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EI men d'octubre de 1979 fou publicat un article als Annals de Medicina titulat ,,Els Congressos

de Metges de Llengua Catalana, un fet de Ilibertat,,. Per fer mes comprensiu aquest titol es

necessari fer un breu recorregut al llarg del segle xx amb les diferents circumstancies que

han acompanyat la frequencia i el desenvolupament dels congresses.

El primer dels Congressos que celebrarem d'aqui pees meson fou 1'anv 1913. Dos metges

barcelonins, Manuel Salvat i Espasa i Enric Ribas i Ribas, eren presents en una mesa electoral

controlant les votacions dels ciutadans. El dia s'allargava i tingueren temps de conversar sobre

la Ilengua i sohre els diferents aspectes de la medicina. De la conversa corgi la idea de celebrar

reunions cientifiques que aglutinessin professionals de diferernts contrades de parla catalana.

Comentaren la suggerencia a Domenech Marti i Julia, que el sabien interessat per les mateixes

questions i els trey proposaren a ('Academia de C1encies Mediques la celebracio d'aquesta

primera reunici que transformaren en el Primer Congres de Metges de Llengua Catalana. Als

pocs meson tingue Iloc I'esdeveniment amb mes de cinc-cents assistents (exactament 550) de

totes les contrades de la nostra parla: de Catalunya, del Pais Valencia, de les Illes i del Rossell6.

Malgrat ('exit obtingut, segons podern Ilegir en el mateix Llibre de ponencies del Congres:

"...comprenent la nostra Academia que aquests Congressos deurien ser la convergencia i

concrecici de totes les societats, es desprengue de sa maternitat, per a que fos adoptada per

totes les societats mediques de diversos indrets de Catalunya, de les llles, de Pais Valencia i

del IZossello...". Aixi nasque una Associaci6 General de Metges de Llengua Catalana que

organitza els seguents Congressos fins a la nostra guerra civil l'any 1936.

Una primera constatacio es, per tant, que els Congressos no s6n propietat d'una entitat, sino

de tota la corporaci6 medicosanitaria dels paisos de parla catalana.

Dos anvs mes tard havia de celebrar-se el segon Congres, peril I'epidemia de grip que

enva'ia el pals ho impedi i no se celebra fins a l'any 1917, tambe a Barcelona. I1etn d'esmentar

la important aportaci6 que es feu de la Bibliografia Medical Catalana, que fou el primer

recull series de treballs i llibres de metges escrits en Ilengua catalana: s'hi troben la Carta als

piers de Lleida, del mestre Jacme d'Agramunt, el Regiment preventiu e curatiu de la

pestilenca, del valenciA Lluis Alcanvis, per esmentar solament dos exemples. Es digna de
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menci6 histbrica que el congressista valencia Fausti Gilabert feu del tambr valencia Joan

Gilabert Jofre, fundador del primer manicomi per a "... ignoscents, foils i orats..."

Una nova constatacib fou la necessitat de descentralitzar els Congressos, i el tercer se celebra

a Tarragona el 1919. Malgrat l'oposici6 del president del Congres, que defensava que s'hi

havien de tractar solament aspectes cientifics, un grup de metges es reuniren per convocar un

Sindicat que defenses les necessitate i combatis el caciquisme tan frequent en aquells ant's. Aixi

naixe el Sindicat de Metges de Catalunya, entitat que tingue afiliats mes d'un vuitanta per cent

dels metges de Catalunya, fins que fou suprimit per la dictadura I'any 1939.

Id 1921 fou Girona Ia seu del Quart Congres, i el 1923 se'n celebra a Lleida el Cinque. Als pocs
mesos d'haver-se acabat i en plena feina de recollida de treballs per a publicar el Ilibre
d'actes, succei la primera dificultat per la continu'itat dels congressos. El dia 13 de setembre,

el General Primo de Rivera feu un cop d'estat i s'autoproclama cap del Govern, suspenent

les Ilibertats i prohibint tota classe de manifestacions publiques en Ilengua que no fos la

castellana. Durant set anys els congressos emmudiren i no fou possible publicar el Ilibre

d'actes del Cinque ni organitzar-ne cap mos.

No fou fins I'any 1930, despres de la caiguda de Primo de Rivera, que s'aconsegui celebrar

el Sie Congres, que tingue Iloc novament a Barcelona. En fou president el professor August

Pi i Sunyer, que en el discurs d'obertura, a la sala del Conseil de Cent de 1'Ajuntament de

Barcelona, digue aquelles paraules tan repetides "....es pel nostre treball, sobretot, que

serem patriotes. Si el saber es una fruici6, el saber tambe es la forca...... En el Sise Congres

s'acorda la confecci6 d'un diccionari de medicina, que fou encarregat al metge valencia de

Chiva, Manuel Corachan. Fou la primera represa, que dura -malauradament- pocs anus.

L'anv 1932 se celebra a Mallorca el Sete Congres, i el 1934 torna a Barcelona, amb motiu

d'haver-s-hi edificat el Casal del Metge, el Congres. En aquest Congres -el Vuite- fou

afegit el nom de la biologia, amb la intenci6 d'obrir-lo a la participaci6 de tots aquells

professinals que treballessin en I'ambit de les ciencies de la vida i de la salut. Aixi, des d'aquell

any els Congressos s'anomenen <'de Metges i Biblegs,,.

