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Peccata minuta

C
rec recordar que la pri-
mera persona que em 
va parlar de  Josep 
Maria Flotats va ser l’ac-
triu Carme Callol, ami-

ga de Lluís Llach, quan Dagoll-Da-
gom feia els seus primers passos i 
Franco els seus últims espeternecs. 
La Carme i el Lluís parlaven d’ell com 
d’un ésser fabulós, un exiliat de seda 
als últims acords del París de María 
Casares i Yves Montand. I el vam vi-
sitar al seu camerino de la Comédie 
Française, presidit per una conside-

va dir: «Sí, ho vull». 
 Vaig tenir l’enorme fortuna (molt 
més tard me’n vaig adonar) de ser el 
seu ajudant de direcció a Una jorna-
da particular, la seva primera posa-
da en escena a Barcelona. I la fortu-
na no va ser només econòmica (¡mai 
he cobrat tantíssim per aprendre!); 
va ser, sobretot, compartir molts so-
pars amb els seus amics de joventut 
Marzolff i Poisson, soixante-huitards 
molt menys cerimoniosos i més mal 
vestits que ell. Crec que em va enviar 
al carrer per fer-me massa amic dels 
seus amics.
 I de la seva aliança amb un altre 
franco-català, Ricard Bofill, va néi-
xer el Teatre Nacional de Catalunya. 
El seu teatre no va agradar a la senyo-
ra Ferrusola ni a les seves amigues i 
la cosa va acabar amb un tal Pujals 

(¿on és) abraonant-se contra ell i la 
seva manera d’entendre la llibertat 
de l’artista.
 I ja tenim Flotats, indignadís-
sim, a Madrid, buscant en l’èxit pri-
vat la compensació del seu fracàs  
–i el de Catalunya– per no poder ser 
el Jean Vilar, inaugurador del tea-
tre públic francès, de la seva petita 
i estreta pàtria.
 Passen molts anys, exactament 
15. I dilluns passat m’arriba un 
SMS de Flotats convocant-me al 
TNC,  que ell no havia trepitjat des 
de feia tres lustres i jo gairebé tam-
poc. Vaig allà i em retrobo amb el 
nen napoleònic, éternel estivant ves-
tit de marineret, abraçant-se amb 
Artur Mas com al quadro de Las lan-
zas de Velázquez. I vaig vessar una 
furtiva llàgrima de felicitat.
 Gràcies, Xavier Albertí, ja di-
rector del TNC, per recordar-nos 
que no s’ha d’anar a missa sense 
haver fet abans les paus amb el teu 
germà. H

rable bandera catalana. I l’extraordi-
nari actor, nen meravellat, ens va 
acollir amb un afecte fraternal i un 
somriure obert que l’adolescent que 
era jo no oblidarà mai. Va venir al Te-
atre Lliure d’estrella convidada, i tot 
el públic i els del gremi ens vam pre-
guntar què tenia aquell home a la go-
la i als músculs (i a l’ànima i el cer-
vell) que li permetia executar aquells 
tons i gestos que van quedar marcats 
amb foc en la nostra memòria d’atò-
nits espectadors. 
 I, amb l’arribada de Jordi Pujol 
al poder, es va decidir que, preu per 
preu, ¿per què s’havia d’aguantar les 
impertinències de Joglars, Comedi-
ants i el Teatre Lliure si Flotats resi-
dia a una nit de Talgo de Barcelona? 
I Marta Ferrusola, un manaire i un 
talonari es van desplaçar a París. I ell 
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sim d’estar pensant con-
tínuament a fer-lo bate-
gar. ¡Si et descuides la di-
nyes! 
 Situat més cap a la 
banda esquerra del tò-
rax (encara que podem 
trobar ocasionalment 
algunes persones que 
el tinguin a l’altre can-
tó), el cor està dividit en 
dues meitats: dreta i es-
querra, que no es comu-
niquen entre elles. Vaja, 
igual com si fossin par-
tits polítics. Alhora, ca-
da part té dos compar-
timents: l’aurícula i el 
ventricle. I, entre ells, 
s’encarrega de regular 
la circulació de la sang 
una estructura que es 
diu vàlvula (la mitral és 
l’esquerra i tricúspide és 
la dreta).
 El cor dret s’encarrega de la cir-
culació menor, la que va als pul-
mons; el cor esquerre s’encarrega 
de la circulació major, la que va a la 
resta del cos. La segona va ser desco-
berta per l’anglès William Harvey, i 
la primera, per l’aragonès Miquel 
Servet, mort a la foguera per negar 
l’existència de la Trinitat. I entre els 
dos cors, hi ha un septe que els se-
para. Alguns defectes del septe, per 
exemple associats a un mal tanca-
ment del paladar, poden ocasionar 
problemes i hem de vigilar-los en 
els nens petits.
 El cor és un òrgan clau per a la 
nostra vida. Per això les malalties 
associades a aquest òrgan tenen 
tanta influència en la salut gene-
ral de les persones. Els més joves 
que es dediquen a l’esport han de 
vigilar la miocardia hipertròfica, 
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Com que és clau, les malalties que pateix aquest òrgan tenen molta influència en la salut

