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Lo que no es fa per poteneia, ni per gracia, ni saber,

se fa sense resistencia per forces d'un bon voler.

Ausias March (Gandia, 1397-Valencia, 1459)

E

131 d'octubre de 2000, en I'Assemblea i en 1'acte de clausura del

Setze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana, celebrat a

Barcelona, els representants dels metges i biolegs valencians que

liavien participat en el Congres expressaren el seu desig que la segiient

edicici pogues fer-se a Valencia. Sabien que no seria facil; perque en aque-

Iles terres el vent que els impedeix de dur endavant molts projectes, a mes

de ser-los contrari, sol bufar amb molta forga. Tanmateix, demanaren que

la Fundacio Alsina i Bofill i les entitats organitzadores del Congres tin-

guessin en compte aquella possibilitat. Quatre anys mes tard, el Dissete

Congres es fa finalment a la ciutat de Valencia. Era un deute que els Con-

gressos tenien amb aquesta ciutat, que havia estat designada perque el

1938 s'hi celebres la desena edicio. Aquesta proposta havia estat feta en

1'Assemblea de I'Associacio de Metges i Biolegs de Llengua Catalana que

tingue hoc al Nove Congres (Perpinya, juny de 1936). A Perpinya, Llorenc

Rubio, com a delegat de I'Ajuntament de Valencia i dels seus col•legues
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valencians, exposa els motius que l'abonaven per sol•licitar que el seguent

Congres es fes a la ciutat del Turia. Rubio imaginava per endavant el goig dels

metges valencians de rebre a casa seva els companys germans de llengua i

d'esperit. Les paraules de Rubio foren acollides amb una gran ovacio i hom

acorda per unanimitat d'acceptar la proposta dels col•legues valencians.

L'acta de la darrera reunio que I'Associaci6 General de Metges i Biolegs

de Llengua Catalana va celebrar (el 25 de setembre de 1937) corrobora la

intencio de I'Associaci6 que el Dese Congres se celebri a Valencia el 1938

(vegeu el facsimil de l'acta). Participa en aquella reunio, com a convidat,

Jesus M. Bellido (1880-1952), soci d'honor de l'Associacio, el qual manifes-

ta personalment, corn ho havia fet abans per carta, «que creu que no ha de

deixar-se de fer el Congres bianual de I'Associacio, ja que una altra cosa sig-

nificaria una anormalitat corn la soferta entre els anys 1923 al 193N.

Malauradament, el 1938 el Dese Congres de Metges i Biolegs de Liengua

Catalana no se celebra ni a Valencia ni a cap altre indret. El pais havia entrat

ja en una epoca de foscor i silenci que dura gairebe quaranta anys.

Quatre decades transcorregueren entre el Nove i el Dese Congres, que

tingue lloc a Perpinya el 1976. Metges i biolegs de les diferents terres de

llengua catalana feren cap a la capital del Rossello per « cercar-hi unes

brases que eren sota unes cendres>>, en paraules de Frederic Coromines i

Beret, secretari general del Dese Congres. El cami per arribar a les brases,

havia estat molt llarg i pie d'obstacles.

El juliol de 1940, un decret dissolgue el Sindicat de Metges de

Cata]unya, del qua] formaven part prop del 90 per cent dels metges de

Catalunya i de Balears. En el seu Casal del Metge, que tambe havia desa-

paregut, hi havien tingut aixopluc el Col•legi de Metges, 1'Academia de

Ciencies Mediques, l'Institut Medico-Farmacoutic, I'Associaci6 de Metges

i Biolegs de Llengua Catalana, l'Acadomia d'Higiene i la Mutual Modica.

