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Proleg 
Em va rebre al seu despatx de/' lnstitut 
d'Estudis Catalans el dio 17 de gener. 
Dies abans /i havia enviat el guió de la 
Memoria de la Professió per posar-nos 
d'acord sobre com faríem /'entrevista. 
El vaig trabar desmillorat, encara que 
conservava el seu posat distingit, sere 
i afable. Era el Josep Laporte de sem
pre. Feia temps que no ens havíem vist 
i /ivaig preguntarcom es trobava. "Noi, 
molt fotut" - em va confessar, utilitzant 
la paraula més gruixuda que permetia 
el seu pu/ere vocabulari- . "La mort de 
la Maria Jesús (la seva muller) ha estat 
un cop massa fort per a mi." No em 
costa gens creure-ho, feien una parella 
molt unida. Vaig desviar el tema de la 
conversa, pero la tristor deis seus u/Is 
no s'esvaí. 
Vam discutir els objectius de Memoria 
de la Professió i li vaig propasar una 
manera diferent de fer /'entrevista. 
Decidírem que limitaríem e/s seus re
cords fonamentalment a /'orea acade
mica. /, com que una gran partdel temps 
l'havíem viscut junts, en comptes d'ex
pticar el/ simplement els seus records, 
els aportaríem tots dos. Pero com que 
no teníem ni idea del mecanisme per 
aconseguir-ho amb un mínim de flui"
desa, comenraríem perla forma habi
tual de fer-ti jo /'entrevista; i, un cop 
transcrita aquesta, seguint el mateix 
fil, me la {aria el/ a mi. Vam quedar 
convenruts que aquest procediment 
donaria un document interessant. 
Al cap de dos dies, el 19 de gener, a les 
deu del matí, al seu despatx de l'IEC 
vam enregistrar /'entrevista en mini
disc digital. Aquest registre es va trans
criure i el dio 13 de febrer, diumenge, a 
les onze de la nit, li vaig enviar la trans
cripció per correu electronic. I en el 
missatge ti vaig anunciar: "Et trucaré 
d'aquí a un pare// de dies." Perno fer
me pesat, conscient que anava molt 
enfeinat, vaig esperar quatre dies. Ja 
era tard. Havia mort el día abans. No 
tinc constancia certa que la transcrip
ció arribés a les seves mans. 
Aquesta Memoria de la Professió no 
esta, dones, acabada com havíem pre
vist i ja no podro estar-ha mai. Faig 
aquest aclariment, perque el lector tro
bara que les meves intervencions exce
deixen, tal vegada inoportunament, el 
carocter discret de les simples pregun-

. .. tes. Pero no hi he volgut corregir res. 
He respectat el text de /'entrevista tal 
comes va fer. L.D. 

• Com saps, aquesta entrevista té com 
a objecte recollir records de la teva 
vida professional. Pero hi ha aspectes 
personals inevitables, com araels teus 
orígens familiars. Tinc entes que ets 
de Reus. 
• Sí, en efecte, jo vaig néixer a Reus. El 
18 de man;: de 1922 i, evidentment, tinc 
uns records d'infancia, tot i que ja fa 
molts anys, des d'aleshores. Jo era un 
nen, un nen feble molt enganxat a les 
faldilles de la meva mare. Recordo que 
em van portar a una escota religiosa, 
que en deiem els Padres, que eren els 
Fills de la Sagrada Família, fundats pel 
pare Manyanet. En tinc un bon record, 
bastant bon record. No tinc cap mena 
d'antecedents medies efectius a la fa
mília. Només un germa de la meva mare 
va estudiar medicina, pero no va arri
bar mai a ser metge. Va morir tubercu
lós durant la guerra civil. 
Jo, a qui recordo, encara ara amb molta 
complaern;a, és el metge de casa. Es 
deia Roig. Udeiem "el metge Roig", no 
el doctor, no, sinó "el metge Roig". 
El metge Roig era un home evident
ment ja gran, amb el cabell blanc i el 
que record o exactament és que quan jo 
estava malalt del que fos, d'una grip, 
d'un mal de panxa, etc., i em trobava 
molt malament, el veía entra r a ell a 
l'habitació i ja em passaven la meitat 
deis mals. Psicoterapia deis metges, 
pero ho vaig experimentar i era molt, 
molt divertit. 
Bé, vaig anar després a l' institut, a 
Reus, nat uralment, i l'any 1934 el meu 
pare, per motius laborals, es va traslla
dar a Barcelona, quan jo encara feia 
Batxillerat.Al Batxilleratvaig passarde 
l'l nstitut de Reus, a l'lnstitut Tecnic 
Eu lalia de Barcelona, que era d'una 
família de Reus, coneguda del meu 
pare. Era una de les escotes que ten ia 
més anomenada en aquella epoca. 

• Cree que aquesta escota seguia el 
metode de Montessori 
• Sí. En aquella epoca era el més mo
dern que hi havia, quant a ensenya
ment. 1, naturalment, en tinc un record 
excel-lent. Llavors va venir ja la guerra 
civil. 

• Quin curs estaves fent? 
• Jo havia acabat cinque de Batxillerat; 
quan va comen,;:ar la guerra civil, tenia 
catorze anys. 

• 1 aleshores esclata la guerra civil ... 
• Bé, i amb aixo de la guerra civil... , aixo 
sí que va trastornartots els plans meus 
i de la família. És una mica complicat i 



llarg d'explicar, i potser aquí no inte
ressa massa. Jo me'n recordo perfecta
ment, primer, quan encara érem a Reus, 
recordo com a fet historie important la 
proclamació de la República. 
Caiguda la dictadura de Primo de Rive
ra, encara en tinc un cert esment, va 
venir a la dictadura,del govern del gene
ral Berenguer, que li deiem " la dicta
blanda"', i després es van fer unes elec
cions que van funcionar molt bé i van 
conduir a la proclamació de la Repúbli
ca, sense sang i sense por. Pero amb 
molta manipulació externa, i em dol dir 
que a Reus el meu pare vivia, bé, el meu 
pare i la meva família, al primer pis de 
l'edifici d'un banc, el Banc de Reus, que 
era del Banc de Catalunya i del qual 
n'era ['administrador. 1 recordo, tal com 
si fosara, la manifestació que va passar 
per davant, amb tot de banderes, i com 
van canviar les banderes del baleó. Com 
que era un edifici, i em sembla que 
oficial, d'una bandera espanyola van fer 
una bandera catalana, tallant tires de 
tela groga i vermella i recomponent -les 
degudament. Va ser un fet estrany. 
Pero aleshores, afortunadament, no va 
passar res. Sí que va passar, per la 
família, un fet que ens va afectar serio
sament : el Banc de Catalunya va fer 
fallida el juliol del 31, pocs mesos des
prés de la instauració de la República. 
El Banc de Catalunya deis germans 
Recasens, que no estaven en bones 
relacions amb lndalecio Prieto, el líder 
socialista, i el banc se'n va anar avall. 
1 de resultes d'aixo, i per aixo ho expli
co, vam ven ir a Barcelona l'any 1934, 
quan al meu pare el van fer gerent 
d'una empresa de Barcelona, era la 
Casa Gasull, Establecimientos Gasu/1, 
SA, que comercialitzava olis, sabons i 
fruits secs. El meu pare es posa a treba
llar a Barcelona i tots nosaltres vivíem 
amb ell. El meu pare era un home molt 
catalanista, no estava afiliat a cap par
tit polític, pero generalment votava La 
Lliga i a mi, des de molt jovenet, em va 
ensenyar quina era la nostra bandera i 
quina era la de l'estanc. Ara, quan va 
esclatar la guerra, vam patir de debo. El 
meu pare, que tenia aquests antece
dents, aviat es va desenganyar del que 
podia passar aquí. S'ha dit moltes ve
gades, potser no pro u, que aquíla guer
ra, sobretot al comen~ament, va ser 
una anarquia pura durant un quant 
temps i els Comites Antifeixistes de. lq. -
FAI i companyia mataven a to rt i a dret, 
cremaven esglésies, regiraven les ca
ses pa rticulars perveure si ten ies algu
na imatge religiosa ... jo, almenys, en 
tinc molt mal record de tot aixo. 

