
JORDI GOL, IN MEMORIAM

XAVIER BALANZO I FERNANDEZ I RAMON TOUS I QUINTANA

Metge de persones.

Mestre i amic -en el sentit mes pregon- d homes i cones d'ambits, creences i generacions

diverses.

Escrutador insaciable del fenomen huma, esperanpat i Iluitador, home compromes i compro-

mes amb I'home.

Enamorat del mon, encisat per la biologia, atrapat per la vida.
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Critic. cientific i al servei de I home, en paraules dell mateix quan es referia a la medicna

integrada i integradora que desitjava.

Captivador amb qui parlava . Aglutinador i home d ' equip . Forjador d ' equips de treball amb els

quals creixia i feia creixer . Deis debats amb ell brollaven nous projectes , idees noves,

noves concrecions.

Ens deixa, en la plenitud creadora, trasvalsats i orfes amb molts hereus d ' un dens patrimoni

impossible de resumir i del que en queda molt per explotar.

Va ser un animador decisiu dels Congressos de Metges i Biolegs , conscient de la seva

significacio historica i cientifica . La Medicina catalana del nostre segle li haura d ' agrair,

Pent-li justicia , el treball ben fet, les senyeres intuitions i les valentes actituds amb que va

intentar capgirar la inertia duns habits sanitaristes i d'unes estructures concretes.

Cal recordar , ben cert , la seva personalissima aportacio en el si del Dese Congres , a I'entorn

del concepte i definicio de Salut . Ell en va ser un testimoni genial , autonom , solidari i

joins, com era.

Aixi mateix fou vicepresident del Dotze Congres endagant la ponencia i provocant un serios i

enriquidor debat ; la seva vitalitat i capacitat de treball , sempre capdavanter i proper a la

vegada , no la podrem facilment oblidar.

L'Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i Balears acull des del primer moment, la

celebracio anual del Memorial Jordi Gol, ambit de debat obert i multidisciplinari que vol

ser coherent amb la concepcio de Salut innovadora , aportant reflexions critiques i pro-

postes de futur.

Aixi intentem alhora ser fidels als camins lucidament iniciats per ell.

El seu estil irrepetible de ser i de fer, sera sempre un punt de referencia per a molts.
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RECORD DE FRANCESC CATALA

ORIOL CASASSAS

Podria evocar la figura de Francesc Catala amb ben poques paraules: que va newer a

Joc -aquest petit poble endregat vei de Vinga- any 1929 i que es doctora en medicina a
Montpeller I'any 1957. Que exerci com a generalista a Vinga fins a la seva mort. Que ja

d'estudiant havia manifestat la seva afeccio per les arts i les Iletres i la seva identificacio amb

els origens, amb la creacio d'un grup teatral i coral catala. Que fou un dels promotors (1960)

del Grup Rossellones d'Estudis Catalans -que mes tard presidi- i un impulsor decidit de la

Universitat Catalana d'Estiu. Que participa activament en els Congressos de Metges i BiO-

legs de Llengua Catalana, de I'onze dels quals fou vice-president. Que dedica una bona part

de les seves hores a I'estudi de la historia de fart, especialment a la del romanic catala. Que
era membre de la Societat Catalana de Biologia i de la Societal Catalana d'Estudis Historics
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-filials de I'Institut d Estudis Catalans- i que havia publicat dos Ilibres de poesia: Camins

(1976) i De soli d'ombra (1981). Que I'any 1987 li fou atorgat el Premi Jaume I d'actuacio

civica. Que mori a Vinga el 12 d'octubre proppassat.

Pero amb aquestes dades biografiques no hauria dit res -res d'essencial, almenys-

perque Francesc Catala era molt mes que unes dades; era tant i tant mes, que per contar-ho

basta una Bola paraula: Francesc Catala era -senzillament- una Iligo. La lligo que deriva del

seu permanent esforg encaminat a fer una mica mes real i vigoros el somni: el somni dels

homes i les clones nets de cor, dels homes i les dones que -indeclinablement- es mantenen

fidels a la terra, dels homes i les dones que exerceixen, cada hora, l'ofici de persona.

Senzillament -i a posta repeteixo el mot- Francesc Catala era una Iligo: de netedat, de

fidelitat, d'humanitat. Repeteixo el mot, perque el nostre amic tenia temps -i cap i cor- per a

les seves multiples i diverses activitats senzillament, amb una humilitat que enamorava, pero,

alhora, apassionadament, amb una passio sense arestes ni estridencies que sIencomanava.

Vaig coneixer Francesc Catala el maig del 68, a Sant Miquel de Cuixa, en ocasio d'una

sessid de la Societat Catalana de Pediatria. Des d'aquell dia fou I'home indispensable -i el

responsable, moltes vegades- en una Ilarga serie de contactes professionals definits per la

Ilengua, la Ilengua comuna posada al servei d'una ciencia en Ilibertat i at de la solidaritat dels

Paisos Catalans. Era la irreemplagable veu de la Catalunya del Nord, tot i els seus intents de

passar desapercebut. Sempre era a la cita.
L'enamorat del pals, de la histbria del pals, de les arrels, el vaig coneixer en ocasio d'una

excursio de la Universitat de Prada, a Serrabona: les explicacions de Francesc Catala, dalt de
la tribuna, s'acoblaven tan subtilment amb les pedres que acabava resultant dificil de destriar

clue era una realitat fisica i clue era nomes una evocacio suggerida per les paraules de I'amic. I

encara mes: la figura de Francesc Catala, dalt de la tribuna, s'acabava identificant i fonent

amb el marbre rosa de la construccio. I, despres, a Marcevol o a la Seu de Tortosa o a Sant

Joan les Fonts; o quan ens presentava I'emocionant meravella dels seus audio-visuals sobre

els Aspres, el Pessebre d'or veil o la Passio de fusta, amb els versos de Josep Sebastia Pons

o els seus.
I encara hi havia el poeta. El poeta que fa de I'home -com encertadament ha destacat

Pere Verdaguer- la mesura de totes les coses. Diu:

(<La mar grisa, per tan trista,

pot alegrar el pescador:

a la festa de la vista,

hi fa mes full que el color.

Un home d'una terra i d'una circumstancia concretes, amb alegries, responsabilitat,

illusions, hiverns i primaveres, pobresa, vellura, somnis, esperances i, sobretot, un gran i

calid i fratern amor. Diu:

«L'important de les mans es la parla callada

dels Bits que poden dir el que la veu no pot;

('important de les mans es que tinguin servada,

en el cau del palmell la tebior del cor».

Francesc Catala ja no es amb nosaltres. Sense cap ombra de dubte podem afirmar que,

ara, els Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana son mes pobres perque han

perdut un gran i eficag amic; que tots nosaltres -fins i tot aquells que noel conegueren- som

mes pobres perque hem perdut una ma amiga, un cor amic, una veu amiga. Si, almenys, no

malbaratessim la seva lligo, la seva rotunda i senzilla Rico...
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