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ACTES SOCIALS DEL CONGRES

I':I Congres havia previst diversos acces socials (I Lie, a mrs de complementar

les sessions c ientifiques, contribuissin a fer de la trobada un<1 reunio amistosa
i informal dels assistents. Les activitats organitzades oficialment i les que
alguns grups de congressistes -especialment els mes joves- arranjaren pel
sell compte, aconseguiren plenament aquest objectiu.

1:1 dia de la inauguracio, al coati, una representacio del Congres visita les
instal•lacions de la fabrica de cervesa San Miguel, empresa col-laboradora del
Quinzi' Congres, en el poligon industrial <<El Segre», als afores de la ciutat. Els
visitants feren un recorregut Clue els mostra les faces fonamentals de I'elabo-
racio de la cervesa, qua tambe pogueren assahorir.

A la I'aeria, despres de la Sessio Inaugural, 1'alcalde de la ciutat oferi una
recepcio als congressistes. En el solemne i historic mare del Said, del Retaule,
despres dunes cordials paraules de henvinguda, el paer en cap explici breu-
ment el significat historic del Iloc per a la ciutat de Lleida i el funcionament
actual del consistori. Finalment, invita cis assistants a visitar i coneixer les
excavacions arqueologiques que es duen a terme en cis s6tans d'aquelI edifici.
Lis assistens quedaren, en una gran part, sorpresos en descobrir el tresor
arnagat en el subsol de la Paeria. I no ens referim pas al tast de les delicies de
la cuina Ileidatana i dels sews 'ins, sino a les pedres qua evoquen les glories de
la iierda romana.

11 segon dia d'activitats, 31 d'octubre, el Congres oferi as assistents, i a la
ciutat de Lleida, un recital de Raimon a 1'Auditori Enric Granados. En contac-
tes previs amb I'artista, Raimon es mostra il•lusionat de participar en aquest
esdeveniment. F's hen conegut 1'esfor4 incansable d'aquest home al llarg de
molts i diticils anus, en la defensa de la Ilengua i la cultura catalanes. Velles i
inoblidables can4ons es varen combinar amb algunes de novel, qua oferi corn
un avan4ament del disc clue estava preparant. Personas d'edats molt diverses
acompanyaven cis fragments mes populars de les can4ons. Uns quints joves
'ingots de i3ellpuig corejaven amh gran entusiasme, i veu for4a alta, les
can4ons, avan4ant-se de vegades al propi cantant. Quan aquests joves foren
convidats a anar at camera a saludar Raimon, no s'ho podien creure. Explicaren
qua se sabien totes les sexes can4ons perque els sous pares en tenien cis discs.
I'el qua sembla, els havien transmes -augmentada- la seva admiracio pel



III r^UINIE C )N (,R( DF MFi(,(5 1 131(1E-(•ti DE ((N(HUli RU1l(DNIt

t

Rri it il dc Rdlnllln a FA udit(,ri I nrir raTi ado , de Ieidi I dtt, d, I

+3x i 4

1 l

.II•'IInil" i, E,,J,1,liar, 1uinwndDr,ii,ult),r) ,1,tr,,irn IIII, ,^„i InLE

totogratia, cis estudiants amb Rainion.



QUINZE EONGRES DE METGES I f3IOLEGS DE LLENGUR ERTALUNDD 2IS

cantant de Xativa. Tot just comen4ava la nit de Tots Sants. En acabar el recital,
eI temps es mostrava condescendent amb els forasters; que se n'havia fet
d'aquell rellent que moltes persones associem a les nits lleidatanes? Potser si
clue havia arribat el canvi climatic. Ids mes prudents -reconeguem-ho, Ia
prudencia augmenta amh Cl pas dels anus- feren cap als seers hotels i cases.
his mes joves iniciaven el recorregut nocturn de la ciutat, o reprenien, en
alguns cases, el de la nit anterior. I, en un terme mig, hi havia els qui buscaren
algun Iloc on poder seguir la tradicio de menjar uns panellets i ones castanves,
i hen re un glop de moscatell o cava, ahans d'anar a descansar.

Id dia I de nuvembre tinguc Iloc el tradicional dinar de treball del Congres.
I atestivitatdel dia -sense classes, per tint- permeteencabirelscongressites
en el menjador i el c laustre de I'edifici central de la Universitat. Per expressa
recomanaci(i de la Comissi<i Organitzadora, 1' ipat fou senzill, coin requeria la
situaci(i, tenint en compte clue a la tardy ens esperaven tin grapat de sessions,
i clue al vespre ens reuniriem, sense presses, per sopar. El sopar del Congres
tingue Iloc el mateix dia 1, al restaurant la Font de Nastasi, instal•lat als afores
de la ciutat, en un indret ajardinat molt agradable i conegut dels Ileidatans
amics del bon menjar. his trasllats d'anada i tornada es feren amb autocar.

La Paeria i la I)iputacic de Lleida es bolcaren en les seves atencions al
Congres i especialment als acompanvants, per als quals prcpararen diverses
activitats els dies 31 d'octubre i I de novembre. El programa inclogue una
excursioi -el 31, tot el dia- per la rota del Cfster, i una visi:a comentada a la
Seu Vella de Lleida el dia I al coati. A nits, reberen coma record diferents
obsequis d'alguns dell hoes visitats.

I'I dia 2 dc nuvembre la manca de son era palesa en Ies cares de molts
congressistes; per sort per a la seva salut, el comiat s'apropava. Al migdia les
autoritats -de Lleida, del Congres i de la Universitat- feren cap a la Facultat
de Medicina, on s'inaugura una placa que recordara a les generations futures
el Congres celebrat a Lleida el 1996, de la mateixa mantra clue la placa
instal-lada en el carrer de Cavaliers el 1923 -i ara traslladada a Ia nova
Facultat de Medicina- deixa constancia clue aquell any la ciutat acolli el
Cinque Congres.

L'ultim acte del Congres fou Lill Cmmiaf amh nrrisica, realitzat per dos joves
artiste, Olga Guerrero, soprano I compositora, i Pere-Mateu Xiberta, pianista.
Interpretaren can4ons tradicionals i d'autors moderns, i tambe una can4
inedita, basada en un text de Liu II, composta per Olga Guerrero. Aquest
recital (vegeu la p. 262) fou el tendre contrapunt a tines jornades intenses, clue
tornaran a repetir-se i omplir-se de ciencia, enItura i humanitat en la propera
celebracioi, el Setze Congres de Metges i Bi6legs de Llengua Catalana, que
tindra Iloc I'anv 2000.
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