E
lla dibuixa a la seva lli-
breta de Hello Kitty la pe-
rifèria d’un cor amb un 
retolador vermell. S’atu-
ra, mira al voltant, i ales-

hores pinta una fletxa que el traves-
sa i unes gotetes de sang brollen per 
la punta. A un cantó escriu Noemí i 
a l’altre Jonathan. ¡Ah! ¡L’amor! 
Doncs és mentida.  El cor és una me-
ra bomba peristàltica. Els senti-
ments estan una mica més a munt, 
al cervell.
 Però la imatge romàntica del cor 
com a centre de tantes penes i ale-
gries és part de l’imaginari col-
lectiu des de temps immemorials. 
Algunes cultures precolombines 
ho portaven fins a l’extrem de dedi-
car cerimònies elaborades per men-
jar-se literalment el cor de l’enemic 
per agafar la seva força. Però el nos-
tre cor el que fa essencialment és 
empènyer la nostra sang per tot el 
cos perquè pugui arribar fins al ra-
có més llunyà de la nostra bella ana-
tomia.

ES TRACTA d’un òrgan mag-
nífic. És una immensa massa mus-
cular buida per dintre. De músculs 
n’hi ha de dos tipus: llisos i esque-
lètics. Els primers són involuntaris 
i, per exemple, rodegen els vasos 
sanguinis; mentre que els segons 
són voluntaris i ens permeten fer 
posturetes, com per exemple el bí-
ceps. El cor n’és l’excepció: un mús-
cul esquelètic involuntari. Té certa 
lògica: imagineu-vos que hagués-

una paraulota que vol dir que hi ha 
gent que té el cor massa gran i poc 
eficaç, de manera que fent un es-
forç es pot col·lapsar. Això ha pas-
sat recentment a alguns futbolistes 
d’elit. Els altres han de vigilar so-
bretot les arítmies, que ens les po-
dem imaginar com si fossin pam-
pallugues del sistema elèctric que 
és el que controla la contracció-dis-
tensió del cor.

DE CÀNCER, POC.  Cu-
riosament, és un òrgan poc afectat 
pels tumors. Hi podem trobar de 
tant en tant una proliferació benig-
na que es diu mixoma. Si pelem el 
cor com una poma hi trobarem di-
ferents capes, vist des de dins fins a 
l’exterior: l’endocardi, el miocar-
di i l’epicardi/pericardi. Les infla-
macions del primer i el tercer, per 
exemple, associades a virus o a al-

MANEL

Esteller
tres microorganismes, poden ser 
greus; però un dels grans assas-
sins en la nostra societat és l’alte-
ració del miocardi: des de l’angi-
na de pit fins a l’infart de miocar-
di. Els vasos que irriguen aquesta 
àrea s’obturen i el cor deixa de ba-
tegar.
  Una predisposició genètica (vi-
gileu amb les bossetes de greix 
al voltant dels ulls, anomena-
des xantomes) més hàbits de vi-
da poc saludables, com la dieta ri-
ca en greixos animals i el consum 
de tabac, augmenten molt el risc 
de partir un infart de miocardi. I 
atenció, perquè hem de ser cons-
cients que està passant de ser una 
malaltia masculina a començar a 
donar-se amb la mateixa freqüèn-
cia també en dones, potser a cau-
sa dels canvis socials.

