment a totes

les persones i entitats que han fet possible el Quinze Congres. Vull donar les

gracies al rector d'aquesta universitat, Dr. Jaume Porta, per haver-nos donat

hostatge en aquest noble edifici. I tambe vull donar-les al cap dels paers de

I'Ajuntament de Lleida, Sr. Antoni Siurana, per haver-nos donat hostatge en

aquesta acollidora ciutat. I a la resta d'institucions publiques i a la societat civil

en general, clue tan generosament han ajudat a I'organitzaci6 del Congres.

Volem expressar el nostre reconeixement al Col•legi de Metges, representat pel

seu president, Bonaventura Lladonosa; a I'Associaci6 Medico-Quirurgica de

Lleida, el president de la qua], Josep Pifarre, tambe presidcix el Comite Local

del Congres; i a la Facultat do Medicina, representada pel seu dega, Joan Vinas.



SESSIO INAUGURAL 37

Volem fer mencio especial dels artistes que han col•laborat en el Congres. En
primer Iloc, Ignasi Aballi, ja mes que una prornesa del disseny, que ha fet el

logotip del Congres que hem utilitzat des del comencament.

Tenim un deute especial amb trey artistes valencians que han contribuit a

difondre el Quinze Congres. A Manuel Boix, autor del punyent cartel], en el

qual -corn diria el poeta Marti Dominguez- el magraner de tronc roinat

brota al4ant les Hoses mes pesants. A Andreu Alfaro-Andreu, antic, torsirruiny

dr rnctall^ , autor de la creu dura, feta de quatre barres de sang, que abraca la
coberta d'aquest Ilibre. I a Raimon Pelegero, que amb les seves can4ons ens
recorda el passat, ens anima a viure el present, i ens il•lumina el futur. Dell son
les paraules que hem de recordar els cientifics, i que sovint ens deia Josep
Alsina i Bofill; que hem d'estar sempre aprenent:

Qui ja ho sap tot, que no vinga a escoltar-me,
que no vinga a escoltar-me.
Sempre he cantat per qui ha volgut aprendre,
perque jo encara aprenc de qui m'escolta,

de qui em fa callar o no m'escolta.

Darrera d'aquesta trobada que avui iniciem, hi ha un equip de persones que
han treballat des de fa mesos -en alguns casos ant's- per al Congres. De
vegades ]'equip ha actuat a distancia, cornunicant-se per telefon, per fax o per
correu electronic. Ens han demanat informaci6 des de molts punts. No sola-
ment, des dels Paisos Catalans, tambe dels Estats Units i alguns paisos
europeus. El missatge electronic rebut des de Santiago de Compostela era
entranvable: una persona gallega ens dernanava informacio, i ens comentava
elogiosament la definicio de salut sorgida del Congres de la represa, el 197E, a
Perpinya, que devem a l'inoblidable Jordi Gol i Gorina:

-Aquella manera de viure que es autbnoma, solidaria i joiosa.,,

VuII agrair la participacio dels congressistes, que e] dia 20 d'octubre ja eren
558. Sense ]a seva assistencia, al Ilarg dels diferents dies del Congres, tot el
nostre esfor4 scria balder. Hi ha un grup de participants a qui voldria mostrar
especialment e] nostre reconeixement per la dificultat que se que els represen-
ta esser avui amb nosaltres. Em refereixo als congressistes que han vingut de
la ciutat de I'Alguer, lent un viatge que no resulta facil per la maraca de
comunicacio directa entre aquella ciutat i qualsevol altre punt dels pa'isos
catalans. Son quinze participants que enriquiran els nostres coneixernents i
desig de cultura.

Vull fer especial esment dell presidents anteriors dels congressos que

participen en aquest, i formen part del Comitc d'Honor: Dr. Josep Laporte

(Onze Congres, Reus), Dr. Ern iIi Balaguer (Dotze Congres, Castel 16-Benicissi 111),

Dr. Oriol Casassas (Tretze Congres, Andorra), Dr. Francesc Bujosa (Catorzc

Congres, Ciutat de Mallorca).
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Si gosessim de comparar la historia dels Congressos amb la vida i la

trajectoria professional d'un metge , o metgessa , diriem que la primera epoca,

33 anys, de 1913 a 1936 , correspon a la infantesa i adolescencia , epoca de

formacio basica i integracio en la societat . Una segona epoca, despres d'una

letargia obligada de 40 anys , seria la que va de 1976 a 1996 , vint anys. Perpinya

i Reus representen els estudis de la carrera , amb assignatures cada cop mes

profundes . Potser a Caste116 - Benicissim ( 1984 ) i Andorra ( 1988) podriem

comparar - los amb una mena de MIR , on es manifesten les caracteristiques

professionals com a metge intern i resident . Ciutat de Mallorca ( 1992) seria la

pryctica plena com a professional . Encetem ara una epoca, la tercera, de

maduresa , la qual requereix cada cop mes de coneixements avancats i de

treball en equip per al progres de la salut i de la societat.