'' El delegado del SEU (Sindicato Español 
Universitario) ens va venir a agafar i ens va portar a 
la delegació del SEU amb la pretensió de pelar-nos 
al zero com a castig per parlar catala entre nosaltres 

'' 
El meu pare, que era un home sense 
cap mena de dubte catalanista, no es
tava d'acord amb aquestes coses, com 
no hi estava pas tanta gent. 1 ell escol
tava la radio, Rad io Sevilla, que utilit
zava un deis generals insurrectes, Quei
po del Llano es deia, per difondre unes 
pintoresques proclames dirigides als 
qui estaven a la zona republicana. 
Arran d'aixo, al meu pare no el van 
matar de miracle, perque un republica 
el va trobar i el va agafar i se'l volia 
endur cap a Reus, on no hi hagués 
arribat. Afortunadament aixo va pas
sar a l'encreuament de la Diagonal amb 
Rambla de Catalunya, on ara hi ha la 
Diputació i aleshores hi havia un con
vent de monges i grades als Mossos 
d'Esquadra que hi havia es va evitar 
que se l'emportessin. 
De tota manera, ell, aquí, naturalment, 
va seguir treballant, a la mateixa em
presa, que va ser col·lectivitzada. No 
el van t reure. Els treballadors el van 
fer d irector de ['empresa. 1 jo encara 
me'n recordo que, amb motiu de pre
parar un viatge seu, per qüestions 
d'una venta d'oli a Fran~a. jo el vaig 
acompanyar, pe rque aleshores no hi 
havia escota i el meu pare, perque no 
perdés el temps, em va fer anar a tre
balla r amb ell. La fabrica la tenien al 
carrer de Valencia amb un despatx al 
carrer de Claris cantonada Consell de 
Cent. 1 un dia em va dir, vaig a veure el 
Comorera, "vols venir"?" En Joan Co
morera era el conseller, cree recordar, 
d'Economia, i ten ia ['oficina a l'edifici 
de la Pedrera. 
Al cap de poc, el meu pare se'n va anar 
a Fran~a. en certa manera, en missió 
oficial, pero el que sol passar, dones, 
alla el van detenir. Haig d'explicar per 
que: el meu pare tenia doble nacionali
tat, francesa i espanyola. El meu avi, el 
pare del meu pare, era un catala, dirí
em ara, de la Catalunya Nord. Nascut 
en un poblet que es diu Cerdinya, que 
és molt a prop de Prada de Conflent i 
s'havia establert a Reus, on havia po
sat un hotel. S'havia casat alla i va ten ir 
el meu pare. Pero l'avi, a qui jo no havia 
conegut perque va morir aba ns que jo 
nasqués, va inscriure el meu pare al 
Consolatfrances de Tarragona. O sigui; 
que el meu pare va gaudir de doble 

nacionalitat en uns moments en que 
aixo no era res, ni bo ni dolent, pero en 
el moment que va ser a Fran~a, sembla 
que algú, tot i que anava amb passa
port espanyol, el va denunciar com a 
frances que no havia fet el servei mili
tar. El van detenir, li van fer un judici i el 
van condemnar a fer el servei militar 
d'aquella epoca quan tenia ja quaranta 
i tants anys. Aixo era l'any 37 i ell havia 
nascut l 'any 92, o sigui que en tenia 
quaranta-cinc. 
Bé, aleshores es va haver de quedar 
alla un temps, que si no eren dos anys, 
era un any i mig. Ell, afortunadament, 
coneixia bé el frances, se'n sortia bé; 
era un administrador d'ofici, de tota la 
vida, i treballant alla van estar molt 
contents. Al cap de poc van venir a 
buscar la meva mare i els tres fills. Jo 
sóc el més gran, i tenia dues germanes, 
més joves que jo. 1 veient que jo perdia 
el temps, i veient que la guerra, ens 
agradés o no, anava evolucionant cla
rament cap a la v ictoria del bandol 
sublevat, i aprofitant que a Sant 
Sebastia hi havia família del meu pare, 
un oncle ja molt gran, ens vam posar 
d'acord, i em va enviar alla perque con
tinués el Batxillerat. O sigui jo, per fi, 
vaig acabar el Batxillerat a ['Instituto 
Peñaflorida de Sant Sebastia, durant la 
guerra civil. 
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• 1 en acabar la guerra? 
• Vaigtornar a Barcelona ambla família 
aquesta que tenia a Sant Sebastia, co
incidint amb el retorn del meu pare i de 
la meva rnare, i de les meves germanes, 
que primer havien estat a Marsella i 
després havien passat a To losa del Llen
guadoc. 
Un cop vaig ten ir el Batxillerat acabat, 
les circumstancies polítiques seguien 
sent dolentes, perque és ciar, la vida 
aquí, el temps que jo hi vaig ser i el 
temps que altra gent, companys meus 
i família meva hi continua sent, s'ho 
van passar molt malament. Primer, pel 
terror. Terror que no es va acabar del 
tot, pero sí que es va apaivagar amb els 
fets de maig de l'any 37, quan el PSUC 
es va enfrontar amb la FAI i el POUM, 
que eren els que tenien aquestes pa
trulles de control, i aixo es va acabar. 
Pero després, ciar, era un regim, en 
definitiva, que el govern cata la hi podía 
fer molt poc, perque de seguida l' ordre 
públic va caure altra vegada en mans 
del govern de Madrid, que es va insta l
lar aquí, al final, i les circumstancies 
eren dures. Dures per dos motius: per 
la fam que hi havia i pels bombardeigs. 
La gent desitjava que s'acabés tot 
aquell patiment. Jo no era aquí en els 
moments que van entrar les tropes de 
Franco, pero pel que m'han dit tots els 
que hieren i els relats histories que he 
llegit, d'una manera més o menys im
parcial, demostren que les tropes del 
general Franco van entrar aclamades a 
Barcelona. No va ser una conquesta 
militar, sinó que va ser una presa amb 
['aquiescencia de la gran majoria de la 
població, perque els que no hi estaven 
d'acord ja havien marxat. 
Pero el drama continua sota una altra 
varietat. No va ser fins aleshores, fins 
quan els nacionals van entrar a 
Catalunya i van demostrar quina era la 
seva cara autentica, quan molta gent 
que més o menys do nava suporta Fran
co va comern;:ar a dubtar-ne. Una de les 
coses que he llegit i m'han quedat més 
gravades és un llibre del Dionisia Ri
druejo, que es diu Escrito en España, i 
esta publicat al' Argentina a ['epoca del 
franquisme on comences a veure, al
menys jo, com era l'Espanya dita na
cional, perque ells pensaven que aquí 
havien passat moltes coses, pero a l'al
tra no, i després va resultar que hi 
havien passat a l'altra, com a mínim 
d'iguals, sinó més. El que explica; Ri
druejo en aquest !libre és que aba ns de 
prendre Barcelona, des 'de la radio, a 
Lleida, feien propaganda en cata la pre
parant ['arribada deis franquistes aquí. 
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'' Érem cinc-cents vint-i-cinc a l'examen, dels quals 
cinc-cents vint-i-tres érem nois i hi havia dues noies. 
Dones en Taure només en va aprovar divuit , , 