UNA DE LES sorts és que 
tenim bons professionals que des 
de la pràctica clínica i la investiga-
ció ens ajuden a lluitar contra les 
malalties cardiovasculars: els doc-
tors Ángel Cequier i Nicolás Mani-
to, de l’Hospital General Univer-
sitari de Bellvitge i l’Institut d’In-
vestigació Biomèdica de Bellvitge 
(IDIBELL); la doctora Lina Badi-
món, del Centre d’Investigació 
Cardiovascular de l’Hospital de 
Sant Pau; els doctors Pere, Josep i 
Ramon Brugada, de l’Hospital Clí-
nic de Barcelona i del campus bio-
mèdic de Girona; el doctor Antoni 
Bayès-Genís, de l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol; el doctor David 
García-Dorado, de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron... 
 Feu el cor fort i continueu amb 
la vostra recerca. H
Metge. Institut d’Investigació Biomèdica 

de Bellvitge
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P
otser el lector ja sap que 
sóc un devot de les bo-
nes cançons. Franceses, 
angleses, brasileres... 
Valoro sobretot les can-

çons que fan encaixar perfecta-
ment la lletra amb la melodia per 
transmetre una idea o una emoció 
sòbria. La impossibilitat que aques-
ta columna pugui mostrar un dels 
ingredients de les bones cançons, 
la música, m’ha fet pensar que po-
dia recollir la lletra. Sempre he cre-
gut que la bona prosa té un compo-
nent musical, de melodia i de rit-
me, discretament articulat. Que si 
la lletra forma part d’una cançó es 
pot llegir oblidant, o ignorant, la 
melodia. Poso com a exemple, triat 
pràcticament a l’atzar, la traducció 
d’una cançó de Brassens encara 
que no sigui literal. La meva pro-
posta és «llegir» cançons. «Malgrat 
el fred que fa, la pobra vella ha anat 
al bosc per escalfar el seu home. 
L’home que està a punt de morir, de 
mort natural. Camina melancòlica 
pel bosc, ara groguenc, on ella ha-
via somiat amb qui encara estima. 
Res no aturarà les passes de la vella 
que recull llenya amb els seus dits 

glaçats. Ni l’aturarà la veu que li 
diu: quan tornis a casa el bon home 
ja serà mort. Tampoc l’aturarà la 
fosca veu que surt del fons d’ella 
mateixa recordant-li que, a vega-
des, ell va ser-hi infidel. Perquè l’ho-
me està a punt de morir, de mort 
natural». Son paraules, la música 
no hi és, el cant no les acompanya. 
Fins i tot traduïda parcialment, im-
provisadament, la lletra que va es-
criure Brassens amb paraules tan 
modestes, té encara la vibració 
d’un bon escriptor en prosa.
 Que Brassens i Joan de Sagar-
ra, a qui no he d’explicar res, vul-
guin perdonar-me. M’atreveixo a 
suggerir que el poeta Brassens era 
un gran prosista. Sempre he pen-
sat que un bon llibre de versos és 
alguna cosa més que paraules aï-
llades entre amplis marges blancs. 
De la mateixa manera que un bon 
prosista no ho és perquè sigui ca-
paç d’atapeir moltes lletres en una 
pàgina. Llegeixo el que va dir Leo 
Ferré: «Jo tenia la frase a les mans, 
com una bomba abans d’esclatar». 
Penso que el secret de l’art és com 
es deixen anar les paraules. H

Petit observatori

La bona escriptura  
té un component 
musical, de melodia 
i de ritme articulat

La prosa
té la seva 
música
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