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La coberta del tradicional Calendari algueres sol incloure els seguents versos populars:

Barceloneta, qui vella que ses,

seguda en fatxa del cap de la Caca;

si no se fossi perduda la rata,

una sirena hi fora de mes.

La Barceloneta a que fan referencia els versos no es el bullicios barri mariner de Barcelona,

sino una altra Barceloneta de la Mediterrania, una ciutat amb un nom oficial que no to res a

veure amb Barcelona: 1'Alguer, poblacio situada a l'oest de l'illa de Sardenya. Qui sap si

algun dels conqueridors de ]a corona catalanoaragonesa que el 1353 varen arrabassar als

genovesos aquella poblacio hi va trobar similituds amb la ciutat comtal. 0 potser va ser

algun dels catalans amb que, un any mes tard, Pere III el Cerimonios va repoblar la ciutat

despres d'expulsar-ne corsos, genovesos i sards, que havien gosat rebelar-se contre els seus

dominadors. Fa mes de 250 anys que l'Alguer, com tot Sardenya, va passar a dependre de

la corona de Savoia. Tanmateix, el temps no n'ha eliminat els trets que ]a presencia catalana

va conferir-li, i 1'Alguer segueix essent una illa linguistica i cultural dintre d'aquella illa

geografica. Els descendents d'aquells repobladors catalans mantenen encara viva la seva

cultura, especialment la seva llengua, una variant arcaica el catala.

A I'Alguer hi ha diferents entitats que es preocupen pel manteniment de la llengua. Per a

algunes, com 1'Escola d'Algueres Pascual Scannu, n'es la finalitat principal. Per a d'altres,

com I'Associacio de Metges Generalistes de l'Alguer, la llengua es el nexe que tenen amb

professionals d'altres terres de parla catalana. Els metges algueresos han estat presents en

gairebo tots els Congressos de Metges i BiOlegs de Llengua Catalana malgrat la dificultat

que representa desplacar-se des d'aquella ciutat fins a la peninsula iberica o les Illes. I ]a

seva it-lusio -i la de molts de nosaltres- seria que un dia la seva ciutat pogues acollir el

Congres. La Comissio Organitzadora del Quinze Congres ja havia inclOs I'Alguer en el pro-

grama d'activitats intercongressuals, que aprofiten la presentacio del seguent Congres per a

celebrar-hi alguna sessid cientifica. La Comissio Organitzadora del Setze Congres pensa que

valia la pena repetir I'experiencia, amb el desig que pogues convertir-se en una tradicio i que

en eI futur fos habitual fer-hi una activitat intercongressual que mantinguos viu I'esperit de Ies

trobades quatriennals i que animes els companvs de 1'Alguer a participar-hi.
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/wui dia, Sardenya es una illy eminentnx•nt turistica, i 1'Alguer una pablacio on, a 1'estiu,

ratters i places sun enva^ts per la voragine visitant. A 1'hivern, la ciutat es tranquil^la i hom

pot assaborir millor la visita, retorter els sous carrerons sense ensopegar amb els altres

hiristes, passejar pel baluart solitari ran de mar, tafanejar per les bgtigues sense pressa o

asseure's en un bar sense haver de fer cues. A PAlguer, la gent es hospital aria i els Catalans de

punent hi sun molt ben rebuts. AI desembre de 1998 en aquella ciutat sarda tingue iloc una

trgbada intercongressual entre metges i biblegs algueresos i d'altres prgvinents de Catalunva

i de Valencia. Una vintena de persones despla4ades a ayuella ciutat sarda Loren testimonis de

I'hospitalitat dell cumpanvs de I'Associaciu de Metges Generalistrs de I'Alguer. EI programa

d'aquella estada rombina ciencia, turisme i gastronomic i fou especialment una ocasici per

estrenver els Ila4os d'amistat entre les terms de pcrlc catalana.

EI 5 de desembre, a 1'hgtel Carlos V de I'Alguer, se celebra una sessici cienHfica yue fou

ax^rdinada per Angel Llacer, de la Universitat de Valencia i per Nicole Spiritu, de I'Associccici

de Metges Generclistes de 1'Alguer. L'esmentada sessici tracta de "Factors de rise

ccrdigvcscular i estils de villa actucls c diversos ambits mediterranis". A 1'inici de la trobcda,

el senvor Toning Balding, sindic de I'Alguer, s adre^a als visitants i els dona la benviguda

en ngm de la ciutat Comenta is necessitat d'estrenver les relacions culturals entre 1'Atguer

i les altres terres de parla catalana. Afortunadament, i malgrat la distancia, 1'intercanvi

cultural amb Catalunva, el ['cis Valencia, les illes i Andorra es intens. Aquestc ocasici

gfereix tambe la possibilitat d'ampliar les relacions culturals c I'ambit de la ciencia. Comenta

que la Ilengua serveix tambe per cgmunicar els cven4os cientifirs i que, si ng hi hagues

hcgut un amur per la Ilengua comuna dels participants i assistents a ayuesta trobada,

pgtser no s'hcuria establert entre ells I'intercanvi cientific. EI Sr. Balding afegi que el terra

tri,it Fur ^i I^^ ^r^^i^"^ ^^irntifi^,^ ,m,i^^^^ iii^,lt hr F,rr rrl.ui^mar-l^^ ^unh Its r^mdiri^^n^ dr vid,i a

I %I ge I, \1, 1" 11 1111, d'. I I, I, I, ^ dc \1 ,I 'Ic I \I ^^ I w[ i



\CIFtiIti I F.KCC^NC^IZ[StiCiU til I:I:L^ACII)h:Alti I h')

I'Alguer. Els algueresos fa anys que empraren com a eina de promocio turistica dr la seva

ciutat la cuing mediterrania que s'hi practice. La promocio turistica basada rn I'anomenada

dicta mediterrania oferrix als visitants un model de cuing per a una vide sang. Finalmrnt

s'acomiad^ dels assistents fins a la tardy d'aquell mateix dig en que els rrbria ofirialmrnt

^^ la Casa Comunal.

