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Fa molts anus els nostres sanitaris van entendre que la nostra Llengua no es detensava

solament amb poemes o mitjancant estudis literaris o humanistics. Era I'any 1913 que els

nostres metges manifestaren amb fets que una Llengua nomes es viva quan serveix per a tot

i, evidentment, quan serveix per a la ciencia i, en el nostre cas, per a la defensa i la Iluita a

favor de la salut. Aquell any se celebra el primer dels Congressos de Metges i Biolegs de

Llengua Catalana.

De Ilavors enca ha passat gairebe un segle i aquesta demostraci6 repetida dels congressos

de ciencies de la vida i de la salut posa hen pales que la nostra Ilengua es viva. I que aquestes

reunions, en Les quals la ciencia s'expressa amb el maxim rigor, no son altra coca que

successius capitols que van engruixint una obra que d'aqui a uns anys ja sera centenaria.

Obra que afortunadarnent seguira endavant perque les novel generacions van recollint la

torxa per - tot mantenint-la ben encesa - fer-la arribar ally on la generaciti anterior no ho

aconsegui.

La millor manera de cloure I'epileg d ' aquest Llibre d'Actes es fent-ho amb les paraules que

Josep Alsina i Bofill escrigue l'any 1976 amb motiu de la celebracio del Dese Congres:

L'apel-lacio tic Ilengua catalana » vol dir iii nres ni rnenys que hi son cridats i esperats els inetges i

altres bu)legs de tots cls pai_sos catalans . Aquests poises no tenen con figurada nun circumscripciO

politica in adrninistrativa . Queda la liengun com a unic vincle; vincle que essent Homes espiritual cs

rues lax i rm^s entranyahle que qualscvol altre. I, rnalgrat el que pugui aparentar, rncrn)s exclusiu.

perque taut o ntcs que cis catalanoparlants dc naixcnca , hi scran hen rebuts i escol tats cis que en son

d'adopcio. Si in Ilengua catalana en Ilavis dels catalans cs l'ohligada perque es la nostra, en Ilavis dels

qui no en sun, ni que sigui prerniosa cobra una rues alta signifrcacio i estirna perque cs Ilavors Ia de in

compenetraciu i de I'afecte.