Passaren prop de vint anys fins que una renascuda Mutual Modica de

Cataluna y Baleares pogues recuperar per als metges l'edifici del Casal. Tot

i que I'Associaci6 de Metges i Biolegs de Llengua Catalana no reprengue

mai la seva activitat, el seu caliu es mantenia gravies a un grapat de metges

que, amb Ilur actitud i exemple, a mes de no deixar apagar les brases,

saberen fer-ne sortir noves flames. Des d'aleshores, altres generacions han

anat atiant aquell foc, que ara ja es ben viu (vegeu la taula dels congressos

celebrats des de 1913).
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El llibre d'Actes de 1'Associaci6 General de Metges i Biolegs de Llengua

Catalana ha estat una eina fonamental per coneixer una part esencial de la

historia dels Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana. Es 1'e-

tapa que va des I'any 1913, en que se celebra la primera edici6 dels Con-

gressos, fins al 25 de setembre de 1937, data de la darrera reuni6 de 1'es-

mentada Associaci6. L'Associaci6 General de Metges de Llengua Catalana

nasque amb l'objectiu que els congressos dels metges catalans fossin

organitzats per una entitat que aglutines les diverses societats mediques

de Catalunya, Mallorca, Valencia i la Catalunya Nord. L'Academia i Labo-

ratori de Ciencies Mediques, que havia organitzat el primer Congres i que

era ja una entitat puixant, amb possibilitats per a la continuaci6 de l'em-

presa, renuncia a tot protagonisme i en l'Assemblea General del primer

Congres ja s'aprovaren els estatuts de I'Associaci6 General de Metges de

Llengua Catalana. El 1933, l'Associaci6 amplia el seu nom, per engrandir

tambe el seu abast i donar cabuda a altres professionals; al nom original,

s'hi afegi « i Biolegs» (molt abans que a la universitat espanyola s'iniciessin

els estudis de la Ilicenciatura en biologia, que es comencaren, solament a

les Universitats de Barcelona i Madrid, a la meitat de la decada de 1950).

Amb 1'addici6 dels «bi6legs,, es volia significar la diversitat de les perso-

nes dedicades a les ciencies de la vida i de la salut.

El dia 16 de juny de 1975, el Sr. Manuel Criado i Antona, qui treballa-

va d'administratiu a la Mutual Medica, lliura al Dr. Josep Alsina i Bofill

(1904-1993), aleshores president de l'Academia de Ciencies Mediques de

Catalunya i de Balears, un llibre alt i prim de fulls esgrogueits, on hi havia

les actes manuscrites de les reunions de 1'Associaci6 General de Metges i

Biolegs de Llengua Catalana. Segons escrivi el Sr. Criado en la carta que

inclogue amb el llibre en fer-lo a mans al Dr. Alsina, 1'havia rebut del Dr.

Salvador Vives i Casajoana, el qual, abans de morir, li encomana que, si

algun dia creia adient de fer-ho, lliures el llibre a qui pogues fer-ne un us

adequat a allo que havia representat I'Associaci6. En la mateixa carta,

expressava la seva creenca que el lliurament al Dr. Alsina era el millor desti

que podia tenir el llibre.

Molts anys despres, el 1998, es crew la Fundaci6 Alsina i Bofill. La pro-

posta de fundar aquesta entitat sorgi de l'Assemblea del Quinze Congres

de Metges i Biolegs de Llengua Catalana (Lleida, 30 d'octubre-2 de novem-

bre de 1996) i l'esperit que dugue a la seva creaci6 era el mateix que el 1913
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mogue els organitzadors del Primer Congres a crear I'Associaci6 General

de Metges de Llengua Catalana: consolidar i garantir ]a celebracio dels

Congressos , defugir els protagonismes en llur convocat6ria i integrar acti-

vitats dels diversos professionals de les ciencies de la vida i de la salut.

L'Assemblea del Quinze Congres aprova unanimement que aquesta enti-

tat dugues el nom d'Alsina i Bofill, com a homenatge a ('home que feu

possible la represa dels Congressos.

Davant la sol'licitud dels companys valencians, el Patronat de la

Fundaci6 Alsina i Bofill cregue oportu que el Dissete Congres se celebres

a la ciutat de Valencia , malgrat que el vent no els fos -no els sigui

encara - massa favorable . Es una vita a la qual els metges i biolegs de Ilen-

gua catalana acudim amb seixanta-sis anys de retard , tot recordant els ver-

sos de Marti Dominguez (Algemesi, 1908-Valencia, 1984), a Arbres, 1957:

La llernYua es a la Phtria to que a la terra els arbres:

I'arrelam que l'apreta , els troncs que l'ennoblixen,

les branques que s'eixamplen per donar - li son ombra

i a la volta son fruit.