1 que ell va entrar a Barcelona amb un 
camió carregat de propaganda escrita 
en catala. Quan va arribar aquí, el ge
neral Álvarez Arenas, que era el virrei 
militar, ésa dir, el capita general, li va 
prohibir repartir aquest material. 1 a 
partird'aquíja ho saps, que t'haig d'ex
plicar, era una historia, on el idioma era 
el del Imperio , que no podies parlar 
catala més que en família .. . 
Mira, quan vaig comen~ar a estudiar 
anatomía (que més endavant ja en par
larem) jo estava assegut a primera fila, 
a la classe d'en Viusa, amb un com
pany que es deia Carrasco, Jordi Car
rasco, que era fill del Carrasco 
Formiguera; i parlavem ell i jo de les 
nostres coses, i com carai volies que 
parléssim?, parlavem en catala. Dones, 
el delegado del SEU (Sindicato Español 
Universitario) , del qui me'n recordo 
del nom pero no el diré, ens va venir a 
agafar i ens va portar a la delegació del 
SEU amb la pretensió de pelar-nos al 
zero com a castig per parlar catala 
entre nosaltres. No va arribar a acon
seguir-ho, perque darrere nostre va 
pujar ['Enrie Genover, que era un altre 
company de curs, que aquest havia fet 
la guerra amb els nacionals i que ana
va amb uniforme d'alferes provisional, 
i en lloc de pelar-nos a nosaltres, van 
"anar a pinyes" ells dos, el delegat i 
['Enrie, que ens va venir a protegir. Ja 
veus com anaven les coses. 
En aquest panorama tan negre, la fam 
va continuar, el malestar polític no cal 
dir que també, i arriba el moment en 
que jo haig de triar una carrera. La 
il-lusió deis meus pares, l'un i l'altre, 
eren universitaris, i naturalment voli'en 
que jo anés a la universitat. A la meva 

mare li feia molta il-lusió que jo fos 
arquitecte; malauradament per ser ar
quitecte no servia : amb les matemati
ques més o menys me'n sortia, pero 
amb el dibuix, jo sé que tinc molt males 
mans i sóc incapa~ de dibuixar res que 
s'assembli al model que tinc per da
vant. l jo a vegades preveía una vocació 
extraordinaria en mi, com t ' he dit, cap 
a l'antecedent familiar, aixo una mica 
per deducció, i pensava que faras? Lle
tres no, més aviat ciencies, pero no 
ciencies aplicades, que puguis 
treballar.l em vaig decidir per fer medi
cina. 
1 vaig comen~ar a estudiar medicina al 
setembre de l'any 1939 a la Universitat 
de Barcelona.Ambla fortuna que aquell 
curs, el curs 39-40, vam fer dos cursos 
en un any, per recuperar un deis tres 
cursos que s'havien perdut. Vam co
men~ar el mes de setembre i em sem
bla que a mar~ ja feiem examens de 
primer curs. Llavors vam passar a se
gon curs, del qual ens vam ha ver d'exa
minar al julio l. 
El primer em va sortir molt bé : física, 
química i biología, i a partir delsegon ja 
vaig anar a parar a la Facultat de Medi
cina, on hi havia Manuel Taure, cate
dratic d'anatomia, que a l'hora de la 
veritat ens va fer un examen escrit amb 
quinze preguntes, si no recordo mala
ment. Jo vaig sortir d'alla bastant satis
fet, pensant que me n' havia sortit bé. 
Haig de dir que érem cinc-cents vint-i
cinc a ['examen, deis quals cinc-cents 
vint-i-tres érem nois i hi havia dues 
noies. Dones en Taure només en va 
aprovar divuit. Els altres no els va sus
pendre, a tots ens van tornar, a mi 
també, la pape reta en blanc, no suspe
sos, pero tampoc aprovats. Vaig haver 
de tornar a examinar-me d'anatomia al 
setembre i aleshores sí que vaig apro
var. 
Vam arribar a tercer curs. A tercer curs 
jo, entre altres coses, estudiava fisiolo
gía. La Facultat estava molt degradada, 
com tothom sap. Una part molt impor
tant del professorat i segurament la 
més valida, tret d'algunes excepcions, 
se n'havia anat. Aixo especialment re
sultava claríssim en les basiques, fisio
logía i farmacología, jaque l'equip de 
l' Agustí Pi i Sunyer s'havia exiliat i l'ex
plicació de la fisiología aquí estava en 
mans d'una colla de gent que no eren ni 



uns aprenents, eren uns ignorants. 
1, amb aixo, a migcurs va arribar un jove 
professor que acabava de guanyar la 
catedra de Farmacologia de la nostra 
Facultat de Medicina. El primer cate
dratic que guanyava una catedra des
pres de la guerra civil. Es deia Francisco 
García-Valdecasas Santamaría. Pero li 
van encarregar també la Catedra de 
Fisiologia, o sigui que jo vaig acabar la 
fisiologia amb en Valdecasas de cate
dratic. Va anar bé, ell em va tractar molt 
bé, va fer un examen parcial i molt pocs 
ens en vam sortir, de l'examen que va 
fer. 

• O sigui que vas comen,;ar encami
nant bé la teva carrera ... 
• Aixo semblava. Pero aleshores resul
ta que l'any 1941, el set de juny, vaig 
tenir una mala notícia. Em van diag
nosticar una tuberculosi pulmonar. 
Vaig estar retirat de la circulació durant 
practicament un any. 
En aquells moments no hi havia un 
tractament específic, com saps molt 
bé. Em van portar primer al doctor Ja
ci nt Reventós, després a Gerard 
Manresa. Vaig estar absent de la facul
tat tot un any, pero durant dos anys en 
Manresa em va mantenir un pneumo
torax, un "pneumo" es deia aleshores, 
que deixava el pulmó afectat en repos 
i facilitava teoricament la reducció de 
la lesió tuberculosa. 1 a part d'aixo, em 
donaven injeccions intravenoses de 
vitamina C, i de calci. La solució de calci 
moltes vegades contenia pi roge ns que 
em donaven unes febrades! Em passa
va les tardes a 39 i després se n'anava. 
Fins anys despres no es va descobrir 
que es podien purificar bé les soluci
ons aquestes. 

• Encara no et van posar m1eccions 
intravenoses d'hiposulfi sodic? 
• Sí, també me'n van posar, d'aixo, es 
deia Tri-Om. Despres d'aquesta tem
porada de tractament, en la qual vaig 
evolucionar favorablement, em vaig 
poder reintegrar a la Facultat, que esta
va molt desguarnida de bons profes
sors . Un deis bons docents que recor
do és en Rafael Ramos Fernández, que 
era catedratic de Pediatria, un home 
que explicava molt bé i que et feia 
ressaltar el que era important del que 
no ho era. Per cert que tenia un adjunt 
que era un desastre . 

• Et refereixes a Torres Marty, su poso. 
• Sí, Luis Torres Marty. H'avia estat a la 
División Azul, i a classe aprofitava to
tes ocasions que podia per fer comen-

'' A mi, qui em va ensenyar més va ser en Pérez 
Vitoria, que abans de la guerra havia estat un temps 
a Madrid amb Gregario Marañón 

'' 

taris sarcastics sobre el paraíso sovié
tico. 

• Quan vas acabar la carrera? 
• Jo vaig acabar la carrera al gener del 
1945, després d'haver tingut profes
sors molt diversos. Entre d'altres, no 
cal dirque el que recordo amb satisfac
ció és Agustí Pedro i Pons, que era un 
gran personatge. 

