


• Comencem per. .. 
• Vaig néixer el 3 de julio[ del 1907. Els 
meus pares tenien una fabrica de taps 
a Arenys, que funcionava amb vint tre
balladors, ésa dir, explotaven una fa. 
brica important. El meu pare tenia un 
pare molt intel-ligent, amb gran expe· 
riencia en l'ofici de taper pero no teni a 
ni idea, en absolut, de comen; ... L'avi 
tenia dues filies i el papa, que era el 
gran. L'avi va dir-se "tinc un fill i jo 
l'haig de fer apte peral govern". Li va 
enseyar l 'ofici i va educar-lo de tal 
manera que escrivia l 'alemany, el fran
ces i l'angles directament a maquina; 
a més, en aritmetica i mercantil el pare 
era un mestre. 
El meu avi era molt amic d'en Munta
ner, que va donar diners per fer la Casa 
de Caritat i tenia un amic que no era 
d 'Arenys, sinó de Canet, que va anar a 
America, a El Salvador, i venia de tant 
en tant. Un dia li va dir a l'avi que si 
volia fer alguna cosa bona de debo pel 
meu pare, que aleshores tenia divuit 
anys, l'enviés a America. 

• 1 hi va enviar el seu fill, que era el 
pare de voste 
• Efectivament, va enviar-lo a Mexic 
que és més important que El Salvador. 
El meu pare tenia una cosa extraordi· 
naria que ni ell ni ningú a la vida, a 
excepció de la meva mare, van com· 
prendre : era un extraordinari venedor. 
Era un gran comerciant i tenia un do: 
els que tractaven amb ell acabaven 
sent amics seus, inspirava confian~a 
als que serien els seus clients . O sigui 
que el papa i la mama varen anar a 
America i tot que no van anar-hi a fer 
diners, el papa va fer unes gran vendes 
a Cuautemoc i a Moctezuma que eren 
les fabriques de cervesa més impor
tants de Mexic, de manera que va ten ir 
un exit extraordinari. 

• I en aquest ambient que voste ens ha 
explicat tan bé ... 
• Ja, ja li ho explico. Aleshores el meu 
pare va pensar que no calia que ell 
s'estigués alla i va nomenar un repre
sentant, que va treballar tres o quatre 
anys bé, honradament, fins que vaco· 
brar una serie de factures i, comes diu 
vulgarment, va fúmer el camp. Llavors 
l'avi va dir al meu pare: "Frederic, has 
d'anar a Mexic i arreglar-ha. " El papa 
va anar-hi, va veure el que havia esta· 
fat el representant i va dir: " lndiscuti· 
blement, amb aixo, jo en tinc prou", 
volent dir "jo seré el representant.'i 
aixo ja és una cosa que val la pena" : Els 
avis eren els que manaven i varen dir 
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que sí, que se n'anés, i ell va dir que 
s'emportaria la Clara, la meva mare, 
una dona molt intel· ligent que s'esti· 
mava moltel papa i va fe r una família 
extraordinaria. 
Va coincidir amb el moment que en 
Porfirio Díaz va ser víctima de la revo
lució d'en Madero i els espanyols van 
sortir-ne perjudicats i van ser perse
guits fins al punt que a vegades els 
empaitaven pel carrer. El pare, que 
també tenia clients a Guatemala, va 
decidir fugir de Mexic i anar-se'n a 
Guatemala i d'aquíve la nostra histo
ria en aquest país. 
La meva pobra mare, que sempre es va 
sentir a l'exili a Ame rica, va ten ir divuit 
anys de paciencia i va estar vint-i-dos 
anys a Guatemala. 

• En aquella epoca, es relacionava 
amb metges, voste, en l'ambient fa
miliar? 
• Els meus pares varen fer casa a 
Guatemala. El papa fins i tot va mun
tar una fabrica de taps que venia a 
múltiples clients i va guanyar molts 
diners. Després va posar la fabrica 
de la "tapita", taps metal·lics de co
rona, pero com a bon europeu va 
comprar la maquinaria a Alemanya i 
aleshores, ell, que tenia el cap molt 
ciar i era un gran treballador, va ten ir 
tota la desgracia del món, perque 
quan ja la tenia funcionant es va tro· 
bar que a causa de la gran guerra, 
Alemanya no podia exportar perque 
Anglaterra l'havia bloquejat i , per 
altra banda, no tenien la !launa per 
fer els taps. Sense la "ta pita" es feia 
una fissura per on el gas de la cerve
sa i de la gasosa s'escapava. El papa, 
amb la fabrica funcionant, seguía la 
producció de taps. 
Jo tenia cinc anys i havia de llevar-me 
per anar al col-legi alemany que era el 
millar col·legi de Guatemala, i el papa, 
que sabia les tres llengües, tenia la 
mania que jo havia de saber alemany, 
perque qui el sap, té més facil l 'angles, 
el frances, etc. 
Un dia va venir la mama i em va dir: 
"pero Gerardo, que no t'aixeques?, 
faras tard al col-legi" i jo li vaig dir: "és 
que tinc un dolor aquí" i pel dolor i el 
bony, la mama va veure que jo tenia 
una hernia. Llavors va venir el desas
tre; la mama sabia que se li havia tren
cat el fill. El papa tenia un amic, el 
doctor Rica rdo Álvarez, que era pro· 
fessor a Guatemala. Eren molt amics. 
Quan la mama va demanar que vin· 
gués un metge, el doctor no podia 
ven ir i va env iar un ajudant que va 



intentar reduir !'hernia. Pero al cap de 
mitja hora va venir don Ricardo: va fer 
una recepta de ctorur d'etit que varen 
anar a buscar a ta farmacia i amb una 
anestesia superficial, i amb motta pa
ciencia i mott bona tecnica, va reduir 
!'hernia, va posar un embenat, un bra
guer i tot aixo ... Ets meus pares varen 
acompanyar don Rica rdo, varen aco
miadar-to a ta porta i quan van tornar a 
ta meva habitació es van abra~ar i es 
van fer peto ns de t' alegria per ha ver 
pogut evitar t'operació. 

• O sigui que realment aquestva ser el 
seu primer contacte ambla medicina. 
• Exacte, i vaig dir que, quan fos gran, 
m'agradaria fer et mateix que aquett 
home. 1 aixo va ser de tal manera així 
que, a partir deis cinc anys, quan atgú 
em preguntava que seria quan fos gran 
jo deia que metge. Et papa es posava a 
riure. O sigui que jo després pensant 
em vaig dir que vaig ser metge perque 
em vaig quedar amb ta impressió de 
t'obra que va ser ta pau i !'alegria de 
casa. 

• Aquest és un punt molt important, 
perque el que nosaltres pretenem 
amb aquestes entrevistes no és que 
ens expliquin solament la vida pro
fessional del metge, sinó l'ambient 
en que la medicina es desenvolupa
va. Quin ambient hi havia, com es 
considerava el metge ... i aquest és el 
primer contacte que voste ens ha re
ferit. Per exemple, fora d'aquest con
tacte, a la seva família hi havia cap 
metge? 
• No, que jo recordi. 

