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Cesar Sainz i Bas va morir I'agost del 1982. Era, aleshores, Secretari del Xlle

Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana i un dels seus mes vehements im-

pulsors al Pais Valencia. Nascut el 1938 a la ciutat de Valencia, Cesar ens deixava

quan encara confiavem de compartir amb ell un Ilarg cami de treballoses esperances.

Durant el periode academic, Cesar fou un estudiant distingit tant a I'escola se-
cundaria com a la Universitat. Un expedient brillant Ii va permetre I'obtencio i el man-
teniment d'una beca d'estudis al Ilarg de tota la seva carrera universitaria. Acabats
els estudis de Ilicenciatura el 1962, treballa com a Ajudant de Classes Practiques a
la Catedra de Patologia B de la Facultat de Medicina de Valencia, en estreta col-la-

boracio amb el Professor Vicent Lopez Merino. Publica nombrosos treballs experi-

mentals y clinics, i obte els titols d'Especialista en Cardiologia i en Aparell Respirato-

ri. Per fi, deriva la seua activitat clinica devers la Cardiologia infantil i desenvolupa el

seu treball a ('Hospital Infantil La Fe, de Valencia.

Cesar era un metge d'una provada intel•ligencia. A mes d'aixo era un home sen-

sible, compromes i honest. En aquestes terres nostres, aqueix bagatge personal

obliga a una enutjosa Iluita a contracorrent d'una societat que malda per fugir de I'e-
videncia.
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Personalitat en constant debat en tots els aspectes de la seua activitat personal,
Cesar posa en les actions civiques i culturals el mateix rigor i esforc amb que exer-
cia les seues tasques professionals. Col-labors al renaixement de l'Institut Medic
Valencia i a la creacio de la seccio de socio-medicina de la Societat d'Amics del
Pais. Fou un dels promotors al Pais Valencia del I Congres de Pediatres de Llengua
Catalana. Participa activament en I'ambit sanitari del Congres de Cultura Catalana i
en moltes altres activitats locals de divulgacio sanitaria i conscienciacio civica.

Lucid, responsable, critic, obligadament esceptic, la seua veu, que sabia combi-
nar l'objectivitat del criteri amb el barroquisme expressiu, ens ha abandonat. Era,
sobre totes les coses, un gran arrant del seu Pais. Un Pais que maltracta els seus
fills millors. Un Pais que necessita, per a sobreviure, homes com Cesar.


