
| Cultura i Espectacles | 29EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 1 DE NOVEMBRE DEL 2013

86
49

07
/1

08
09

97
®

Comprem 
el seu tot
terreny al

millor preu

11
70

66
-1

08
07

03
w

Tel. 972 23 53 26

Diuen que la seva va ser
l’última mà que va estrè-
nyer Màrius Torres al sa-
natori de Puig d’Olena just
abans de morir. Era el 29
de desembre de 1942 al
migdia, i mentre arroman-
gava el braç del seu pa-
cient per fer-li l’exploració
rutinària, el poeta va co-
mentar, estranyat, que a
aquella hora ja comencés a
fosquejar. Josep Saló va
saber així, ja abans d’exa-
minar-lo, que aquell era el
final, que la malaltia esta-
va deixant cec el seu amic.
No va dir res, però li devia
tremolar el pols mentre li
sostenia encara el braç, i
Màrius Torres, que abans
de pacient havia estat
també metge, va buscar al
seu torn amb la mà lliure el
colze del metge i l’hi va es-
trènyer amb el mateix si-
lenci comprensiu. Josep
Saló i Serra, l’estudiant gi-
roní de medicina que, com
el mateix Torres, havia su-
cumbit a la tuberculosi
abans de poder exercir i va
compartir amb ell sis anys
d’internament al famós
sanatori antituberculós
de Sant Quirze de Safaja,
va morir centenari di-
umenge passat a Manresa,
on residia des de finals
dels quaranta. Fora del Ba-
ges, on havia arribat a ser
el facultatiu més veterà en
actiu (no es va retirar fins
al 2001), la seva defunció
ha passat desapercebuda
fins i tot a la seva Girona
natal, amb la qual mai va
trencar els vincles del tot.

Fill de Concepció Serra
i Josep Saló, funcionari
municipal, mestre i direc-
tor de la cobla La Principal
de la Bisbal entre 1912 i
1915, el Doctor Saló, com
seria conegut a Manresa,
era el gran de quatre ger-
mans que van créixer en
un ambient familiar de
gran respecte i afició per la
música. Del seu pas per
l’escola primària, recorda-
ria sempre amb gratitud

Silvestre Santaló, un pe-
dagog excepcional, deia,
perquè “tenia la virtut de
formar ciutadans”. A l’ins-
titut va ser condeixeble de
Lluís Quintana Tajà, que
esdevindria un conegut
dermatòleg gironí,
d’Eduard Ribot de Balle,
que faria carrera com a in-
ternista, i del futur mestre
i escriptor Jaume Minis-
tral i Masià, guionista de la
popular sèrie televisiva
Doctor Caparrós, prota-
gonitzada per Joan Capri.
Tot i que estava decidit a
estudiar enginyeria indus-
trial, als setze anys un fleg-
mó a la boca mal diagnosti-
cat que va obligar-lo a fer

llit unes quantes setma-
nes va ajudar-lo a prendre
consciència que en reali-
tat volia ser metge. A la Fa-
cultat de Medicina, on va
ser alumne de Francesc
Ferrer i Solervicens, al
costat del qual explicaria
que va tractar molts fugiti-
us de l’Alemanya nazi que
havien intentat suïcidar-
se amb barbitúrics, va es-
collir l’especialitat de tisio-
logia amb el doctor Jacint
Raventós a l’Hospital de
Sant Pau, sense saber que
estava formant-se en la
malaltia que al cap de poc
el prostraria a ell mateix.

Els primers símptomes
es van manifestar quan

acabava de començar sisè
de carrera, i al cap d’un
mes li diagnosticaven una
tuberculosi pulmonar que
es va estendre als ossos i la
pell. Va ingressar al sana-
tori de Puig d’Olena, al Va-
llès Oriental, l’estiu de
1936, quan feia un any
que hi havia arribat un al-
tre estudiant de medicina,
també malalt, que escrivia
poemes. Amb Màrius Tor-
res, tot i les diferències de
caràcter (el poeta prove-
nia d’un irrenunciable am-
bient republicà i Josep Sa-
ló, fejocista de primera ho-
ra, anteposava la fe cristia-
na a qualsevol altra consi-
deració), i amb la pacient

també gironina Mercè Fi-
gueres, la destinatària de
les Cançons a Mahalta; la
seva germana Esperança
Figueres, que anava so-
vint a visitar-la, i Maria
Planes, la mestressa del
sanatori, van formar una
comunitat fraterna, un
oasi de pau en plena Guer-
ra Civil, units per la passió
comuna per la música i la
poesia. Junts treballarien
en el recull de contes Jar-
dinet persa, escrit per Tor-
res, il·lustrat amb aqua-
rel·les de Saló i enquader-
nat per Figueres. La rela-
ció va ser tan estreta, que
quan Saló, un cop resta-
blert, va acabar la carrera,
el 1939, va decidir quedar-
se a Puig d’Olena com a
metge intern. Va ser així
com va poder assistir Mà-
rius Torres fins a la mort.
Sempre lamentaria que el
descobriment de l’estrep-
tomicina, al cap de tan sols
dos anys, hagués arribat
tan tard per a l’amic.

L’any 1949 li van oferir
plaça a la Mútua General a
Manresa, ciutat on residi-
ria la resta de la seva vida i
on destacaria pel seu actiu
compromís cultural i cívic,
amb la creació, per exem-
ple, de la llibreria Símbol,
el 1966, dedicada exclusi-
vament a la difusió de pu-
blicacions en català, i la
fundació de Càritas man-
resana. Casat amb Dolors
Orfila, amb qui va tenir
tres fills, i en segones núp-
cies, després d’enviudar,
amb Maria Teresa Pujol-
riu, el funeral per Josep
Saló es va oficiar dilluns
passat a l’església de Crist
Rei de Manresa. ■

Josep Saló va formar part, amb les germanes Mercè i Esperança
Figueras, del cercle íntim del poeta al sanatori de Puig d’Olena

Mor el metge gironí
de Màrius Torres
Eva Vàzquez
MANRESA

Josep Saló, a la dreta, al jardí de Puig d’Olena amb Màrius Torres i Mercè Figueras ■ ARXIU

Reconegut
pneumòleg de
Manresa, on
residia des de
1949, va morir el
dia 27 a cent anys

El conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, va asse-
gurar ahir durant una ses-
sió parlamentària que el
Gran Teatre del Liceu “es-
tà sortint de la crisi”, i va
assenyalar com a indica-
dors l’increment del 5%
dels ingressos en taquilla i
del 3% en mecenatge. Mas-
carell confia que el nou di-
rector, Roger Guasch, “do-
blarà els ingressos per pa-
trocini i mecenatge en els
pròxims cinc anys” i assu-
meix com a “repte” salva-
guardar les aportacions
econòmiques de les admi-
nistracions durant aquest
període de temps. L’oposi-
ció va criticar “l’optimis-
me” del conseller, a més de
la tria del nou director, ex-
gestor de L’Aliança. Mas-
carell va anunciar que els
nous directors artístic i del
cor es nomenaran en el
primer trimestre de l’any
vinent. ■
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Mascarell diu
que el Liceu
està superant
la crisi