• O sigui, contacte amb la medicina, 
afortunadament, poc. 
• Et contacte amb ta medicina va ser el 
queja he referit amb don Ricardo Át
varez, que era cirurgia i havia evitat 
t'operació ... 1 aquí hi ha una attra pe
tita cosa que té retació amb ett. M'ha 
preguntat per que he estat metge - ja 
he dit per que-, pero és que, quan 
pensava que seria metge, volia ser 
cirurgia. 
Vaig anar, com ja he dit, at cot-legi 
atemany a Guatemala, després vaig 
estudiar et batxitlerat també allí i al 
mes de maig de t'any 25 vam veni r de 
Guatema la a Arenys. Vaig haver de 
convalidar et batxitterat, cosa que v,aig 
aconseguir ambtretze examens. Tenia 
motta po r, pero vaig veure que tenia 
prou facititat de parauta' i tes materies 
ben pensades ... eren tretze examens 
de tes assignatures que no tenia al 

'' Vaig dir que, quan fos gran, m'agradaria fer el 
mateix que aquell home. 1 aixo va ser de tal manera 
així que, a partir dels cinc anys, quan algú em 
preguntava que seria quan fos gran jo deia que 
metge. 

'' 
batxitterat de Guatemala, per exem
pte, Historia i Geografía d' Espanya, etc. 
Al cap d'un any de ser aquí jo ja tenia et 
batxitterat espanyot. 

• Llavors va comen~ar la carrera de 
Medicina, l'any 26 o 27. 
• Abans vaig haver de fer et que es deia 
t'amptiació, que ho havíem de fer ets 
que votíem ser metges, farmaceutics, 
arquitectes, etc. Tots ets que no ana
vem cap a una carrera diguem-ne litera
ria. La carrera ta vaig comen~ar t' any 27. 

• És a dir, els aspirants a carreres 
científiques havien de fer una amplia
ció. 
• Ateshores ets metges havien de fer 
quatre assignatures: Química, Física, 
Biología i Geología . 
Jo tenia panic d'examinar-me i resulta 
que va venir et meu examen de Quími
ca amb et catedratic Vita Vendrett. .. 

• Vita Vendrell. .. Veu, aixo si no ens ho 
explica voste, nosaltres aquestes co
ses no les podem recordar. Jo vaig 
néixer l'any 26. 

• En Vita Vendrett era un cavatter, i un 
bon orador, de manera que atgunes 
vegades acabava ta ctasse amb un 
aptaudiment. Recordo que vaig pujar 
a ta catedra i al mig hi havia una cadi
ra on s'asseia "el examinando". Te
nia et costum de comen~ar !'examen 
amb una pregunta general; ta segona 
era, per exemple, sals i combinacions 
de ta química inorganica, i ta tercera 
era química organica. Jo tenia una por 
terrible i coma cavatler que era em va 
rebre tractant-me com a "señor exa
minando" i em va preguntar en pri
mer ttoc una cosa de química de cos 
simple, no record o si era oxigeno que 
era, i em va dir: "Basta, muy bien, 
tiene usted nota de sobresaliente" i 
jo que tenia una gran por d 'examinar
me a Barcelona vaig pensar, " pero si 
aixo és tirat" . Em diu, "¿quiere con
testar otra pregunta para mejorar la 
nota?" "Si, señor", vaig contestar jo. 
Aleshores recordo que em va pregun
tar sals, diverses sats, eren molt difí
cits. 1 t'home, al cap d'una estona, 
insisteix: "Basta, ¿quiere usted mejo
rar la nota?" 1 jo ti vaig dir que sí. Ja 
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sabia que seria la més difícil de totes, 
de química organica, i va presentar
me unes figures que representaven 
tres cossos i em va anar molt bé. Quan 
em vaig aixecar em va dir: "Tiene us
ted matrícula de honor". 
Jo que vaig anar a examinar-me amb 
una por tremenda, conven~ut que no 
aprovaria a Barcelona! 1 ho die perque 
de les quatre assignatures vaig ten ir la 
mateixa nota, de manera que vaig co 
men~ar la carrera amb quatre matrícu
les d'honor. 

• En aquest principi de carrera, de la 
qual després seguirem parlant, quin 
ambient medie hi havia?, com era con
siderat el metge? Voste a més de ten ir 
vocació i de voler ser metge des de 
petit, la consideració que tenia el met
ge socialment, com la record a? El met
ge era una persona apreciada, valora
da? 
• Jo vaig fer la carrera amb molta il-lu
sió, amb un gran interes i com una 
cosa selecta. Vaig fer la carrera amb 
molta sort i vaig ten ir uns catedratics 
excel·lents. De medicina interna vaig 
ten ir el doctor Agustí Pedro Pons, a qui 
vaig estimar molt i ell també em va 
donar proves de gran estima. Hi vaig 
veure un metge que va moure la meva 
inclinació, de tal manera que jo, tal 
com va dir Arquímedes: " doneu-me un 
punt de suport i mouré el món", vaig 
tenir en el doctor Pedro Pons el meu 
punt de suport durant tota la meva 
vida professional. 

• Perque ... en quin anyva comen~ar a 
estudiar la carrera? 
• La revalida l'any 25 i la carrera el 27. 
El professor més important que va ig 
tenir es va morir, era el professor Se
rés, el vam enterrar nosaltres. Cree 
que era cunyat d'en Salvador Gil Vernet 
i sogre del doctor Puigvert. 

• Cree que fou així, ho sé pel meu 
sogre, el doctor Gausa, que també 
m'havia parlat d'aquest metge que 
diu voste. 
• 1 tant, jo el doctor Gausa l'havia trac
tat molt. 

• Llavors recorda molt bé aquests 
professors, Pedro Pons, i aquest cu
nyat del professor Gil Vernet. Quins 
altres professors recorda de la carre.
ra? 
• Jo, me'n recordo de tots 

• Creu que va ten ir un bon professorat, 
un bon ensenyament? 

'' En Gil Vernet se'm va quedar mirant i em va dir: 
"Manresa, si et quedes al meu servei, jo t'asseguro 
que aba ns de dos anys seras catedratic d'anatom ia." 
Jo li vaig contestar: "Doctor Gil Vernet, si fos 
catedratic d'anatomia, no em sentiria m"etge." '' 

• De medicina vaigten iren Pedro Pons, 
que era un catedratic complet, extra
ordinari. 

