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Els Congressos de Metges i Bii legs de Llengua Catalana no son estats
considerats, fins al Congres de Lleida, amb excessiu entusiasme de part dels
col•legues algueresos, si considerem ]lur escassa i discontinua participacio.

La primera presencia algueresa es estada al Congres de Perpinya a] 1976, de
part del cardioleg Dr. Antoni Oliva, que en fou vicepresident, i de I'escriptor
Pasqual Scanu, que presenta una comunicacio sobre la pesta a I'Alguer de
I'any 1582.

Sol•licitat pel Dr. Oliva, tarnbe jo era present en aquella ocasio, tambe si
aquella mia participacio es estada del tot marginal i amb poca conviccio: de fet
no m'era inscrit at Congres ni havia assistit a ningun altre acte, sing a la relacio
del Prof. Scanu. En aquell moment no me donava compte de la importancia
histurica d'aquell Congres, amb el qual els metges catalans, despres de qua-
ranta anys de silenci, afirmaven el dret a utilitzar la pr6pia ]lengua i demos-
traven que Cl catala, amb la sua riquesa lexical era en grau, com les altres
Ilengues, de satisfer les exigencies de la ciencia moderna.

Aquell de Perpinya no era pero el primer encontre en absolut entre metges
algueresos i catalans. L'any 19701'Academia deCiencies Mediques de Catalunya
i de Balears ha triat l'Alguer com seu per la X reunio anual, reunio que se's
transformada en un moment de germanor gracies a 1'entusiasme del Dr. Oliva,
president de I'Agrupacio Modica Algueresa i dels catalans Dr. Jaume Pi-
Figueras, president, i del Dr. Frederic Corominas i Beret, secretari, que uniren
en el programa actes de l'Academia i actes de l'Agrupacio.

Desgraciadament, pero, les relacions entre els protagonistes del mein me-
dic, han continuat a tenir aqueix caracter d'ocasionalitat. En efecte, despres de
Perpinya, els algueresos son estats presents a Castello-Benicassini i a Andorra,
absents a Reus i Mallorca. Es clararnent massa poc per no pensar que els metges
i bi6legs algueresos no tenguin suficient sensibilitat per aquell element que es
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I'esperit i el volant del congres: la llengua. Perque aquest judici no resulti un

poc massa sever, son necessaries algunes considerations sobre la situacio de

la llengua a I'Alguer.

Despres de la Segona Guerra Mundial, amb el proces d'alfabetitzaci6 mes

generalitzat i el millorament de les conditions socio-economiques, s'es veriti-

cat un progressiu abando de la parlada tradicional, confinada a Ilenguatge

d'algunes categories de treballadors i dels grups socials mes pobres. Aix6 ha

significat que les families en grau d'enviar els fills a la universitat, bandejaven

I'algueres, considerat massa dialectal, tambe de la parlada colloquial en casa,

amb la consequencia evident que metges i biolegs amb coneixenca del catala

eren sempre menys.

A part d'aquests temes intrinsecs Iligats a les dinamiques historiques i

socials prbpies de la situacio algueresa, es necessari considerar un altre

element extrinsec que pero influeix en manera fortarnent negativa. Els concur-

sos per les places de treball, que son a extensi6 national, poden portar clue

metges algueresos vagin fora de I'Alguer i que arribin a l'Alguer metges de

fora, als quals, naturalment, el problema de la llengua no interessa. Crec siguin

aquestos els motius pels quals a I'Alguer els rnetges que parlen algueres son

mes o menys solament una dotzena, dins d'una poblaci6 medica d'un centenar

entre metges hospitalaris, metges de capcalera i metges de medicina publica.

El numero de biolegs es molt mes petit.

Endemes, aqueixos quatre Bats, sempre de pressa, sempre ocupatissims I

presos de les exigencies de la professi6, no tenon mai temps per participar a la

recuperaci6 de la Ilengua dels pares, que actualment veu a I'Alguer nombro-

sos protagonistes com institutions publiques, I'Iglesia i Associations priva-

des, i entre aquestes I'Escola d'algueres Tasqual Scanu,,, de la qual m'honor

d'esser president, i que a partir de 1982 se dedica, com obra de voluntarist i en

forma practicament gratufta, a fer classes de llengua a un centenar d'alumnes

cada any.
Mancant tambe una Ilei de salvaguarda de la llengua, prevista de la

Constituci6 italiana i mai promulgada, les activitats de les associations no son

finalitzades a projectes o programer comuns, ni tenen Lill suport institucional

i economic.

En fi I'Agrupacio Modica Algueresa, fomentada pel Dr. Oliva, de fet no to

mes activitats especifiques. Es nada l'Associazione Medici Generici Algueresi,

presidida de metges no-algueresos-parlants.

Podetn, doncs, considerar, contrariament a com pareix, un fet positiu la

presencia de u o dos metges o biolegs al Congres i un gran esforc els petits

contributs cientifics presentats a Benicassim i Andorra.

Naturalment no es suficient ni podern esser satisfets: es necessari implicar

tots cis col•legues algueresos de naixement, encara que no parlin algueres, i

despres els « immigrats,,, a vegades fascinats de la peculiaritat de la ciutat on

viuen i treballen, i per aixo, diem, benevolentment vulnerables.
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Per arribar pero a resultats concrets es indispensable fer coneixer a tots

1'existencia del Congres, amb una regular presentaci6 a 1'Alguer com en les

altres arees ling6istiques. Comprenc que aixo comportaria un gros esforc

economic i organitzatiu; no tenim pero de oblidar que ]a reivindicaci6 de la

nostra identitat linguistica es un dels objectius del Congres. A mes, es neces-

sari que els intercanvis entre professionals algueresos i catalans continu'in

tambe en els anus intercongressuals i no solament com a resultat d'arnistats

personals. En aqueix sentit, les Universitats del Principat, del Pais Valencia i

de les Illes Balcars pollen fer-hi un bon paper, obrint les portes, amb facilita-

cions, a estudiants o recercadors algueresos, organitzant projectes de col.-

laboraci6 amb la veina Universitat de Sasser, on estudien la quasi totalitat dels

nostres metges i biolegs. Serien obligats a parlar catala, cosa que faran mes

facilment perque el sentiran coin a llengua propia, ja que la coneixen del

naixement encara que no la parlin.
De part mia, tenc d'agrair l'amic Joan Sabate, vicepresident de 1'Associacio

Amics de I'Alguer,, de Barcelona, que posant-me en contacte amb el Dr. Jordi

Colt Curina, ha let en manera que participessi corn protagonista, tambe si molt

petit, a Benicassim, despres que al 1976, era estat un simple turista a Perpinva.

Ile repetit l'experiencia a Andorra i sere segurament a Lleida,* perque el

Congres de Metges i Biolegs m'ha portat a la convicci6 que el capital ling6is-

tic que home poseeix no es solarnent una riquesa cultural, sing tambe espiri-

tual, perque ajunta un possible inters professional a una arnistat que dificil-

ment s'oblida, perque afavorida i protegida amb raguines o arrels historiques

CoInunCS.

I I numbre d'.ilgucresns yuc particip.1ren en el Quin/c Cungres tuu de 15.