• I després? 
•Acabo la carrera i m'arriba el moment 
de decidir el que volia fer, a que em 
dedicaria, i sobre aixo hi havia diversos 
problemes suscitats pel fet de la meva 
malaltia. Passo períodes amb tracta
ment i d'altres sense; la malaltia no 
l'he tinguda mai més, pero problemes 
sí que me'n va originar. Els metges em 
van recomanar que no fes de metge 
general. El metge general havia d'anar 
amunt i avall, pujar i baixar escales, i 
portava una vida més aviat estressada. 
Per aixo em van recomanar que triés 
una especialitat on jo pogués visitar a 
casa meva o a !'hospital en comptes de 
fer domicilis. Com que jo al final de la 
carrera feia endocrinologia, vaig co~ 
men,;ar a aprendre una mica d'endocri-

nologia al dispensari del Servei del 
Pedro i Pons, dirigit per Boi Danés, que 
era un home ja gran en aquella epoca i 
que era !'introductor de l'endocrinolo
gia a Catalunya. Després el va succeir 
en César Pérez Vitoria i en Montguió. 
A mi, qui em va ensenyar més va ser en 
Pérez Vitoria, que abans de la guerra 
havia estat un temps a Madrid amb 
Gregorio Marañón, i llavors vaig apren
dre una mica a visitar, a fer metabolis
mes basals, a diagnosticar, tot i que en 
el que sí que voldria insistir és en el fet 
que l'ensenyament de la Medicina du
rant tot el curs era horrorós; parlo en 
general, és ciar, amb tates les excepci
ons que vulguis. En Pedro i Pons, en 
Piulachs i alguns més feien unes clas
ses teoriques que estaven molt bé, pero 
en canvi de practica jo no en vaig fer 
cap. Jo vaig acabar la carrera sense 
donar una injecció intravenosa i sense 
haver pres la pressió a un malalt, ja no 
et parlo de practicar una punció lum
bar. Era una cosa realment esparvera
dora. Tot i quevaigfer una carrera for,;a 
bé, assolint una preparació teórica molt 
acceptable, de practica, zero de zero . 1, 
per tant, la meva primera practica me
dica la vaig fer al dispensari aquell que 
deiem d'en Pérez Vitoria. 
Vaig acabar la carrera al gener del 45 i 
com que em volia casar i guanyar-me la 
vida, gracies al meu pare vaig entrar 
d'inspector d' una entitat d'asseguran
ces, la Mutua General de Seguros, es 
deia; allí érem un grup d'inspectors 
quan encara el Seguro Obligatorio de 
Enfermedad, que en deiem el SOE, no 
estava desenvolupat del tot i encara hi 
havia mútues autonomes que tenien el 
seu servei d'inspecció. 1 el servei d'ins
pecció de la Mutua General de Seguros 
el dirigia una persona que estic segur 
que recordaras, que era en Gabriel 
Sánchez Maldonado. 

• Sí, que després va ser catedratic 
d'Anatomia a la Universitat Autonoma 
de Barcelona. 
• Jo, per fer aquesta feina, cobrava 750 
pessetes al mes. Així em vaig poder 
casar el 46. Com que sabia bastant de 
frances i una mica d' angles, em vaig 
dedicar durant molt de temps a traduir 
llibres científics i, com que ja havia 
decidit de fer endocrinologia, em vaig 
instal-lar a casa meva la consulta que, 
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haig de confessar, no va tenir massa 
exit. 

• On era el teu consultori? 
• Al carrer Muntaner, on vise ara. 

• O sigui que has viscut tota la vida a la 
mateixa casa. 
• No, he viscut en dues cases diferents 
o, més ben dit, en tres. Primer al carrer 
Muntaner, 449, tocant a la pla~a 
d'Adria . El 1950 em vaig traslladar al 
393, una mica més aval!, primer al prin· 
cipal, i cinc o sis anys després vaig 
passar del principal al quart. Pero, di
guem que un deis llocs més impor
tants, entre cometes, és Muntaner, 
393, principal segona. 

• 1 allí visitaves. 
• Sí. Feia metabolismes basals, visita
va gent; pero mira: jo sobr'etot el que 
atenia era gent grassa, obesos, i més 
concretament obeses .. Llavors les o be
ses anaven a l'endocrinolegcom aquell 
qui va a la perruqueria o a fer-se la 
manicura, i aixo, a mi, com pots com
prendre, no m'agradava, i jo franca
ment tenia poca promoció pero, en cer
ta manera, vaig anarfent. Em guanyava 
la vida, quan em vaig casar, d'una ma
nera molt modesta, pero podíem so
breviure, i aleshores uns bons a mies de 
la meva dona tenien una gran relació 
amb una persona que era l'Antoni Oriol 
Anguera. l ell va ser, en certa manera, el 
meu tutor, que em va orientar a l'hora 
de comen~ar a fer alguna cosa. 1 quan 
jo li vaig dir que m'agradaria fer la tesi, 
en aquella epoca era molt difícil tenint 
en compte la precarietat en que estava 
['hospital era molt difícil fer una tesi 
clínica. 1 em va dir: mira, si vols fer una 
tesi la pots fer experimental i en el 
camp de l'endocrinologia, i !'única per
sona que hi ha a la Facultat que real
ment té un equip de recerca i que ho fa 
bé és en Valdecasas. 
Ell era amic de Valdecasas, li va parlar 
i en Valdecasas em va admetre. Aixo 
era a finals del 47, i alla, compatibilit
zant-ho amb la meva feina privada i 
pública d'endocrinoleg, vaig comen~ar 
a anar-hi a fer la tesi. Vaig fer una tesi 
sobre esteroides que al final vaig can
viar pels efectes de ['hormona tiroide 
sobre els animals i sobre el metabolis
me, examinats des de diversos punts 
de vista, i mira, de mica en mica, _va_i_g 
anar deixant l'assistencia i em váig 
passar a la docencia i a la recerca . Vaig 
estar uns quants anys amb en Valde
casas, després, a la catedra de Joan 
Gibert Queraltó, on vaig arribar a ser 
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'' Feia metabolismes basals, visitava gent; pero mira: 
jo sobretot el que atenia era gent grassa, obesos, i 
més concretament obeses. Llavors les obeses 
anaven a l'endocrinoleg com aquell qui va a la 
perruqueria o a fer-se la manicura, i aixo, a mi, com 
pots comprendre; no m'agradava 

'' 

cap del dispensari d'endocrinologia. 

• Jo, que vaig fer la medica amb en 
GibertQueraltó, recordo perfectament 
que tu ens vas explicar l'endocrinolo
gia, d'una manera molt clara, en con
trast amb la del teu mestre. 
• De ['última assignatura, a mi em va 
examinar en Gibert. Perque jo vaig co
men~ar a fer les mediques amb Pedro i 
Pons, pero la Medica 111, com vaig avan
~ar un curs (en aquella epoca, avan~ar 
de curs per raons d'edat o de malaltia 
era una cosa prou frequent), em va 
tocar en Gibert. 1 em vaig quedar a la 
catedra. Allí participava fent classes 
sobre materies que en Gibert o els seus 
no volien fer, i també en examens i 
coses d'aquest ti pus. 