• 1 de les quirúrgiques? 
• Els germans Tries. Jo vaig tenir el 
millor, que era en Joaquim. Per mi va 
ser un home excepcional. M'havia pre
guntat a classe ... Llavors hi havia més 
acostament amb el catedratic , tenies 
la sensació, la tercera o quarta vega 
da que et preguntava, tenies la sen
sació que et preguntava a tu, no a "un 
alumne". També en Pedro Pons m'ha
via preguntat a classe tres o quatre 
vegades, quan ell explicava al peu del 
llit. 
Estava molt atenta classe, no hi vaig 
faltar mai. Jo anava a classe a aprofi
tar-ho, sobretot quan les classes eren 
de qualitat, m'entén? Vaig fer fins a 
terce r curs les assignatures amb ma
trícula d'honor. 

•Aixoés importantsaber-ho, lliga amb 
el seu in te res d 'anar a classe. 
• Una crisi economica familiar em va 
obligar a guanyar-me la vida mentre 
estudiava vivint en una dispesa a 
Barcelona. Em llevava cada día a les 
cinc del matí i, des de les cinc fins a 
les vu it, que a nava a la facultat, estu
diava per suplir les cinc hores que jo 
necessitava per ensenyar cada tar
da. 

• En general les coses són així, anys 
després, quan jo vaig estudiar, vaig 
apreciar que els que tenien facilitats 
economiques, que no tenien proble
ma i podien estudiar, no donaven tant 
de rendiment com els que havien de 
treballar per pagar-se la carrera: 
aquests sabien el que els costava ser 
estudiants i en treien tot el profit que 
n'havien de treure. 
• I una altra cosa, ens feiem homes, en 
el sentit que l'esfor~ tenia un preu i 
que tenia un valor. Jo feia tres o quatre 
classes cada tarda. Recordo que unes 
eren de "teneduría de libros" que m' ho 
sabia deis estudis de Guatemala per-, 
que era una de les assignatures que 
tenien allí al batxillerat. 

• En conjunt, la Universitat, la Facultat 
que voste va viure, sembla que era de 
qualitat. Es pot considerar que tenia 
un bon nivell? 
• Vam tenir August Pi i Sunyer, de Fisi
ología, que era tota una personalitat. 
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• 1 les practiques, com anaven alesho
res? 
• Jo diría que les d'Anatomia anaven 
bé. Jo vaig tenir matrícules d'honor 
d'Anatomia i de Dissecció, perque va 
se r quan va entrar el doctor Tau re. 

• Ah! Llavors va comen~ar en Taure? 
Aquest encara el vaig ten ir jo de pro
fessor. 
• Ah, sí? Era una miqueta poca-solta. 

• Potser sí. Els estudiants no el veien 
com un professor extraordinari. 
• No. 
És que mira, no podies dubtar del 

'' Li vaig dir "doctor Pedro Pons, venia a agrair-li tot el 
que voste m'ha ensenyat en aquests tres cursos que 
he fet medica". I ell em contesta: "I ara que faras?" 1 
jo li digué: "aprendre a fer de metge". Llavors em va 
dir "vine dema a les nou del matí, la monja et donara 
una bata i", entrant a la clínica, "et cuidaras 
d 'aq uests sis llits ". 

'' 
talent d'Agustí Pedro Pons, no podi
es dubtar del talent d'August Pi 
Sunyer ... és que hi ha persones de 
qui el deixeble té una idea bastant 

cla ra del fons; per exemple, en Pere 
Nubiola. 

• Quin any va acabar la carrera? 
• El dia 14 de juliol, el dia de la Bastilla 
de l 'any ... 

• Si la va comen~ar el 27, eren sis o set 
anys, dones de u ria ser el 33 o 34 
•Perojo va ig avan~ar. Sé que vaig fer 
tres cursos en dos anys ... vaig acabar 
amb en Pere Piulachs, en Joan Surós ... 
Amb en Piulachs varem ser amics. Era 
un home molt aplicat i d'un talent ex
traordinari. EII sabia que jo coneixia 
l 'alemany; com que vaig anar al col·le
gi alemany la meva cultura era alema
nya. 

• És !'idioma que durant molts anys 
va ser basic per seguir la literatura 
medica, la bibliografia. Era impres
cindible. 
• En Piulachs moltes vegades ven ia 
amb una revista en alemany i em 
preguntava aquesta o aquella para u la 
i jo notava que, quan jo la coneixia, a 
ell li sabia una miqueta de greu. Era 
una persona que jo m'estimava molt, 
pero el que passa és que no va encer
tar !'esposa. 

• Sí, sí, aquest és un capítol personal, 
pero és conegut. 
• Jo vaig dir un dia que Piulachs o es 
casaria amb una monja o amb una 
infermera, perque no podia fer-ho 
d'una altra manera. Una infermera o 
una monja, perque era l'ambient que 
ell vivia, estava sempre estudiant. 

• Durant els estudis, com treballaven 
més, amb !libres o prenent apunts a 
classe? 
• Vam comen~ar a prendre apunts a 
classe. Era una equivocació. Hi havia 
un grup de mestres que sabien buscar 
una revista, que et deien hi ha un arti
cle molt bo sobre aixo en tal revista. 
Pero les classes eran ben fetes ... no 
diré que algunes no, pero eren aprofi
tables. 
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• I fora de l'anatomia, que voste m'ha 
dit que a tecnica anatomica havien fet 
les practiques de disecció, varen fer 
altres practiques, arribaren a ten ir-ne 
de cirurgia? 
• De cirurgia no. 

• De medicina, suposo que sí, passa
ven visita amb en Pedro Pons a la 
sala . 
• Sí. Aquestes practiques sí, i veiem 
com es feia alguna exp lo ració física o 
complementaries. 

•Tenien l'assignatura d'anatomia pa
tologica amb practiques? 
• No propiament. Era important que 
tinguéssim la manera de reconeixer, 
d'interpretar una preparació hemato
logica, anar al microscopi i veure la 
preparació per saber, per exemple, que 
era un hematie, un limfocit, els leuco
cits, etc. 

• 1 de de la Universitat Autonoma, 
que me'n pot dir? La va coneixer? 
Va ser posterior a haver acabat vos-
t '? e . 
• No, jo vaig agafar-la al darrer any de 
carrera, pero a !'Hospital Clinic de la 
Facultat de Medicina, ja li he dit que el 
doctor Agustí Pedro Pons havia estat 
el meu "eix", i jo, que tenia la preocu
pació d'haver acabat la carrera, vaig 
tenir la sort de trabar-me amb un ca
valler, el doctor Joaquim Trias Pujol, 
que havia operat el meu sogre. Preci
sament recordo un fet amb el profes
sor Trias el darrer curs. Vaig tenir la 
mala sort que un deis acompanyants 
del professor al tribunal va pregun 
tar-me una malaltia amb el nom de 
l'autor que l'havia descrit. Jo la sabia 
perfectament, pero amb el nom di
guem-ne patologic, va ig dir que no 
entenia la pregunta i aquel! senyor, 
que era tonto, insistia en la pregunta 
perque no va entendre que no la sa
bia amb el nom de l'autor. 1 Jo aquim 
Trias, que estava al costat, li va dir 
"no la preguntis així", volent dir, di
gues el nom de la malaltia i no de 
l' autor. Trias m' havia preguntat a clas
se diverses vegades i jo tenia la sen
sació que em coneixia i, efectivament, 
em va agafar ell i em va fer tres pre
guntes. Jo tenia aplicada la matrícula 
d'honor, pero perno fer quedar mala
ment el company, em va donar nota
ble. Jo sempre li vaig agrair, to t i(ía 
vida. Passats els anys, un dia va ven ir 
al sanatori a veurem fer una pneu
mectomia i jo li vaig agrair molt !'ho
nor que em feia. 