Aamtinuacio, Rivard Guerrero feu (a presentacio de la Fundacio Alsina i Bofill als companvs

algueresos. Express el plan de trobar-se de nou en ayuella ciutat. Si fa trey anus hi havia

vingut com a president del Quinze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana, era ho

frig com a president de la Fundacio Alsina i Bofill, entitat de recent constituci^i i yur en rl

futur stria I'entitat amvocant dels CMBLC. Parr als presents del passat i del futur . Els

recorda la historic dels Congresses i el fet que, malgrat la distancia i la dificultat dr

comuniracio, la ciutat de I'Alguer ha estat gairebe sempre representada en aquestes trobades.

Rrmrmur^i Prntusiasme d'Antoni Oliva, que foe ^^icepresident del Dose Congres -el congres

do la rrpresa, celebrat a Perpinya el 1976, despres de yuaranta anys de silenci. I capressa el

see desig que els algueresos siguin presents en les futurs congressos com ho van set en rl

dr Lleida. Inclo^m aqui la cronica de la trobada que Nicolb Spiritu va escriure per a la

rrvista L'Al^u^^i^ (num. 62, genet-febrrr 1999):

CONVENT DE METGES I BIOLEGS CATALANS I ALGUERESOS

FI dig 5 del mes de desrmbre hi es estat a 1'hotel Carlos V un encontre cientific enter metges

i biolrgs algueresos i Catalans sobre un trma de gran actualitat: Els factors de rise

^^^in1i^^^^,i^^ ul,ir i rstils dr ^^ida aituals a di^^rrsos imhits mr^jitrrr.inis.
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Han prosentat relations el Prof. Angel Llacer, cardii^leg de Valencia, yue ha parlat dell perfils

del fathrrs a rise dell malalts coronaris i el Dr. Turyuato Frulio, dietoleg de l'Alguer, que ha

il^lustrat la importancia de la dicta mediterrania en la prevencio de les malalties del air.

Gl amveni, due es c^tat molt interessant sigui pcl valor del referents, sigui per ICs tematiyues,

sigui per la f^^rmula, ha dunat a les dues comunitats cientifiyues una Ixina possihilitat i ^xasici de

confront i feva part de los trobades inter-congressuals que ^^1 dirtrtiu del Congres pie Metges i

Bicilegs de Llengua Catalana (CMBLC) promuu i organitza en les varies arts linguistiques

catalanes, per convidar i afavorir la participaci^i dell professionals de la salut al Congres.

El Congres dell Metges i Biolegs de Llengua Catalana, yue se celebra calla quatre anus,

reuneix metges, biulegs, informers, estudiants de tots els paisos de Ilongua Catalana per

tractar tomes socials i sanitaris d'actualitat.

Es clar I'interes de nosaltres algueresos pel Congres, no solament per I'aspecte linguistic i

cultural, seguramont importants, lino tambe perque les problematiyues yue se hi pollen

tractar intriguen facilment totes Les comunitats de Llengua Catalana, amsiderat que la

homugone^itat, avui solamet econbmica i politica, dema en I'ambit de I'Europa unida, sera

tambe politica i, doncs, operativa.

EI pruxim Congres, el XVI, es convocat pel 2000, a Barcelona. President el Prof. M arius Foz;

vicepresident, per I'area algueresa, el Dr. Franco Repetto.

La tardy del Conveni, la delegacio Catalana i algueresa ha tengut un enamtre amb el sindic

de I'Alguer, que ha ofert un refresc.

A amclusio dell treballs, I'Associacio dell Metges Generalistes de I'Alguer ha volgut

regraciar pel caloros acolliment yue la delegacio algueresa havia recivit a Lleida en utasio

del XV Congres , oferint als col^legues Catalans un sopar en un restaurant tipic dr la tiutat.

Com diu la cronica de Nicolo Spiritu, a la tardy del 5 de sombre, el Sindic retie els visitants i

posteriorment els metges algueresos els oferiren un sopar amanit amb veus de la terra. Els

segiients dies, malgrat que Les conditions climatologiques no fossin Les millors, els visitans es

dedicaren a recorrer diversos punts de 1'illa. No hi va faltar la visita als nuracs de Palmavera

(prop de ('Alguer), ni als que hi ha, a 1'interior de 1'illa, a la Plana de Cabu Abbas, on el paisatge

es dominat per aquestes constructions neolitiques troncoconiques, entre Les quals destaca,

maestos, cl nurag Santo Antine (tambe conegut Com Santinu o Sa Domu doi su Rei), el mes alt

de Sardenya; a ('elegant osglesia romanica de la Santissima Trintat de Sarcaggia -amb Les

restes de 1'abadia de la yual depenia -, on el basalt i la pedra calcaria combinen armonirunent

i "pinten" de rattles la fauna i el campanar; a Castelsardo, pintoresca poblacio medieval (fou

fundada gels Doria, navegants genovesos, el segle xu) encastada sobre un penyal de la costa

nord; i a Bosa, ciutat d'origen cartigines que s'emmiralla en Les aigues del riu Tema ja prop de

la mar. El R de desembre fou la tornada. Com a record d'aquells dies, la fotografia yue Juan

Mayoral, membre de I'Associaci6 d'Amics de 1'Alguer, feu al metges i biolegs Catalans.



INAGURACIO DE L'AULA

JOSEP ALSINA i BOFILL

Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona




