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Pròleg

Vaig conèixer el doctor Josep Morera a principis dels anys 60 a 
la Facultat de Medicina de l’Hospital Clínic de Barcelona. Era una 
època fosca on mancava la llibertat, però moltes persones lluitaven 
per recuperar-la i ell era una d’aquestes, amb majúscula. Era el nostre 
delegat de facultat, líder indiscutible, treballant pels companys i 
sempre en situació de risc. 

El recordo presidint les assemblees i confesso que l’admirava i que 
em preguntava si podria tenir temps per estudiar. Tothom coincidia 
que era un estudiant brillant, formant-se com a metge amb un grup de 
companys de patologia general, on es comentava que era una persona 
brillant, estudiosa, intuïtiva i amb un molt bon raonament científic. 

Anys més tard vàrem coincidir en el departament de medicina 
de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, on destacava pel seu gran 
coneixement de la patologia mèdica i després de la pneumologia, 
arribant a dirigir el servei de pneumologia de l’Hospital Germans 
Trias i Pujol amb un alt grau d’excel·lència en el camp assistencial, 
docent i de recerca. Sempre el vaig admirar i respectar per la forma 
com atenia els malalts i els seus companys, afable, sempre disposat a 
discutir els temes i acceptant les opinions dels altres, evitant la crítica 
pública quan alguna cosa no veia bé d’algun company. Per a ell la 
rivalitat no està renyida amb l’afecte i l’admiració mútua. Bel·ligerant 
amb els gestors i polítics quan no veia les coses clares o bé les decisions 
no semblaven justes.

 Quan em va demanar fer el pròleg del seu llibre, em va fer feliç 
perquè per a mi era un honor i al mateix temps un plaer. Crec que en 
Josep Morera ha trobat aquell punt mitjà entre el sentit comú, la saviesa 
i l’idealisme, buscant sempre el millor pel malalt. Viu la plenitud de 
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la vida amb serenitat i gran intensitat, amb una gran credibilitat entre 
els companys que necessiten referents. I ell n’és un. Es troba en una 
etapa de la seva vida en què la reflexió és important, i un mira enrere 
per fer un repàs dels fets viscuts i s’adona que alguns mereixen ser 
explicats, perquè són records i això és un fet important. I tot el que no 
es deixa per escrit, a poc a poc es va esborrant. Les històries han de ser 
explicades abans que desapareguin. 

En aquest llibre explica fets viscuts que ell anomena anècdotes 
però que són molt més. Són reculls que expliquen la relació metge 
malalt, posant de manifest el coneixement del metge, la confiança dels 
malalts i dels companys i on es fa palès l’humanisme de l’autor amb el 
seu gran bagatge cultural. En el llibre fa un viatge cap a l’interior de la 
seva vida professional, l’escriu amb gran simplicitat, que és l’essència 
de la bellesa, amb autenticitat, exposant amb una gran claredat els 
casos seleccionats. 

Es llegeix amb una gran comprensió, fàcil per a tots els públics. 
Es nota que està escrit amb una gran passió, i això fa augmentar la 
curiositat. És una mirada enrere amb una gran sensibilitat i sentit de 
l’humor. En molts dels casos es posa de manifest un equilibri entre el 
pensament lògic, la intuïció i el coneixement, i sempre amb la veritat i 
el respecte envers l’altre. 

El llibre és un exemple que a la vida cada dia pots trobar-hi 
coses noves, i és la memòria sentimental que ens recorda el lloc i les 
circumstàncies que van tenir lloc. I com deia Borges, “Por si no lo 
saben, de eso está hecha la vida, sólo de momentos; no te pierdas el 
ahora”.

Josep Morera ha viscut i viu una vida plena, i avui ens transmet 
alguns moments de la mateixa. I nosaltres l’hi agraïm.    

 

     Dr. Miquel Vilardell i Tarrés
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A la Rosa
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Preludi

Que tinguem sort.

LLUÍS LLACH

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.

¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza

De polvo y tiempo y sueño y agonía?

JORGE LUIS BORGES

Ajedrez II

Estiu. Diumenge. Ja fa uns dies que estic sense treballar. He llegit 
superficialment en el meu Macbook la majoria dels articles de les 
revistes mèdiques a les quals estic subscrit.

Ahir vaig anar al teatre amb uns amics a veure “La Partida”, on 
gràcies a l’aplicació Shazam, captava alguns dels missatges xifrats que 
havia intercalat segurament el director o qui sap si algun suggeriment 
dels actors.

Estic esperant trucar a la meva filla que viu a Greensboro, als Estats 
Units. I he pensat que no és el pitjor dels moments per començar un 
blog que reuneixi anècdotes acumulades durant l’exercici de la meva 
professió, que massa pretensiosament dec pensar que tenen algun 
interès.

Serà un blog o un llibre o pot ser ambdues opcions. I mentiria si 
no adverteixo que segurament empès per un ego que seria estúpid 
amagar. No obstant això, intentaré ser el més honest possible.
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Algunes històries quasi seran detectivesques. Des de Conan 
Doyle que tots els metges en som una mica, com a mínim de curiosos 
tafaners. Algunes tindran un caràcter de sorpresa enfront de l’atzar 
que algú prendrà com a esotèriques. Però adverteixo que no ho són, 
que són atzar, igual que les sorpreses quàntiques.

Intentaré evitar aquelles pistes que puguin identificar personatges 
o famílies. Si no ho aconsegueixo, espero que em perdonin.

 

Dr. Josep Morera Prat

Agost 2014
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El Somni

Estava passejant per la Rambla d’Igualada, per ser més concret la 
Rambla de Sant Isidre, on feia ja molts anys que no hi passejava.

Tot de cop em trobava amb un estimat col·lega amb qui, fora dels 
somnis, compartia responsabilitat a les guàrdies de medicina de la 
Vall d’Hebron a començaments dels setanta. En el somni em deturava, 
i em deia:

–Per favor, podries passar a veure un pacient i donar-me la teva 
opinió?

La veritat és que era molt freqüent aquesta situació a les nostres 
enyorades guàrdies del divendres.

Entrava, no a un box, sinó a una casa, més botiga que casa, després 
de creuar unes cortines d’aquelles com de ganxets metàl·lics, que 
segurament tenien la funció, no sempre reeixida, d’evitar l’entrada de 
les mosques.

El meu amic em feia veure un pacient rodejat d’alguns familiars 
imprecisos. No podria precisar l’edat del pacient, però sí el rostre. 
Tenia unes lesions crostoses extraordinàriament prominents que 
li sortien pels narius i li arribaven fins al llavi superior. En veure’l, 
em vaig adreçar al meu company, de més edat que jo però d’aspecte 
sempre envejablement juvenil, i li vaig dir:

–Jo…, jo crec que és un Wegener.

Els meus lectors pocs o molts ja aniran veient la meva juvenil 
aleshores afició per les malalties poc freqüents. Crec que aquí acabava 
el somni.

L’endemà, al voltant de les 11 del matí, a l’hospital, entrava en un 
dels quatre ascensors de la planta principal –encara hi són, no sé si els 
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mateixos–. Abarrotat i a punt de tancar-se veig que s’acosta un col·lega 
jove a qui no coneixia, i ell o jo, amb la mà vam evitar que es tanquessin 
les portes i s’acabés d’omplir l’ascensor llauna de sardines.

Aleshores em va dir:

–Hola Dr. Morera, sóc un nou membre de l’equip d’otorrino, i 
voldria que em veiessis un malalt.

En aquella època era adjunt de medicina, crec que estàvem a la 
planta segona, i a més dels llits assignats, era el consultor d’una de les 
ales de la sisena, amb pacients de diverses especialitats quirúrgiques, 
inclosa otorrino.

Aleshores, al meu col·lega, una mica de broma, li vaig dir:

–Ah, ja sé, segurament és un Wegener.

El meu col·lega va fer una cara de perplexitat especial, però no 
vàrem tardar gaire a parar a la sisena que ambdós havíem picat. Vam 
entrar a l’habitació, una de quatre (n’hi havia de sis, de quatre i de 
dos). El pacient que em consultaven estava al llit tres, segurament 
l’habitació 604. Era un jove ben plantat, d’esquena mirant a l’exterior, 
i en girar-se, vaig veure un rostre més jove però amb les mateixes 
lesions crostoses del malalt del somni. No em vaig immutar. Li vaig 
dir:

–Probablement serà una malaltia de Wegener.

Per descomptat, de forma dissimulada li vaig dir al meu col·lega:

–Ja m’havien parlat d’aquest ingrés.

Després, durant la meva carrera he vist més Wegener, però no he 
tornat a veure mai més unes lesions tan exuberants.

***
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