'' Vaig proposar al doctor Pedro Pons que jo podia 
cuidar-me 'n, deis tuberculosos, deis tuberculosos 
ingressats en llits d'altres metges que no 
s'interessessin perla tuberculosi. Així jo em cuidava 
deis sis llits i d'un tuberculós o dos. 

'' 
• Hem parlat deis professors, pero, 
l'ambient entre els estudiants, com 
era? Agradable, distes, tens? 
• Era un ambient, di ria jo, pre revoluci
onari. .. 

• O sigui, una mica tumultuós l'ambi
ent entre els estudiants ... 
• Una mica tumultuós, de tal manera 
que jo em vaig examinar de quirúrgica 
el dia de la Bastilla, el 14 de julio!, 
perque hi havia hagut un congrés de 
catala a Palma de Mallorca i hi havien 
anat els catedratics d'aquí i es va re
tardar gairebé una setmana. 

• Sí, els examens eren a finals dé juny, 
primers de julio!. .. 
• Quan vaig sortir de la quirúrgica a 
tercer, la meva preocupació era que 
necessitava vuit mil pessetes per pa
gar el títol i anar-me'n a un poble o 
així. Jo sabia que perque m'avalessin 
havia de provar que havia estat tres 
anys intern i necessitava que el pro
fessor em donés una nota dient que 
estava satisfet. Molt bé, me'n vaig 
anar a veure el doctor Salvador Gil 
Vernet que era professor d'Anatomia 
i d'Urologia. Jo havia estat tres anys 
intern al seu servei i així que em va 
veure em digué: "Que necess ites, 
Manresa? " 1 jo li respongué que ne
cessitava pagar el títol i que li prega
va que em donés el "conforme" que jo 
va ig complir. Em va dir que "amb molt 
de gust", i de seguida, pam, pam, 
pam, va agafar un impres i va fer la 
certificació . Aleshores se'm va que
dar mirant i em va dir: "Manresa, si et 
quedes al meu servei, jo t'asseguro 
que aba ns de dos anys seras catedra
tic d'anatomia." No em podia haver 
dit una cosa pitjor. Jo li vaig contes
tar: "Doctor Gil Vernet, si fos catedra
tic d'anatomia, no em sentiria met
ge." 1 ell em va dir que si m'ho repen 
sava podia tornar. 

• I els primers anys d'haver acabat la 
carrera, quan ja era metge, que va 
fer? , 
• Els primer anys vaig tenir sort. ,La' 
primera sort és que quan vaig deixar 

en Gil Vernet que m' havia dit aixo, en 
el moment que sortia de la clínica, 
vaig anar a trabar el doctor Ped ro 
Pons que també sortia i s'anava a 
treure la bata i posar-se !'americana 
per marxar; serien la una o un quart 
de dues. Aleshores m'hi vaig acostar 
i li vaig dir "doctor Pedro Pons, venia 
a agrair-li tot el que voste m'ha ense-

nyat en aquests tres cursos que he 
fet medica" . 1 ell em contesta: "I ara 
que faras?" 1 jo li diguí: "aprendre a 
fer de metge". Llavors em va dir "vine 
dema a les nou del matí, la monja et 
donara una bata i", entrant a la 
clínica, "et cu idaras d'aquests sis 
llits" . 

• Aprendre a fer de metge. Molt bé! 
• El meu botó d'or va ser aquest. Vaig 
estar a la clínica del doctor Pedro Pons 
cinc anys. 
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• Cinc anys ... li agafaria el comen~a
ment de la guerra civil. 
• Sí, aleshores tot el desordre de la 
guerra. 

• Com li va anar la guerra civil, quin 
ti pus de feina va fer, va seguir al servei 
de Pedro Pons, el van mobilitzar, que 
va passar? 
• Hi vaig seguir. Aleshores van venir 
els que volien fer canvis i un deis 
canvis que va n intentar és donar un 
petit sou als metges. Uns fe ien una 
cosa, uns altres una altra. No hi havia 
un criteri de d irecció, una persona 
que agafés les regnes i digués "aquí 
s'ha de modificar aixo o allo", sinó 
que a cada racó del Clínic, de cop i 
volta, en sortia un ... O sigui que hi va 

haver mo lt aviat un desori considera
ble. Pe ro jo vaig segui r amb en Pedro 
Pons per una cosa basica que jo he 
t ingut durant tota la meva vida: el que 
es tracta en medicina és de serv i r al 
malalt. 
Al doctor Pedro Pons no li agradava la 
tuberculosi i, per aixo, quan tots els · 
metges del servei passavem vis ita, 
quan deiem que el malalt ~ra tubercu
lós, ell deia : " Ja li feu el que li heu de 
fer?" 1 deiem: "Sí" . Llavors, passava de 
llarg i aixo a mi em posava ... Jo protes-

tava i quan acabavem de passar les 
dues fileres de llits de la sala, jo me 
n'anava capa aquel! malalt, li deia que 
es tragués la roba i me' I mirava. Ales
hores va córrer entre els alt res ci nc 
companys, érem sis metges, que en 
Manresa s' interessava perla t ubercu
losi. Vaig pro posar al doctor Pedro Pons 
que jo podia cu idar-me'n, deis tuber
culosos, deis tuberculosos ingressats 
en ll its d'altres metges que no s'in te
ressessin per la tuberculosi i que jo 
continuaría tenint els meu sis ll its, ocu
pats per pacients no necessariament 
tuberculosos. Tots van acceptar-ho. 
Així jo em cuidava deis sis lli ts i d'un 
tuberculós o dos. 

• 1 durant la guerra civil, que és on 
havíem arribat i que voste diu que sí, 
que la va viure, quin ambientes respi
rava a la facultat, a !'hospital, a la 
professió medica en general.Ésa dir, 
van canviar gaire les coses? 
• Jo cree que bastant. Les coses no 
rutllaven co m abans. 
Jo, perla meva banda, vaig demanar al 
doctor Pedro Pons, quan em vaig en
carregar deis tube rculosos, que em 
permetés un dia a la setmana anar al 
matí al sanatori de l'Esperit Sant i 
aquest fet va ten ir una gran transcen
dencia en la meva vida posterior ... Ja li 
ho explicaré després. 
Durant la guerra jo em vaig passar a 
l'altre bando!. Amb dos o tres com 
panys; vam passar la frontera i vam 
anar al que en deien la "España Nacio
nal" i varem trobar-nos amb al tres com
panys. 