•Amb moti u detreballaren la teva tesi 
vas entrar a la catedra de Farmacolo
gía. 
• Primer vaig anar amb en Valdecasas 
només per fer la tesi. Pero despres vaig 
comen~ar per ser ajudant en les das-' 
ses practiques, em van fer opositar a 

una pla~a de ['Instituto de Investigaci
ones Médicas, subvencionat perla Di
putació, i que venia a ser la continuftat 
de l'lnstitut de Fisiología de l'August Pi 
i Sunyer, amb el nom canviat. Encara 
recordo que vaig guanyar la pla~a per 
oposició, i aixo em va representar 250 
pessetes al mes. És ciar que eren altres 
temps, pero vaja, tot i amb aixo ... Vaig 
anar fent carrera amb en Valdecasas i 
aleshores, quan vaig comen~ar a gua
nyar-me millar la vida, va ser en el 
camp de la farmacologia coma asses
sor de laboratoris farmaceutics. 1 l'any 
1950 vaig entrar com a director tecnic 
al Laboratori del Dr. Esteve. Jo ja havia 
abandonat la clínica i compartia la jor
nada entre la Facultat i el laboratori. 1 
aixo em va permetre deixar de suportar 
les angúnies que havia patit fins lla
vors. 
Vaig anar fent la meva carrera, o sigui 
que jo de metge, de metge assistenci
al, n'he fet molt poc; sí que m'he dedi
cat a la docencia i a la recerca, pero fins 
quevaigentrara Farmacología no m'ha
via passat mai pel cap arribar a ser 
professor de res. 

• Digue'm una cosa. Quan vas a parar 
a Farmacología, amb en Valdecasas, 
quins companys hi vas tenir allí? 
• Hi havia en Josep Antoni Salva ... 

• En Salva que és una mica més gran 
que tu i que feia d'auxiliar. 
• Té quatre anys més que jo i havia 
estat amb en Valdecasas des que 
aquest va arribar de Madrid. 

• I també hi havia en Josep Maria Mas
sons Esplugas ... 
• Aquest sí que era important. Hi havia 
en Massons i també en Pere Puig Mus
set. En Massons basicament era cirur
gia; pero va descobrir i desenvolupar 
en el laboratori de Valdecasas un pro
cediment per desanafilactizar el plas
ma de boví. El va denominar lsoplas
ma. Es podía injectar a ['especie huma
na com a substitut del plasma huma, 
sense que el pacient patís reaccions o 
shocks anafilactics, que sovint eren 
mortals. 1 aixo va tenir un cert exit, 



perque aleshores el plasma huma no 
era tan facil d'obtenircom ara. Un altre 
home important que hi havia, queja hi 
era quan jo vaig entrar, era, com ja t'he 
dit, en Pere Puig Musset, farmaceutic, 
que tenia una farmacia que després va 
transformar en un laboratori que es 
deia Pevya, a Molins de Rei. També va 
introduir una serie de novetats impor
tants. 
Despres de mi es va anar incorporant a 
la catedra gent més jove: l'Eduard Cu
enca, després en Maxim Bartolomé, en 
Xavier Forn, en Francesc Jané, i molts 
d'altres. 

• Tots han fet després la seva carrera 
d'una manera prou notable. 
• Aixo es deu a en Valdecasas. Que jo 
sapiga no hi ha hagut cap professor de 
res, a la Universitat de Barcelona, no ja 
en la Facultat de Medicina, que hagi fet 
tanta escala com ha fet ell i hagi posat 
tants deixebles a catedres de Farmaco
logia de tot España. 
Era l'any 64 o el 65 en que inesperada
mentes presenta l'oportunitat: queda 
una catedra de Farmacologia vacant. 
Des de l'any 46 no hi havia hagut opo
sicions, unes oposicions a les qua Is . 
havia anat el Salva, quan jo encarÚú) · 
estava amb en Valdecasas i d'una ma
nera absolutament injusta; no li havien 
donat. Hi havia dues catedres. És allo 
deis tribunals, tenia majoria en Veláz
quez. En Benigno Lorenzo Velázquez, 
que així es deia realment, era catedra-

'' Em van fer opositar a una pla~a de l'lnstituto de 
Investigaciones Médicas, subvencionat perla 
Diputació, i que venia a ser la continu'itat de l'lnstitut 
de Fisiologia de l'August Pi i Sunyer, amb el nom 
canviat. Encara recordo que vaig guanyar la pla~a 
per oposició, i aixo em va representar 250 pessetes 
al mes 

'' 

tic de Farmacologia a Madrid i des de 
feia anys anava col-locant els seus dei
xebles a les catedres de tot Espanya. 
D'aquesta forma, quan hi havia una 
oposició, els tribunals estaven formats 
majoritariament per gent d'en Veláz
quez. Pero en fi, per una serie de cir
cumstancies va quedar vacant Cadis i 
Valdecasas ens va cridar, a Salva, a 
Cuenca i a mi i ens va dir que hi havia 
oposicions. En Salva, com que ja ha
via perdut una mica la il·lusió i fins i tot 
l' esperan~a d'arribar a ser catedratic, 
no estava massa animat. Pero així i tot 
ho va valer tornar a provar. 1 en Valde
casas ens va advertir: "Ya les digo que 
por lo que a mí respecta van por orden. 
Primero Salvo, después Laporte y des
pués Cuenca." Per ordre d'antiguitat. O 
sigui que si aquesta vegada n'entrava 
un, seria en Salva. "Ustedes ", va afe
gir, dirigint-se a mi i a Cuenca, "no es 
necesario que vayan para hacer méri
tos." Pero hi vam anar. 
1 jo t'haig de dir que, és ciar, les oposi
cions tenien molts defectes, i el primer 
defecte era el tribunal. 

• Li donaven a qui volien. 
• Sí, és ciar. Sempre que tres deis cinc 
membres del tribunal es posessin ' 
d' acord, donaven la catedra a qui voli
en. En un tribunal d'angels no hi hauria 
hagut cap problema. Pero els humans 

ten en els seus defectes i debilitats. Per 
aixo, jo una cosa que no entenc, i que 
die moltes vegades, és que per exem
ple, un pare no pot formar part d'un 
tribunal que jutgi el seu fill. És logic. 
Per exemple, en aquest cas jo no podía 
estar, i no hi vaig estar, al tribunal que 
va jutjar el meu fill Joan Ramon. Pero, 
en canvi, esta permes que el mestre 
participi en el tribunal que avalua el 
seu deixeble. 1 aixo és pitjor que entre 
pare i fill. 

• Sí, i tant! 1 moltes vegades com a 
president del tribunal! 
• 1 a part de !'estima i el coneixement, 
desenganya't, hi ha interessos econo
mics en tot aixo. El !libre de text, per 
exemple , que representa ingressos 
importants. 

• Aquest model d'oposició ara ja no es 
dóna. Sembla una mica més racional. 
• Per sort. Bé, com et deia, van passar 
divuit anys, des del 47 al 65 sense que 
hi hagués oposicions. 1 el 65, tornem a 
agafar el fil ; en Valdecasas ens diu 
aixo : guanyara en Salva. En Cuenca i jo, 
que també ens vam presentar i un altre 
que era de Valencia, l' Esplugues, vam 
ser agraciats amb un vot de consolació 
i vam quedar tots contents i satisfets. 
Vam veure, almenys jo, que tot plegat 
era una mica empipador, pero que me'n 
podía sortir. El que t'anava a dirés que 
confesso que, quan vaig aprendre de 
veritat farmacología, va ser preparant 
les oposicions. 
1 tothom sabia, en aquel! moment, que 
al cap de dos anys quedava lliure Va
lencia. 1 per tant, el que treia Cadis al 
65, al cap d'un any o d'un any i mig 
passaria a Valencia automaticament. 
Per concurs. 1, per tant, en Valdecasas 
em va dir: "Usted no se preocupe. Sal
vo, catedrático. Usted, el siguiente, será 
catedrático de Cádiz." Jo vaig seguir 
fent el que havia de fer, fins al juny. 