La participacio dels joves , Ilicenciats i estudiants , ha estat de sempre for4a

nombrosa en els Congressos, fet que no es comu en d'altres trobades cientifi-

ques. Com a docents, amb molts anys de relaci6 amb els estudiants , expressem

el nostre reconeixernent pel suport que aixo suposa, pero tambe la responsa-

bilitat que tenirn en el manteniment de 1'esperit de dedicacio amb que s'apro-

pen a la professio.

En un mon canviant , en continua expansi6 de les comunicacions i amb

molts moviments migratoris causats per esdeveniments politics i socials, les

cultures s'entremesclen i interaccionen . Horn podria creure que aixo produira

un empobriment de la cultura propia , que podria acabar fosa i esvaida en un

aiguabarreig de cultures alienes . I que podria estar en perill la llengua catalana

-dominada en 1'ambit cientific per l'enorme predomini de Tangles-, que es

parlada per uns pots milions de persones , en una area geografica reduida.

Tanmateix , sempre hauriem de recordar que la importancia d'una llengua, la

transcendencia d'una cultura, no s'ha de mesurar per 1'extensi6 del seu

territori , ni pel nombre dels seus habitants, sino per la capacitat de donar fruits

rics i duradors , i d'aportar nova saba al tronc comu de la cultura humana.

Moltes gracies.

ALTRES PARLAMENTS

A continuacio , Josi:r M . Golcol:ciiEA, en nom del Principat d'Andorra,

saluda tambe les autoritats i els assistents presents , i expressy la seva satisfac-

66 pel fet que el seu pals hi estigues present mitjancant una de les entitats

organitzadores , la Societat Andorrana de Ciencies . Afegi que Andorra es on

pais petit , pero ha fet possible que la llengua catalana estigui avui dia present

en diverses organitzacions internacionals . Felicity la ciutat de Lleida i la

Universitat de Lleida per la celebracio del Congres i comenta que la tretzena

edicio, que tingue Iloc a Andorra el 1988 , deixa en aquell pais una empremta

que encara perdurava vuit anys despres. Desitja que a Lleida passes el mateix,

com segurament degue perdurar-hi molt de temps la marca de la celebracio del

Cinque Congres, el 1923.
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Joo,,i I, M. T:v i of I I, en representaci6 del rector de la Universitat de Lleida,

dirigi Lines breus paraules de benvinguda als assistants i organitzadors del

Congrrs. Comenta que, si be el Congres tenia Hoc en instal•lacions de la

Universitat de Lleida, i les autoritats academiques se sentien molt satisfetes

que aixf fos, creia que el protagonisme de 1'esdeveniment havia de reservar-se

per als participants i per a la Comissi6 Organitzadora, a la qual agrai que

hagucs triat aquella universitat per a la celebracio del Congres. Afegi que, per

a la Universitat de Lleida, era Lin honor i una satisfaccio que s'hi celebressin

activitats cientifiques com aquesta, que, a mes d'oferir un programa de gran

qualitat, contribueixen a promoure his de la llengua catalana en diversos

ambits professionals i universitaris; en el cas dels Congressos de Metges i

Biblegs de Llengua Catalana, en el camp de les ciencies de la vida i de la salut.

AN ONI Siulz.vN:v, en nom de la Paeria, dona la benvinguda als assistants, i

expressa la seva satisfaccio que Lleida, seu de la primera universitat dels
paisos catalans, i ciutat que ja acolli el Cinque Congres de Metges de Llengua

Catalana, hagues estat de nou elegida per celebrar-hi la quinzena edici6.