• Que estaven també a l'altre cantó, 
diguem-ne. 
• Aleshores de seguida vaig anar a 
retroba r-me amb e l meu germa a 
Sevi lla i al costal de la dispesa on 
s'estava va igveure la placad 'un met
ge amb el qual hav ia fet mo lta amis
ta t a Va lencia; em va reconeixer de 
seguida, l i vaig dir com havia anata 
parar alla i com la casual itat me l 'ha 
via fet trobar i va dir-me: "por las 
mañanas trabajo en la escuela de 
puericultura, ven mañana i te daré 
alguna cosa para que te entre
tengas". 
Un altre metge que jo coneixia, va pa r
lar-me del doctor Bermejillo que esta
va de direct or de !'hospita l d'Oña 
(Burgos). Jo coneixia el doctor Berme
jillo, a qui tenia un gran respecte i 
consideració. Aquest, després de la 
guerra va ser catedratic de Pato logía 
General de Madrid . L'hospital d 'Oña 

!"~mArJf i ó d~: pT'CJTe'! 

tenia 180 llits i tenia dos directors, un 
de la Creu Roja que era Bermeji llo, que 
era realment qu i el portava i manava, i 
un altre, que era un mi litar. Li vaig 
posar quat re línies dient-li que era allí 
i que buscava feina. EII em va posar un 
telegrama que deia: "Manresa, le es
pero i encontrará el amigo de siempre, 
trabajo, asilo, estancia, todo". 1, efec
t ivament, jo l'endema, vaig agafar el 
tren cap a Burgos, perque Oña esta a 
60 qui lometres de Burgos, i alla vaig 
trobar aquel! sant baró de l doctor Ber
meji llo. 

• Hi havia, com voste, altres metges 
catalans que s'havien passat a l'al
tre bandol? Va coincidir amb cap 
d'ells? 
• Sí, i tant. Hi havia quatre o ci nc cata
lans. Era molt curiós ... Aquesta pre
gunta és molt interessant. Hi havia de 
tot. En general, el cos facultatiu 
d' aquell hospital de 180 llits era for
mal per companys queja estaven pen
sant en "e l enchufe", en escriure al 
doctor tal o qua l. .. m'entén? Jo els deia: 
"¿ya trabajas para el futuro?", de bro
ma. El cos facultat iu d'Oña tenia ni
vel!... els seus 45 metges, ent re tots 
sempre teníem una solució. 
En els gairebé dos anys que vaig ser a 
Oña vaig estudiar molt, vaig t reballar 
molt. Hi havia o rdre, disciplina i quan 
necessitaves trobar un company, sa
bies sempre on l 'havies de t robar, si el 
necessitaves per un mala lt, venia, i 
se'I mirava, se l'emportava i se 'n cui 
dava. 
El director militar era un home que 
tenia molta gana i sempre s 'enfadava 
quan un deis metges ent rava tard al 
menjador, i un company que tenia mol
ta gracia deia que es mo lestava per
que havia d 'esperar que hi fóss im tots 
per comen~ar. 

• Ha dit una cosa molt interessant, 
aixó d'aquests que "ya están traba
jando para el futuro", pensant en re
comanacions perque en acabar la 
guerra, molts d'ells es van situar molt 
bé. Acabada la guerra, anys 39, 40, 41, 
ja som a Barcelona, comen\:a l'epoca 
franquista .. . que passa? 
• Miri, el doctor Manresa fa el de sem
pre. Vaig ent rar un diumenge, perque 
el doctor Bermej i llo va ten ir l 'atenció 
que jo t ingués un seient al primer tren 
de la Creu Ro j a que va ven ir a 
Barce lona. Hi havia quatre catalans, 

i' tots el volien, aquel! se ient, pero Ber
meji llo va dir que el primer que havia 
vingut era en Manresa, que tenia la 
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'' Jo he tingut sobretot una vocació hospitalaria; la 
primera fase del meu desenvolupament a la 
professió va ser totalment hospitalaria. Per aixo em 
vaig quedar a l'Esperit Sant i vaig aconseguir que 
l'agafés el Patronato Nacional Antituberculoso i que 
el convertís en un sanatori amb tots els requisits. ' ' 

família alla, i que ell creia que havia de 
ser el qui hi anés primer. 

• On va comen~ar a treballar quan va 
venir aquí? 
• Miri , jo vaig arribar aquí, com li he 
di t, un diumenge i l ' endema al matí 
vaig anar a [' Hosp ita l Clínic. Alesho
res vaig trobar el doctor Pedro Pons 
que de seguida que em va veure va 
preguntar-me com estava, que fe ia ... 
Al migdia vaig deixar el doctor Pedro 
Pons i me 'n vaig anar a l 'Esperit Sant 
pensant "a lla sí que és necessari que 
hi vagi". Només hi havia un metge 
que era un gran amic i , a més, un 
sant. Havia passat els tres anys de 
guerra ficat alla i era l 'ún ic de quatre 
o cinc metges. Em va sa ludar i ens 
vam abra~ar i em va dir "mira, tenim 
250 malalts". El sanatori era de 160 
ll its i en aque l l moment s'havia con
vert it en un hospital de 250. Alesho
res, alla hi havia les cases barates de 
Sant Andreu i hi havia una compa 
nyia de soldats. Vaig anar a parlar 
amb el comandant i li vaig dir: "Mire, 
yo acabo de llegar de Burgos, soy 
médico del cuerpo facultativo de esta 
institución y vengo a preguntarle qué 
tengo que hacer para llegar a la per
sona responsable, porque hay 250 

personas hambrientas que tienen 
que cenar". Em va dir que ell no em 
podia donar res pel sopar; pero des
prés em va dir que tenia tre s sacs de 
l lenties. Va cridar tres soldats que 
pugessin a da lt els tres sacs i em va 
dir: "Vaya usted al salón de San Juan" 
-avui avinguda de Lluís Companys, 
on hi havia hagut la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat- "y allí en
contrará al Jefe de Sanidad. Vaya 
usted allí, hable con él y le dirá lo que 
tiene que hacer". Vaig anar-h i i l i va ig 
dir a qui rebia, l 'ordenan~a. que ne
cessitava parlar amb el cap perque 
ten ia un problema que només em 
pod ia resoldre el l. Va desapareixe( i ~ 
al cap d'un moment surt i em fa pas
sar. Vaig passar i no hi-veia gaire, 
només veí a que la persona que esta 
va a la tau la, em veía a mi i sento que 

diu: "Manresa, ¿de dónde sales?" Era 
un íntim amic del doctor Bermejillo, 
una persona important de Sanitat en 
funcions que inspeccionava els hos
pitals. Ell venia cada mes, almenys 
un dia, que dinava i sopava amb el 
doctor Bermej illo i amb mi i ens co
neixíem d'Oña. No em va estranyar 
trobar-lo a Barcelona com a cap de 
Sanitat perque ten ia un oncle, un 
germa del seu pare , que hav ia estat 
catedratic, un deis catedratics ante
rio rs a Pedro Pons, per tant va ser per 
aixo que ten i a molta estima a 
Barcelona i comprenc que demanés 
venir aquí. 

• L'ambient general, no només a l'Es
perit Sant, també al Clínic, en altres 
hospitals, el desenvolupament de la 
medicina ... estem als anys de la post
guerra, 39, 40, 41 ... era una cosa orde
nada o no? 
• La idea que jo tinc, havent anat diver
ses vegades al Clínic i a Sant Pau, jo 
cree que bastant ordenada, dins de la 
mancan~a d 'elements basics que hi 
havia en aquells moments. 

• Es notava que hi havia hagut desa
parició de gent de valua que per mo
tius polítics havien hagut de marxar? 
Els germans Trias, per exemple, no hi 
eren. Els nouvinguts, potser de vega
des per motius polítics o ... aquells 
que vosté havia dit quan era a Oña "os 
estais preparando ya para el futuro", 
es notaven aquí a Barcelona? 
• Els de Madrid i els de la restad' Es pa
n ya. 

• Pero aquí a Barcelona no es va notar 
un gran canvi. 
• Exactament. Jo diria que molta gent 
es va trobar ... Perque quan jo em vaig 
trobar aquell metge que em va dir 
"Manresa, ¿de dónde sales?" jo ja sa
bia que era catedra.tic a Madrid d 'Higi
ene i dins de sanitat també tenia un 
carrec representatiu i aquest home 
només en veure'm quan jo li vaig expli
car el meu problema, un sanatori amb 
2 5 0 famolencs, ell em va dir: "Si tú, 
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Manresa, me aseguras que todo se
guirá en orden y bien, yo esta tarde 
llamo a Madrid para que te nombren 
director provisional mientras esté en 
situación de reorganización y tú vas a 
visitar a todos los proveedores de la 
casa y les dices que todo se pagará en 
su día, no sé si tardaremos un año o 
seis meses pero todo se pagará, hasta 
la última peseta". 1 va fu ncionar, va 
trigar setze mesos, vam fer una festa 
de celebració al sanatori , tothom va 
cobrar. 

• Voste va seguir en contacte durant 
aquell període de temps, 41, 42, 43 
amb !'Hospital Clínic i ambla Facul
tat? 
• No, perque jo vaig acabar, jo vaig 
rebre el paper de director provisional 
de l'Esperit Sant i em vaig organ itzar 
amb els elements que jo ten ia. El per
sonal va tenir el valor d'acceptar allo 
que nosaltres els oferíem. Jo els vaig 
dir que sabia positivament, per la per
sona que ens ho havia assegurat, que 
cobraríem fins a l 'últim centim, que 
era segur. Per aixo jo vaig parlar amb 
els prove"idors i alguns em van dir que 
ja no proveirien. 
Aleshores jo vaig quedar amb aquell 
nomenament provisional, que va con
tinuar un any, dos anys, tres anys, 
quatre anys ... Després va ser el meu 
sa lt a la cirurgia i el meu destí va ser 
completament distint. Jo sempre he 
procurat servir el malalt i em vaig tro
bar que ten ia 40 malalts que eren qui
rúrgics i que la persona que tenia el 
carrec de cirurgia de la institució no 
venia i deia que torna ri a per exemple 
el dilluns a operar un malalt , el prepa
ravem, havíem comen~at !' anestesia, 
sonava el t imbre i deia que no podía 
pujar i així ens trobavem que no podí
em fer res. Jo tenia un intern que tenia 
una gran disposició quirúrgica i vaig 
descobrir que jo també la tenia i vam 
envestir aquells 40 malalts. La gent 
tenia una gran por a la cirurgia i des
prés van ten ir una confian~a tal que hi 
havia malalts que em preguntaven si a 
ells no els podía operar, perque tenien 
!'experiencia que al passar visita als 
malalts, eren els operats els que ana
ven millor. 

• En aquesta epoca que ho feien a 
!'hospital on era voste, al Esperit Sant, 
a altres hospitals es comen~ava a pas
sar amb certa decisió a la fase quirúr
gica de la tuberculosi, és a dir, en 
general s'anaven endinsant en aquest 
terreny? 

' 



'' Al mateix temps jo vaig tenir rapidament una 
practica privada molt activa. Tenia un despatx que 
va comen~ar a funcionar més i més. De seguida vaig 
haver de posar a visitar un segon metge i, després, 
un tercer metge. '' 

• Jo diria que sí. Per exemple a Sant 
Pau hi havia Rosal hi havia Cornudella, 
gent responsable. 

• Tot aixo era pels anys quaranta, oi? 
• Sí, di ria que la cosa va anar-se esta
blint a partir del 41. 

• Anem a la practica general de la 
medicina. Llavors hi havia mútues, cli
entela privada, als pobles hi havia 
iguales ... va ser després que va venir 
el Seguro Obligatorio de Enfermedad. 
Com vivía el metge, en quin ambient 
es desenvolupava, com el mirava la 
gent? 
• Jo- he tingut sobretot una vocació 
hospitalaria; la primera fase del meu 
desenvolupament a la professió va ser 
totalment hospitalaria. Per aixo em vaig 
quedar a l'Esperit Sant i vaig aconse
guir que l'agafés el Patronato Nacio
nal Antitubreculoso i que el convertís 
en un sanatori amb tots els req uisits . 
Així seguint la idea del doctor va ig 
aconseguir que passés a ser un sana
tori antituberculós i deixés de ser un 
asil de tuberculosos. Jo a nava a Madrid 
i demanava coses peral sanatori i vam 
fer algunes obres que eren indispen
sables. Quan jo vaig deixar el sanatori 
al cap de quatre anys, vaig deixar un 
sanatori diferent que el que havia re
but, gracies al suport que tenia. Per 
exemple, vaig demanar una cambra 
per guardar els aliments i varem tenir 
una habitació que estava tata prepa
rada per poder guardar els aliments 
com calia. 

• 1 que em pot dir de la professió me
dica en general? Es feia una medicina 
de qualitat, basada molt en la benefi
cencia o en els guanys privats? Comes 
guanyava la vida el metge i com era 
vist? 
• D'aixo el puc informar poc. 

• És el que em deia abans, que es ya 
quedar molt tancat en l'ambient hós
pitalari. 
• Sí, pero al mateix temps jo vaig ten ir 
rapidament una practica privada molt 
activa. Tenia un despatx que va co -

men~ar a funcionar més i més. De se
guida vaig haver de posar a visitar un 
segon metge i, després, un tercer met
ge. 