• Era rector, Valdecasas, encara? 
• Sí, era rector. 1 aleshores arriba un 
moment, que es convoquen les oposi
cions, i un bon dia en Puig Musset, que 
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tenia a mies a tot arre u, torna de Madrid 
i em diu, "Escolta, ho tens molt mala
ment aixó de les oposicions, noi" 1 jo li 
die: "Que vals dir?", i em diu "Mira, 
dones que al tribunal hi ha quatre cate
dratics de la Facultat de Medicina de 
Madrid, i un altre que no sé qui era, un 
de fara. O sigui que tens quatre vots en 
contra, quatre vots a favor del Sánchez 
García", que era un deixeble del Veláz
quez queja s'havia presentat a l'oposi
ció anterior. Truco a Valdecasas, que 
era al rectorat, i em diu "No puede ser. " 
1 li die: "Sí que puede ser. Me lo ha 
dicho Puig Musset, i a Puig se lo ha 
contado Gallego." José Luis Gallego 
era catedratic de Fisiologia de Madrid, 
un home de gran influencia en el ter
reny academic. "Espera que voy a lla
mar al director general de Universida
des. "Truca al director general, i aquest 
li confirma que el tribunal és aquest. 1 
aleshores Valdecasas diu: "Mire, va
mos a hacer lo siguiente. ¿usted cono
ce a Balee/Is, ¿verdad?" L'Alfons Bal
cells Gorina era membre distingit de 
l'Opus Dei i ponent del Consejo Nacio
nal de Educación. En aquella epoca, 
reglamentariament, els tribunals que 
sortien del Ministeri, abans d'anar al 
BOE, (Boletín Oficial del Estado) . p_as
saven pel Consejo Nacional de Edúca
ción, que donava el vist i plau, de ma
nera practicament sistématica. 1 diu: 
" He llamado a Balee/Is. Usted coja el 
coche y, con María Jesús, vaya a 
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Salamanca a hablar con él." 
L'Alfons Balcells ens va rebre molt bé. 
Ens va ensenyar la universitat, l'aula 
de Fray Luis de León, tot, i em va dir que 
considerava que alló era una injustícia 
i que precisament perque sabia que jo 
no era de l'Opus faria tot el possible 
per modificar el tribunal; ningú no po
dria dir que tirava cap a casa seva ... 
1, en efecte, del Consejo Nacional de 
Educación en va sortir un altre tribunal 
en el qual jo ja tenia quatre vots asse
gurats, que és el que comptava. 
Canvia el tribunal, anem cap a Madrid, 
i aleshores el cinque membre del tribu
nal era precisament en Jalón, que era 
catedratic de Saragossa. 1 Jalón no ve: 
envia un certificat medie dient que té 
un cólic nefrític. Com tots els tribunals 
d'oposicions han de constar de cinc 
persones, no es pot constituir si no hi 
són tots cinc presents en el moment de 
comen~ar. Després, a l'hora del final, 
encara que només n'hi hagi tres, si tens 
t res vots ja val. En Valdecasas, alesho
res, com a president del tribunal que 
era, demana que hi comparegui el su
plent de Jalón que era Valle, catedratic 
de Salamanca. En Valle a nava cada dia 
a Salamanca, pero vivia a Madrid. Al 
dia següent, el suplent tampoc no va 
compareixer. Llavors en Valdecasas va 
anar a veure el director general d'Uni
versitats. Valdecasas tenia en aquell~ 
moments molta influencia al Ministeri 
de Lora Tamayo i el director general li 

va dir: "No se preocupe. " Segons sem
bla el director general va cridar Valle i li 
va dir "Miri, cierna el professor Valde
casas tornara a convocar-lo per consti
tuir aquest tribunal." 1 afegí: "Li reco
mano que hi vagi, perque si no hi va, li 
abriré un expedient, perque voste viu a 
Madrid, quan hauria de v iure a 
Salamanca." Es va poder formar el tri
bunal, en Valle ja el coneixia. 
Un dels catedratics que formaven part 
del tribunal, deixeble de Velazquez, em 
va dir: "Oye Laporte, yo lo siento mu
cho pero no te puedo votar, porque si 
te votara, Velázquez me mataría. De 
todas formas, aquí estoy y tú vas a 
salir. " I efectivament lesoposicions van 
anar bé. Quatre vots a favor, i catedra
tic de Cadis. Perque vegis el que eren 
els tribunals d'aquella epoca. 

• Bé, aixo que "Velázquez me mataría" 
ho puc posar? 
• Oh, i tant. El que passa és que no me'n 
recordo, si va dir "me mataría o me 
caparía." 

• Era capa~ d'aixo i més. En Velázquez 
es va jubilar, abans de morir? 
• En Velázquez es va jubilar abans de 
morir. Es va jubilar abans de morir, i 
quan va sortir el concurs pera la cate
dra de Madrid jova igsernomenat mem
bre del tribunal. 1 un deis candidats era 
Valdecasas. Va guanyar en Jalón, que 
era, com ja t'he dit, catedratic a 



Saragossa. A la comissió érem cinc: 
tres a dos. Vam votar Valdecasas en 
Sánchez de la Cuesta, que era catedra.
tic de Sevilla, i jo 

• Jo, en aquells anys, als anys seixan
ta, coneixia tota aquella gent de per 
alla baix, perque molts eren amics de 
!'Arturo Fernández-Cruz, el catedratic 
de Patología General, del qual, com 
recordaras, jo era adjunt. En Sánchez 
de la Cuesta era catedratic de Farma
cología de Sevilla. 1 va estar aquí un 
parell o tres de dies, potser per as
sumptes d'aquests. 1 volia comprar lli
bres vells, i jo me'n recordo que el vaig 
acompanyar en el seu cotxe, un cotxe 
america gran, que condura ell mateix, 
amb perillosa inhabilitat i consterna
ció meva, a can Porter. Encara es podia 
fer aixo d'anar a una ltibreria, alta al 
carrer de la (anuda en un cotxe com 
aquell. Alto era un tresor de llibres 
antics i en tenien molts de medicina. 
En Valdecasas en tenia alguns de ma
teria medica, molt curiosos, a la seva 
biblioteca, que jo li havia regalat. Bé, 
continuem. Tu te'n vas a Cadis ... 
• Me'n vaig a Cadís i a Cadís, la veritat, 
m'ho vaig passar molt bé. És a dir, jo 
me'n vaig anar a Cadís primer amb la 
meva dona, perque tenia els fills estu
diant aquí, així que vam portar el me
nut, que era bastant petit encara. Vaig 
prendre possessió al febrer del 68 i 
aquells mesos vam viure a l' hotel. Des· 
prés vam trabar el pis. 
Aquí es van quedar els dos grans, que 
estudiaven medicina tots dos, al pis 
que estavem. 

•Quede tant en tant se'ls emportaven 
a la comissaria de la Via Laietana, no? 
• Ah, sí. Sobretot a en Joan Ramon, que 
s'havia destacat. 
Bé, dones vam passar dos cursos alta, 
t'asseguro molt ben tractats. Perque 
és ciar, en aquells moments, a provín
cies, com era Cadís, un catedrático era 
un senyor, era una personalitat, una 
autoritat. Jo me'n recordo, per exem
ple, que un dia, quan feia poc que jo 
havia anat alta i jo em pensava que 
ningú em coneixia, vaig a un banc, el 
Banco de Santander, a obrir un compte 
corrent. Em poso a la cua i en aixo que 
ve un bidell i em diu, "El señor director 
me dice si quiere hacer el favor de 
pasar a su despacho." 1 rapid, al de,s.-.. 
patx, primer el compte corrent i váig 
ingressar-hi em sembla que vint-i-cinc 
mil pessetes, amb tota mena de reve
rencies. Per que? Perque jo era el cate· 
drático, i no pas per altra cosa. 