L'anv 1936 el Novo Congres se celebra a les terres catalanes de Franca. Perpinva acolli un gran

nombre d'assistents. A la Sessi6 administrativa s'acorda que el Dese se celebraria a Valencia

I'any 1938 i que el presidiria Manuel Corachan. Pero el Dese no es celebra l'any 1938...

"Del 1936 al 1976 no es celebra cap Congres. No se celebra cap Congres amb caracter de

reuni6 publica i nombrosa perO si que tenia lloc un congres de metges de Ilengua catalana

cada vegada que s'aplegaven uns dels homes -dos encara que fossin- amb voluntat de

demostrar que res no havia estat debades, que els esforcos dels que havien estat primers en

1'empresa no havien estat debades...»

I durant aquests anys el congressos, com ja hem dit, emmudiren per segona vegada. La

manca de llibertat ho torna a impedir. L'any 1939 foren dissoltes, per ordre governativa,

I'Associaci6 General de Metges de Llengua Catalana, igual que la gran majoria d'entitats

que tenien un aspecte democratic i cultural gens d'acord amb les tendencies dictatorials del

moment.
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I'anmateix, malgrat les prohibicions, restava I'esperit. Uany 1974 entre els invitats a una reunio

de la ",o ietat Catalana de Pediatria cclehrada a Vic, hi havia el president de 1'Academia de

Ceencies Mediques de Catalunva i de Balears, Josep Alsina i Bofill, i alguns Catalans de la Catalunva

Nord. Entre aquests ultims, hi havia el Dr. Roquere, regidor de I'Ajuntament de Perpinva', clue

per les dificultats de reprendre els Congressos en algun hoc d'Espanva, oferi la possibilitat que se

celehres a Perpinva. L'Academia, juntament amb la Societat Catalana de Biologia, emprengueren

I'organitzaci6 del dese Congres, que se cclebra a finals de setembre del 1976.

Mes de 500 metges, a mes d'estudiants i acompanvants del Principat, del Pais Valencia, de les

Illes i d'Andorra tornaren a trobar-se despres de quaranta anvs de silenci. Presidi el Congres

Josep Alsina i Bofill, que recorda I'acord de ('anterior Congres, de celebrar-ne el Dese a Valencia

I'anv 1938, perm clue no perdia I'esperanca de poder-ho fer en un termini hreu. Una de les

ponencies sobre la funcici social de la medicina, tingue un gran ressO pel nou concepte sobre la

salut clue c" defini Coln «aquella manera de vivre que es autonorna, solidaria i joiosa,,.

Despres vingue I'Onze Congres, celebrat a Reus, el 1980, en el qual 1'Acci6 Cultural del Pais

Valencia s'adheri a les entitats organitzadores, i s'acorda que el Dotze - I'anv 1984- tingues Iloc

a terres valencianes. En fou president el professor Emili Balaguer i Perigoell i I'organitzacic fou

totalment portada pel arnics valencians. Si be amb mes de quaranta anus de retard, per fi es

pogue cumplir I'acord de ('any 1936, que havia previst celebrar el Congres a terres valencianes.

L'any 1988 tingue Iloc a Andorra el Tretze , al qual s'hi adheri corn a entitat organitzadora la

Sucietat Andorrana de Ciencies. Els anvs 1992 i 1996 varen ser la Ciutat de Mallorca i Lleida

ICs que acolliren els Congressos Catorze i Quinze respectivament . Pero aixo ja es historia

recent i esta en la memoria de tots, per la dual Cosa no cal comentar-ho.

Els objectius i la crida dels Congressos poden resurnir-se en quatre punts:

€ Son una crida als professionals de les ciencies de la salut de tots els paisos de parla Catalana

i als residents d'altres contrades.

€ Son una crida que convoca tots els professionals de Ies ciencies de la vida i de la salut

pollen intervenir-hi. La pluridisciplinarictat es un tret caracteristic dels Congressos de

Metges i BiOlegs de Llengua Catalana, que estableix una diferencia fonamental amb (-Is
Congressos especialitzats.

Son una crida al rigor cientific de tots els a'pectes clue es refereixen a la salut publica i una

Iluita a favor de la salut dell la ciutadania. Sense oblidar I'aspecte cultural i historic de les

ciencies de la salut, es dona la maxima importancia al rigor ceintific de ICs ponencies.

€ Scin una crida a favor de la nostra Ilengua i de la nostra cultura.

Els Congressos han estat unes trobades importants i transcendents entre professionals de

la salut. Al Ilarg del segle xx s'han celebrat sempre que horn ha gaudit de la llibertat de que

parlava al principi de la meva intervenci6. El Ilegat clue ens han deixat els nostres antecessors

ens condiciona i la il•lusi6 i I'esperanca pera millorar la saint publica i ciutadana dels nostres

pafsos ens obliga a mantenir-nos fidels als sous objectius.