• 1 el tracte amb el malalt com era? 
•Jo tenia un despatx molt ben organit
zat. Tenia una persona, que avui és la 
meva esposa, perque jo vaig enviudar 
al cap de deu anys de casat i em vaig 
casar ambla cap del meu consultori, i 
el tracte i la relació amb el malalt era 
molt bona. 

• Més tard, cree recordar, voste va 
estar al Sanatori de la Merce, que 
depengué de l'OBA, no és així? 
• Sí, sóc fundador de l'OBA, l 'Obra 
Benefica Antituberculosa. 

• Parlem-ne d'aixo; quin any va ser? 
• Voste sap el que representa? El Sa
natori de la Merce ha durat quasi qua
ranta-un anys í van passar per aquest 
sanatori uns 5.000 malalts. 

• 1 quin any va comen~ar, més o 
menys? 
• El Sanatorí nasqué quan la tubercu
losí era un greu problema social, saní
tarí i huma. En Pere Tarrés, metge pri
mer í sacerdot després, director del 
Secretaríat de Beneficencia, amb mi , 
juntament amb el doctor Joaquim Maria 
de Nada 1, lgnasi Vídal Gíronella i Xavíer 
Aragó, varem formar una junta per tal 
de tirar endavant el projecte de crea
ció d'un centre per a tuberculosos. 
L'objectiu era guarir els malalts que 
podíen guarir-se í que per les díficul
tats en que vivíem, morien sen se l'aten
ció que els podía guarir. Els primers 
diners varen ser 100.000 pessetes 
d' una herencia. 
L'abril de 1947 s'inaugura a les Corts 
el Centre, el Sanatori de la Merce, al 
carrer de Mas i Pujó (avui desapare
gut per donar !loe al carrer de Nu
mancia), amb una capacitat inicial 
de 40 llits, en quatre sales, amb la 
col·laboració de les Germanes de la 
Caritat de San Vicent de Paül, les l' 
paüles, i un grup de metges: Josép 
Juncosa, Josep Maria Bofill, Mane l 

m~nuu-Jlió d,: JJTOTl!'! 

Prats, Joan Vives, Pascua l Mir i 
Marcel·lí Gili. 
Al febrerde 1948 es practica la primera 
pneumectomía, seguida de tres casos 
més, tots resolts amb exit, cosa que 
dona eno rme prestigi a l Centre. Jo 
m'havia preparat a consciencia als 
millors Serve is de Ci rurgía Toracica de 
Suecia í de Fran~a. 
Al Centre, amb la col·laboració inicial 
ja esmentada arribarem a treballa r-hi 
una v intena de facultatius i amb qua
tre ampliacions successives va ser pos
sible el manteniment de 60 llits ben 
ubicats i repartits amb l 'ampliació de 
quirofans que varen permetre operar 
5 ma lalts a la setmana. 
L'any 1950 es crea l'OBA (Obra Benefi
ca Antituberculosa), benefica tata ve
gada que fins l'any 1970 va rem t reba
llar sense concert amb la Seguretat 
Social. Aquest mateix any, amb l 'ajut 
de la Fundació Espona, es posa en 
marxa la unitat de cures intensíves 
respiratories amb una nova instal-lació 
de raigs X. Va se r la cinquena amplia
ció. 
L' any 1972 la Fundació Espona es féu 
carrec de la gestió i administ ració 
del Centre passant a nomenar-se lns
titut de Pneumo logia, Sanatori Clíni
ca de Nostra Senyora de la Merce ... 
fins a l'any 1978, en que el pressu
post anual ja era de 72 milions de 
pessetes i la Fundació Espona ja pa
t ia les greus conseqüencies de la cri
si de la indústria textil í al novembre 
del 79 es va produir el tancament del 
Sanatori. 
Va ser lamentable aquesta fi pera una 
escala medicoquirúrgica pneumologi
ca de ren om i pres t ígi, no sois a 
Catalunya sinó a tot Espanya. 

• Realment, una !lastima, va ser l'obra 
més important de la seva vida. Tor
nem enrere i anem a l'any 1950, quan 
comen~a el "Seguro Obligatorio de 
Enfermedad". Nota un canvi des que 
s'inicia? Pera bé opera mal, pero hi 
ha un canvi que ha anat progres
sant? 
• Sí, a estones bé i a estones ma
lament, jo cree que el "seguro" va 
passar una epoca en que la gent no hi 
creia, més ben dít, no hi tenia con
fian~a. 

• Avui voste sap que qui vol fer una 
especialitat ha de treure una pla~a 
del MIR, anar a un hospital, pas
sar-s'hi cinc anys i al final li donen 
un títol d'especialista, si les coses 
van bé. Comes feien les especialit-
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zacions abans? Buscant-se un mes
tre? 
•Aixo mateix, buscant un lloc. Jo sem
pre vaig ten ir mitja dotzena de metges 
que venien al sanatori, passaven visi 
ta i jo acabava veient qui estava prepa
rat i sabia que feia i li encarregava de 
fer aixo o allo. Sí. 

• Qui tenia la sort d'acostar-se a un 
bon especialista, evídentment, supo
so que podía amb els anys adquirir 
una bona formació. 
• Sí, sí. 

• Pero tenia tothom aquesta sort? 
• Jo cree que la voluntat de l'ens medie 
té malta importancia. Jo recordo quan 
abans venien de vegades demanant 
per treballar al sanatori i jo els deia 
que tindria més metges que malalts ... 
1 per que venien? Pe rque sabien que es 
feien les coses ben fetes. Passava amb 
els metges el mateix que amb els ma
lalts . Jo veia que el malalt que entrava 
al sanatori, al cap de dos dies ja tenia 
una altra cara, i que volia dir aixo? Que 
tenia esperan~a. Els malalts que ja 
eren ingressats deien als que entra
ven que els metges allí eren molt seri
osos i se n'ocupaven i aixo era l'espe
ran~a d'unes persones que havien en
trat allí. 