'' En Valdecasas ens diu aixo: guanyara en Salva. En 
Cuenca i jo, que també ens vam presentar i un altre 
que era de Valencia, l'Esplugues, vam ser agraciats 
amb un vot de consolació i vam quedar tots contents 
i satisfets 

'' 

• Vas estar molt temps, a Cadís? 
• A Cadís hi vaig ser dos cursos. 

• 1 tu vas estar vivint a Cadís. No com 
altres catedratics, que hi anaven un 
cop a la setmana. 
• Home, a Cadís hi havia dos catedra.
tics. 1 aquests dos anaven i venien. 
Venien, feien classe un dia o dos, i 
tornaven cap a Madrid . Pero aixo en 
aquella epoca era molt freqüent, eh? 1 

era moltdifícil de lluitar-hi. Perque mira, 
tothom explicava la historia, aba ns que 
jo hi anés, d'un catedra.tic de Pato logia 
General, que es deia Francisco Díaz 
González, que li deiem "Pancho". 
Aquest era el metge de Camilo Alonso 
Vega. 1 vivía a Madrid i anava molt de 
tant en tant a Cadís. Quan hi anava 
realment era als estius. Perque com a 
catedra.tic havia aconseguit una casa 
de funcionari alla a Cadis. Pero durant 
l'hivern, a visitar a "Don Ca mulo i com
panyia", m'entens? 

• Ho posem aixo? 
• Sí, sí. Total, un bon dia, el rector de , 
Sevilla, cansat de les irregularitats que 
cometía aquell senyor, li va obrir un 

expedient i el va suspendre de sou i 
feina. El Pancho va recórrer al Tribunal 
Suprem. Aquest, al cap de dos anys, 
por defecto de forma, va anul·lar l'ex
pedient del rector de Sevilla, i el pro
fessor Díaz González va cobrar els dos 
anys seguits que no havia cobrat, i 
durant els quals no havia fet res. O 
sigui, que Déu n'hi do. 
1 arriba el moment, l'any 68, en que es 
crea l'Autonoma. En Salva passa de 
seguida de Valencia a l'Autonoma de 
Barcelona. A mi em demanen, tant el 
rector Vicente Villar Palasí com en 
Caries Soler Durall, gerent de !'Hospi
tal de Sant Pau si vull participar amb 
ells. M'apunto a l'ICE (Instituto de Ci
encias de la Educación) de l'Autono
ma, tot i sent a Cadís. 

• Pero a Valencia també hi vas ser, oi? 
• A Valencia vaig estar-hi molt poc, ara 
t'ho explico . A Valencia hi vaig ser del 
primer de gener fins al primer d'agost 
de l'any 1970. Per que? Dones a mi ja 
feia temps que m'havien promes que 
convocarien una catedra, una segona 
catedra, de farmacología a l'Autono
ma. En una universitat que s'esta for-
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mant, aixo és realment difícil. Per aixo 
al final van crear una catedra de Farma
cologia Clínica. 1, per tant, mentre jo 
era a Cadis va sortir, naturalment, quan 
en Salva va deixar Valencia. 1 va venir 
aquí i queda vacant la de Valencia. Jo, 
per concurs, vaig demanar Valencia, 
perque persi les mosquessempre m'es
timava més estar a Valencia que a Ca
dís. Per molts motius, no? Una cosa és 
Cadis i l'altra és Valencia i la distancia 
també és molt diferent. Per tant, jo el 
primer de gener del setanta vaig pren
dre possessió de la catedra de Valen
cia, m'hi vaig passar tot aquell curs, el 
que quedava del cursi entretant ja van 
convocar la catedra de farmacologia 
clínica de l'Autonoma de Barcelona i 
vaig venir com a catedratic, a part de 
com a col·laborador de l'ICE el primer 
d'agost de l'any setanta. 

• Alla problemes amb l'idioma no en 
devies ten ir, perque no hi havia ni ca
tala ni valencia, havies de parlar en 
castella. 
• Escolta, és curiós . Mira, jo vaig ser 
mig curs alla i t'asseguro que durant el 
discurs que vaig fer a la Facultat de 
Medicina de la Universitat de Valencia 
no vaigsentir ni un sol moten valencia. 
Tothom, absolutament, parlava en cas
tella. 1 no solament aixo, sinó que alla 
hi havia molts estudiants de Llevant, 
de tot aixo i, per exemple, a Pato logia 
General, hi havia classes impartides en 
castella, pero mai en valencia. Aixo no 
vol dir que no el parlessin. Perque des
prés em vaig assabentar, que els grans 
mestres, els "papes" de la medicina de 
Valencia a la tarda parlaven en valen
cia . ! haigde dirque jo no vaigtenir cap 
mena de relació amb cap altra facultat. 
La Facultat de Medicina estava absolu
tament separada de la resta de la Uni
versitat i. .. era una altra cosa. 

• Aleshores javas venir a Barcelona a 
la Facultat de Medicina de l'Autono
ma. 
• Vaig venir aquí, quan la Facultat, evi
dentment, com tu saps, encara estava 
a Sant Pau. En Salva va ser anomenat 
dega i jo vaig passar a ser el coordina
dor del Departament de Fisiología i Far
macologia, de ciencies biológiques, que 
en deiem. 1 alla vaig seguir la vida aca
demica i vaig seguir treballant combi
nant docencia amb recerca fins QtJ.e. 
comen(a la política, primer la universi
taria. Tu saps el que va passar alesho
res; l'Autonoma va néixeramb un anim 
de fer una revo lució i la va fer, evident
ment, a la seva manera. En Vicente 
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'' Cada vegada em vaig trabar més involucrat, sense 
marxa enrera, en la feina política. Vaig tirar perla 
finestra la meva carrera docent i de recerca. Pero 
també haig de dir, i acabo, que no me'n penedeixo 

'' 

Vi llar Palasíva ten ir l'encert d'envoltar
se de gent molt valida, o almenys molt 
diferent de la que hi havia a la universi
tat classica, perque ell va donar entra
da a gent que havien estat expulsats 
d'altres llocs i a gent que estaven a la 
periferia i que, per no tenir pla(a, no 
podien estar aquí. 
Pero tu saps també que aquest estatus 
una mica especial que tenia l'Autono
ma de Barcelona va anardegradant-se. 
1 especialment es va degradar en el 
moment en que el germa del Vicente, 
va deixar de ser ministre i van posar 
Julio Rodríguez, un home una mica es
trafolari que va valer canviar el calen
dari academic: els cursos comen(arien 
el gener i acabarien al desembre, el 
calendario juliano, en deia la gent. Ales
hores van comen(ar les protestes. 

• Una de les causes de degradació de 
l'Autonoma, almenys de la Facultat de 
Medicina, és que no vam poder limitar 
l'accés de l'alumnat... És a dir, allo es 
basava en un ensenyament potser una 
mica elitista, de pocs alumnes, amb un 
examen d'ingrés. 1, al comen~ament, 
els dos primers anys, es va poder fer, 
pero després ja no. l vam arribar a ten ir 
peticions d'entrada a la facultat de mil 
i tot, i aleshores, és ciar, va ser una cosa 
impossible, una degradació total. 