Felicity la Comissi6 Organitzadora i el Comite Cientific per la tria tan encer-

tada clue havien fet dell ternes de les dues ponencies; genetica i formacio, dos
aspectes primordials en el desenvolupament de la sanitat avui dia. Comenta

el significat del metge en la nostra societat, en la qual ]a medicina es tin servei
social prioritari, tant si es tracta de medicina publica com privada. Afegi uns

comentaris sobre la consideracio de la sanitat pels governs, i es congratula que

a Catalunya el govern dediques a la despesa sanitaria Lin tan per cent del I'M
Lin xic superior que a la resta de I'estat. Expressa el seu desig que, malgrat els
reajustaments pressupostaris que calgui fer en el futur, els governs tinguin en
compte que la saint no es una mercaderia; cal que mantinguin o augmentin, si
is possible, els pressupostos destinats a sanitat. Afegi que creia que la medi-
cina preventiva i la formacio dell professionals tie la salut son dues areas
prioritaries d'actuacid, en les quals, pero, els ajuntaments no poden fer-hi
gaire, perque disposen de competencies molt minses en el camp de la sanitat.
Digue que una manera de contribuir al benestar de la comunitat es aconseguir
que el creixement de la ciutat sigui sostenible; i en aixb si que poden treballar
els ajuntaments. El paer en cap desitja una bona estada als forasters que
s'havien desplacat a Lleida per participar en el Quinze Congres, i expressa
tambc el desig que el proper Congres que se celebri en aquesta ciutat no trigui
tents anus. Finalment dona les gracies al conseller de Governacio per la seva
presencia.

L'Honorable XvV ii Iz i oMI - agraf la presencia de les autoritats, membres de
la Comissi6 Organitzadora i professionals i estudiants de ciencies de la villa i
de la salut presents. Comenta que en aquest ambient se sentia com en familia,
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pels Iligams que tc amb la medicina, activitat professional de la qual estava

allunyat en aquell moment, pero a la qual pensava retornar despres de factual

etapa conjuntural. Reconegue que la singularitat que en aquella trobada de

professionals i estudiants tots parlessin la mateixa Ilengua, feia que encara hi

hagues mes familiaritat. Comenta que el fet que aquell grup de persones

estiguessin ally inaugurant aquella quinzena edicio del CMBLC, malgrat que

haguessin passat mes de setanta anys des de la celebraci6 d'un altre Congres

a Lleida i malgrat el llarg silenci de quaranta anys que hi havia hagut entremig,

era una prova que la Ilengua es encara viva. Aixb confinnava que el catala no

ha esdevingut una reliquia anacronica, sense utilitat, sing al contrari, perquc

en el camp cientific es treballa continuarnent per comptar amb la terminologia

adient en cada especialitat, i posa 1'exemple que la tasca d'establiment d'un

vocabulari medic, iniciada fa seixanta anys amb la publicaci6 del Diccionari

Corachan, ha tingut continuitat i el 1990 es publica el Diccioruari Enciclopcdic de

Medicina. Comenta l'interes del programa cientific, que, per una Banda, plan-

tejava els conflictes ctics i socials que susciten les noves tecnologies, i, per

1'altra, es proposava discutir el repte que el canvi social presenta en el proces

de formaci6 dels professionals de la salut. Encoratja els presents a treballar de

valent durant el Congres per tal que tots en traguessin el maxim profit, i

informa que el darrer dia el conseller de Sanitat faria cap a Lleida per

clausurar-lo. Destaca el fet que el Congres comptes amb la presencia d'alguns

dels cientifics dell pa'isos catalans que desenvolupen o han desenvolupat la

seva carrera professional en altres terres, com ara Joan Oro, Josep Pifarrc i

Alfred Giner-Sorolla. Finalment dona Li paraula al president del Comitc Local,

Josep Pifarrc.

Joosr•r Pnnl:rl?, president del Comitc Local, despres de saludar les autoritats

i assistents a 1'acte, expressa la seva satisfaccio perquc la ciutat de Lleida

hagues estat elegida per a la celebraci6 d'aquest esdeveniment i per haver

tingut l'honor de presidir el Comitc Local del Congres. Recorda que, en ocasi6

de la celebraci6 del Cinque Congres, el 1923, es col-loci una placa commemo-

rativa en el floc on havia estat 1'Estudi General de Lleida, primera universitat

dels paisos catalans, fundada el 1300. Afegi que, amb ocasi6 del Quinzc

Congres, uns anus despres que la ciutat hagues recuperat la universitat,

aquella placa del 1923, juntament amb una que recordara la celebracio d'aquest

Congres, seran instal-lades en la nova Facultat de Medicina. Va expressar el seu

agraiment a les institucions i empreses Ileidatanes que havien col-laborat gene-

rosament en l'organitzacio del Congres, i desitja als presents que traguessin el

maxim profit de les sessions que anaven a desenvolupar-se els propers dies.

Finalment, ]'Honorable Sr. XAVIER Pohri.s declara inaugurat el Quinzc Con-

gres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana.