• Esperan~a que s'emparava, suposo 
jo, en el coneixement del contingut 
tecnic del centre on anaven, pero que 
segurament també influra moltel su
port huma que trobaven. 
Creu que ha canviat aixo? Els últims 
anys de la seva professió activa va 
observar sí aquest contacte huma, 
aquest interes, aquest acolliment 
s'anava deteriorant, o no? 
• Jo cree que sí. A la medicina hi ha un 
problema molt important, que és el 
problema psicologic. Moltes vega 
des hí ha institucions que tenen una 
amabilitat... pero falsa . El que trans
cendeix molt aviat al malalt és la 
tecníca acompanyada del tracte que 
dóna confian~a. Veste sap que re
presenta peral malalt que vingui un 
cirurgia, fací una toracoplastia, que 
se'n vagi a casa i que no comparegui 
més? Veste creu que és logic aixo? 
Nosaltres, amb el doctor Margarit 
va rem preparar molt bé la cirurgia, 
varem preparar-nos en un mom~.¡:¡,t 
en que es morien molts malalts tís'ics 
i teníem material per formar-nos. La 
primera malalta, la Mária, !'esposa 
del cap d'estacíó de les Franqueses, 
la va ig agafar, la va ig visitar, tal i tal 

'' L'abril de 1947 s'inaugura a les Corts el 
Centre, el Sanatori de la Merce. Al febrer de 
1948 es practica la primera pneumectomia, 
seguida de tres casos més, tots resolts amb 
exit, cosa que dona enorme prestigi al 
Centre. '' i tal, i li va ig dir "mira, el Dr. Margarit 

i jo ens fem carrec de la círurgia, la 
tenim preparada i el quevull dir-te és 
que tu ets la primera malalta que 
estas en llista pera tractament qui
rúrgic, per consegüent jo t'agafo a tu 
la primera, pero jo no vul l portar-te al 
quirofan sense que tu sapigues que 
ets la primera malalta que operaré i 
tot anira pe rfectame nt perque tot 
esta molt ben preparat". Ella em va 
dir "Doctor Manresa, faci el que vul
gui, li tinc tota la confian~a" . Allo va 
anar com una seda, no va tenir ni 
decimes ni res.1 la segona malalta, el 
mateix. Mai el malalt s'enfebrava, 
perque sabiem que havíem de fer . 
Els malalts venien i em preguntaven 
si els podía operar. En la meva última 
etapa quirúrgica, jo he arribat a treu
re quatre pulmons i tots quatre van 
tornar a casa i aixo a Espanya no pot 
dir-ho ningú i jo ho die i m'esta mala
ment dir-ho, pero ho die humilment. 
Ara els que ho fan són col-laboradors 
meus. 

• Ens queden dues qüestions. Una és 
la vida academica: els seus principis, 
després, més endavant, l'ultim que ha 
viscut... com s' ha anat desenvolupant 
la vida academica? 
• S'ha anat desenvolupant última
ment bastant bé. Ha vingut gent de 
fora. Tots hem tingut amics de fora 
que hem inv itat a visitar-nos ... molt 
bé. Després, !'Academia de Cienci
es Mediques ha tingut un paper im
portantíssim, perque, al cap i a la fi, 
ha estat el reservori de tetes les 
societats, de circulatori, de respira
tori .. . jo cree que ha anat augmen
tant el seu rendiment. Jo cree que la 
Reial Academia de Medicina és un 
test per contestar aixo , m'entén? Jo 
cree que avui dia es fa una medicina 
tecnicament semblant al nostre país 
veí. Cree que té molta importancia 
la llibertat, cada equip ha adquirit 
uns coneixements perque ha anata 
l'estranger i ha agafat el que allí fan 
bé i aquí no fem tan bé. Per altrai' 
banda aquest sistema modern de 
l'especialització cree que rendeix: 

indiscutiblement el nivell mig del 
metge; des que hi ha la famosa his
toria del MIR aixo ha anata favor 
del coneixemen t del metge. El que 
passa és que la cultura del metge 
ha d'anar acompanyada d'altres co
ses. Per exemple , quan em van fer 
director de l'Esperit Sant, vaig anar 
a veure el de la carn, els altres pro-
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'' El que vull dir-te és que tu ets la primera malalta que 
estas en llista pera tractament quirúrgic, per 
consegüent jo t'agafo a tu la primera, pero jo no vull 
portar-te al quirofan sense que tu sapigues que ets 
la primera malalta que operaré i tot anira per
fectament perque tot esta molt ben preparat. 

'' ve'i'dors i ets vaig dir : "vine adir-vos 
que feu et ttiurament, si voteu con
tinuar proveint podeu trigar fins a 
un any a cobrar, pero cobrareu fins 
a t'úttima pesseta". 1 jo he anat a 
Madrid a parlar amb persones que 
conec i en que puc creure. 1 ta cosa 
ha anat així. Jo cree en ta medicina, 
he fet una vida que t'ha fet ta provi-

ciencia .. . he tingut sempre deu o 
dotze metges que han assistit al 
meu servei, su poso que no per per
dre et temps, perque si no no hauri
en vingut, si no era per veure com 
es fa de metge. Tot ptegat donava 
ttoc a una cosa mott interessant, ta 
responsabititat que hom crea en si 
mateix. 

• T'obtiga. És una cosa que t'obliga ... 
1 anem ara a activitats no professio
nals del metge. És evident que tora de 
fer la medicina i de fer-la amb correc
ció, hi ha metges que han estat inte
ressats per 19 música, han tingut al
tres afeccions. Com ho veu voste aixo, 
n'ha tingut cap? 
• La meva dona ti expticaria miltor. A 
t'EsperitSant hi havia persones matat
tes, atgunes eren retigioses, que toca
ven el vio tí, et piano ... fins i tot es va fer 
una petita orquestra i feien un concert 
et diumenge a la tarda. Alto era fantas
tic, ta gent ve nia i veia que at mateix 
temps que se'ts feia una toracoptastia 
o una attra cosa, se'ts atenía humana
ment. 

• Jo li posaría un exemple per tipifi
car la persona que ben clarament, a 
més de metge, i ha estat un gran 
metge, ha estat un gran escriptor: 
en Marañón. Éra un home d'una gran 
cultura, ha estat un gran metge i un 
gran escriptor, ha estat com un ar
quetip. Aleshores, voste, amb el que 
ha viscut al llarg de la seva vida, 
creu que el metge, en general, ha 
estat una persona que fora de la seva 
professió s' ha interessat per al tres 
as pectes de la cultura o més aviat ha 
quedat recios en la seva professió i 
molt a'illat de la resta de manifesta
cions culturals? 
• Hi havia, per exempte, et famós .. . 
ara no me'n recordaré deis metges .. . 
un d 'etls venia també al' Esperit Sant 
a formar part de t'orquestra. Marga
rit tocava et piano, després hi havia 
també ... caram ... els metges feien un 
quintet i se'n cuidaven d'ensenyar a 
cantar. Perque ta Dolores també a na
va a l'Esperit Sant i cuidava mo tt de 
mantenir un grup, i com que havia 
estat una deixebta del mestre Joan 
Ltongueres, ho feia fori;a bé . 

• Ara tenim, per exemple, en Broggi, 
voste l'ha de coneixer, que ha fet les 
seves memories. 
• Sí, li he escrit quatre línies. Jo vaig 
arribar a Barcelona al mes de maig 
del 25 i ateshores hi havia Primo de 
Rivera, ta dictadura, o com es de ia 
també, ta dictabtanda. 

• És veritat, la dictablanda, li deien. 
• Quan jo vaig arribar d'America, no 
tenia gens ciar et que passava aquí, i 
tes memories de Broggi m'estan acta
rint com estava la situació política de 
t'epoca . Esta mott bé et llibre que ha 
escrit. 
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