1 

• Aleshores van comen(ar aquestes 
protestes, no solament de !'estudian-

tat, sinó també del professorat, en con
tra de les directrius de Madrid i record o 
que un dia, encara em reunia a casa 
amb una colla de catedratics, perque 
no volíem embolicar els que no eren 
catedratics, per signar una carta de 
protesta dirigida al ministeri amb mo
tiu que havien tancat la Universitat de 
Salamanca, si no m'equivoco. A l'hora 
de signar la carta dirigida al Ministeri, 
carta que em cal dir, al mateix temps, la 
van publicar a La Vanguardia .. . Que 
consti que aquesta carta no va ser una 
iniciativa nostra, sinó que va ser una 
iniciativa de gent de la Universitat de 
Barcelona. 
Aquesta carta, que ens va arribar a 
través de Rafael Jiménez de Parga, ca
tedratic de la Facultat de Dret de !'Au
tónoma, germa del Manuel, que estava 
de catedratic de Dret Política la Univer
sitat de Barcelona, la vam signar i envi
ar al ministeri. Els que firmaren érem: 
Rafael Jiménez de Parga, l'Enric Casas
sas, l'Antoni Serra Ramoneda, el 
Joaquim Molas, el Jordi Nadal i jo. Ens 
van abrir un expedient, un expedient 
que no va prosperar perque en un mo
ment determinat hi va haver el canvi de 
Julio Rodríguez per Cruz Martínez Este
ruelas. Van enviar un jutge aquí, pero 
al final totva quedaren no res. l alesho
res amb en Villar Palasí despossen del 
rectorat, i substitun per un rector triat 
a dit, que era una bona persona, en 
Vicente Gandía, vam comen(ar nosal
tres per un cantó, i per l' altre un grup 
de no numeraris que van fer el Manifest 
de Bellaterra, un seguit d'actuacions 
no diría que sedicioses, pero sí anti
franquistes, i contra la situació dintre 
de la Universitat. 

•Aquesta protesta creixentvenia d'en
rera. 
• Jo vaig venir de Valencia a !'Autóno
ma l'any 70. 

•lgualquejo. Algenerdel70. 
• L'any 71, te'n recordaras que ens van 
convidar a l'Assemblea de Catalunya, 
que jo hi vaig anar. l aleshores, a partir 
d'aquí, és quan comen(a tot aquest joc 
i aixó culmina l'any 75 amb una mani
festació , convocada el 15 de mar( 
d'aque ll any. 



• Sí, ja me'n recordo. Aquell mes de 
mar~ vaig deixar !'Hospital de Sant 
Pau i vaig causar baixa de la Facultat 
de Medicina de l'Autonoma quan aca
ba el curs el 30 de setembre. El que no 
recordo era si encara vivía en Villar 
Palasí. 
•No.Va morir quan ja l'havien tret de 
rector. El creador de la Universitat Au
tónoma, es va estalviar de contemplar 
aquells moments turbulents i derrotat 
políticament, va morir fulminat per un 
cancer de cap de pancrees. Comen una 
tragedia grega. 

• Bé, i que va passar despres? 
• Tots aquests grups, diríem d'oposi
ció, es van posar en contacte amb el 
rector Gandía, que ja t'he dit que era 
una bona persona i vam aconseguir 
que ens permetés fer un claustre per 
redactar uns nous estatuts de l'Auto
noma i també per parlar de la successió 
del propi rector. 1 després el grup que 
t'he ditabans, combinat amb el grup de 
no numeraris, que havien fet el Mani
fest de Bellaterra, vam aconseguir que 
el rector permetés fer un claustre el 15 
de mar~ del 75, cosa insolita, perque 
de claustres d'aquest ti pus no se n'ha
via fet mai cap. 
Bé, fem el claustre. Teníem els papers 
molt ben distribu'fts. Comen~a el claus
tre, naturalment sota la presidencia 
d'en Gandía i la primera persona de 
nosaltres que s'aixeca a parlar va ser 
Josep Maria Vegara, que ha estat regi
dor i catedratic d'Economiques a la 

Universitat de Valencia . 1 en Vegara, 
que és tan catala com tu i com jo, 
s'aixeca i comen~a a parlar en catala. 
1 amb aixo salta el rector i li diu: "Pro
fesor Vegara, lo siento mucho pero en 
este claustro hay que utilizare/ idioma 
oficial, que como usted sabe es el cas
tellano. Si sigue en catalán tendré que 
retirarle la palabra." Aleshores vam 
decidir la suspensió del claustre per 
saber que feiem . El vam suspendre 
durant deu minuts, ens vam reunir 
tots els que portavem aixo i vam veure 
que hi havia dues alternatives: o ple
gar i anar-se'n, o seguir en castella . 1 
vam pensar que més valia seguir en 
castella que no poderdir res. El claus
tre va anar bé, el rector es va portar 
molt bé. 1 al final, li va donar les gra
cies a en Jordi Nada! en nom nostre, 
per tal com havia anat el claustre i 
després, privadament, ens va dir, que 
el dia anterior a la tarda li havia telefo
nat el subsecretari del Ministeri per 
dir-li que no veía amb bons ulls que 
féssim un claustre, pero que de tota 
manera, el que havia de ten ir molt ciar 
és que si feiem un claustre, havia de 
ser en castella, mai en catala. 
Total, el claustre va anar bé. Ens pensa
vem que les coses podrien anar més o 
menys per on nosaltres volíem. Amb 
aixo vam aconseguir el trasllat d'en 
Gandía a Valencia i en lloc de convocar 
una pla~a per vice rector, que en aque
lla epoca el claustre l'elegia una terna 
i el Ministeri el triava, vam nomenar 
una altra vegada rector en Josep Cabré 

Piera, una gran persona, catedratic de 
Dermatología. 

• Aleshores devia morir en Franco. 
• Sí, va morir sent rector en Cabré. Pero 
al cap de poc temps, en Cabré es tras
llada a la catedra de Dermatología de 
Madrid; on va morir, prematurament 
jove, d'una hemorragia massiva pro
du'fda per unes varices esofagiques. 1 
aleshores, a fina Is de mar~ del 76, des
prés de diverses instancies, ens van 
permetre de fer eleccions definitives, 
de proclamar una terna en el claustre, 
per nomenament del rector. Es va fer el 
claustre i vam sortirtres amb més vots, 
elJordi Nada!, !'Enrie Casassas i jo. Deis 
tres jo vaig obten ir més vots i vaig ser 
elegit rector. Aleshores era ministre 
Carlos Robles Piquer (cunyat d'en Fra
ga lribarne). Un dia em va cridar i, natu
ralment, jo el vaig anar a veure . Era una 
persona molt diplomatica i molt ben 
educada. Vam estar mitja hora o tres 
quarts parlanten ca tala al seu despatx; 
no vam parlar de res més que de la 
possibilitat i del com i del perque d'en
senyar en catala a la universitat, no li 
interessava res més, pero de seguida 
vaig veure que tot allo era comedia, 
perque quan havia sortit, en acompa
nyar-me a la porta, em va dir com a 
comiat: "He tenido mucho gusto, señor 
rector." Així, en castella. l aquí s'acaba 
la historia. Jo vaig ser rector del 76 al8o 
i al8o ja comen~a una altra historia, i és 
que vaig deixar la universitat per entrar 
en política. El president Pujo! em va 
nomenar conseller de Sanitat. Em pen
sava que seria per poc temps, perque 
jo tenia moltes ganes de tornar a la 
universitat, pero cada vegada em vaig 
trobar més involucrat, sense marxa 
enrere, en la feina política. Vaig tirar 
perla finestra la meva carrera docent i 
de recerca. Pero també haig de dir, i 
acabo, que no me'n penedeixo. 
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