
A LA MEMORIA DEL MESTRE PERE CALAFELL

ORIOL CASASSAS

El Congres inicia les seves tasques amb vestit de dol. Perque -tots ho sabeu-

ha mort en Pere Calafell. En Pere Calafell havia vingut a Benicassim ple d'entusias-

me -I'entusiasme que dona la identificacio a una causa noble- i en Pere Calafell -el

cos d'en Pere Calafell- ahir fou retornat a Barcelona, sense vida. Tots ho sabieu.

Pero potser molts no sabeu qui era en Pere Calafell, que havia fet, que significava

per a nosaltres i que significa l'obra d'en Pere Calafelf i, per damunt de l'obra, I'acti-

tud permanent d'en Pere Calafell per a la medicina dels nostres Pa'isos i per a la civi-

litat dels nostres Paisos.

No correspon ara de fer una biografia detallada. Nomes us dire que, nascut I'any

set, feu la carrera de medicina a Barcelona i, tot i estudiar l'assignatura de pediatria

amb un dels catedratics menys engrescadors que ha tingut la Universitat espanyola,

un dels catedratics que millor compendiava les virtuts negatives que un professor

pot arribar a reunir, tot i aixo va intuir el gran camp d'accio de la pediatria, una espe-

cialitat que -individualitzada- era tot just naixent, i s'hi dedica, des d'acabat de Ili-

cenciar, cada dia, fins a la mort.

En Pere Calafell tenia una gran vocacio docent i quan la Universitat Autonoma

de I'any 1933 -la veritable Universitat autonoma que ha existit a casa nostra- oferi al

professor Pere Martinez i Garcia la possibilitat d'impartir ensenyament a ('Hospital de

Sant Pau, Pere Calafell acudi al seu costat i exerci de professor ajudant. Tenia 27,

28 i 29 anys.

Despres vingue la guerra i amb la guerra els truncaments i -despres de la guer-

ra- i I'anul lacio d'institucions, d'homes i d'empreses. Els homes de dignitat es van

veure constrets a renunciar a moltes coses i Pere Calafell, un home de dignitat, ha-

gue de renunciar a moltes illusions. Pero no va renunciar mai a la seva essencia

d'home civil. No va renunciar mai a les seves profundes arrels d'home pertanyent a
un poble concret.

Quan els intents d'extermini de la nostra consciencia nacional eren mes aferris-

sats i el panorama general al nostre pais i el panorama medic i el panorama pediatric

eren de colors mes negres, molts i molts que aleshores erem joves sabiem que hi ha-

via en Pere Calafell, acudiem a en Pere Calafell, segurs que hi trobariem I'estimul i

I'esperanca.

L'any 1955, en Pere Calafell accedi a la presidencia de la Societat Catalana de
Pediatria i hi romangue durant cinc anys. Segurament que en el profund misteri de
les raons primeres, de les causes primeres dels fets i dels esdeveniments, hi troba-
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riem que avui som aqui, que avui celebrem aquest Congres, en part gracies als sins
anys de presidencia de la Societal de Pediatric d'en Pere Calafell. Durant aquell
temps, en contra de I'enveja, la malfian^a i I'esperit de profit que dominava, en Pere

Calafell ens donava lli^ons de generositat; quan tot tendia a centralismes antinatu-

rals, en Pere Calafell ens obria a les comarques del Pais i les activitats de la Societal
eren, amb els amiss d'en Calafell -perque en Calafell tenia amiss pertot- I'Antoni

Cambrodi de Lleida, el doctor Pascual de Girona, el doctor Figueras de Valls, etc.,

etc., una manifestacio d'unitat nacional, una constatacio de la vigencia dels Iligams

que cohesionen un poble. I quan tot era carregat d'un cientifisme fred, ple d'elucu-

bracions que perseguien el Iluiment personal, en Pere Calafell ens ensenyava que
les ciencies de la salut -som ens deia anit el president del Congres- son alguna

Cosa, tenen algun sentit quan estan al servei del poble. I en Pere Calafell ens impul-

sava a uns treballs d'aproximacio de la medicina a la societal, de fusio de medicina i
societal. I en una epoca que -amb intencions malevoles- es fomentaven des de totes
les esferes d'autoritat unes divisions administratives que -efectivament- van dirigi-

des a dividir, en Pere Calafell establia contactes amb les Illes i amb el Pais Valencia.

Jo recordo, per exemple, la cordialitat exquisida i I'abrandada eficacia de I'amistat

que unia en Pere Calafell i el gran valencia -que formava part del Comite organitza-

dor del Congres que s'havia de celebrar a Valencia I'any 1938-, el gran valencia que

es digue Josep Simon i Barcelo.

Molts dels que avui a Benicassim i ahir a Reus i abans a Perpinya, creiem en els
Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalans i hi entenem la medicina som
un afer col lectiu, som un afer indissolublement Iligat a la societal, a un poble -als
nostres pobles- i ens hi voldriem amb sentit de responsabilitat des de Salses a
Guardamar i des de Fraga a Mao i, mes enlla, fins a la noble i exemplar ciutat de I'AI-
guer, molts, molts d'aquests, aquestes conviccions les hem apres d'en Pere Calafell.

Ara ja no es entre nosaltres. No tindrem mes I'exemple de la seva bonhomia, de

la seva juvenil indefallen^a, de la seva netedat de cor. En Pere Calafell ja no es entre

nosaltres, Pero si que hi es la seva Ili^o i si que hi son els fruits de la seva IIiGo.

Que reposi en pau.


