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Felip Cid és catedràtic d’història de la medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona

Batalles perdudes,
guerra inacabada
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L
a perversió sobre la
qual s’ensorren els
pilars de la civilitza-
ció europea n’ha
convertit els fills en

éssers més disposats a ama-
gar-se de la vida que no pas a
endinsar-s’hi. En automemo-
ritzar-se, les patums recorren
a mostrar-se des de valors
consensuats com a positius,
connotadors d’estatus simbò-
lics glorificats. No és el cas de
Felip Cid.

Fent honor a la seva pròpia
visió sobre la vida, i de retop
a la tasca silenciosa i contí-
nua d’Afers, Cid ens ofereix la
mena de relat que tot lector
interessat a comprendre una
societat i un temps demana
quan obre un llibre de me-
mòries. Som davant d’un ci-
entífic amb cor i amb cervell
–no penseu que n’hi ha
tants!–, catedràtic d’història
de la medicina a la UAB, fun-
dador el 1979 del Museu
d’Història de la Medicina, es-
criptor d’una amplíssima
obra acadèmica i autor de
tres poemaris (referir-ne tan-
tes dades es cruspeix l’espai).

A partir d’una expressió
lingüística tan treballada
com desacomplexada, molt
més rica i coherent que la de
tants escriptors i guionistes
professionals –i inútils–, Cid
recorre el passat amb lucide-
sa, tendrament i alhora amb
una mala bava incisiva i sar-
càstica. Si tota crònica huma-
na és una narració del dolor
–no ho diem per flagel-
lar-nos–, i si sota aquest pai-
satge Cid és un més dels que
podria afirmar que el seu
regne no és d’aquest món, el
relat que n’ha de sortir ha de
ser obligadament dur, durís-
sim. A la infantesa, les estades
fora de la ciutat, els bombar-
dejos, la barbàrie i la des-
trucció, el dolor de la guerra,
la visita al pare a l’hospital
militar, l’oncle mort, una

postguerra col·lectiva descon-
solada feta de fam, cansa-
ment, prohibicions i solituds.
A l’adolescència, les topades,
la percepció bellíssima de les
estacions, el professor mort
sobtadament en una misèrri-
ma pensió prop del port, el
descobriment de l’univers
universitari. I una pluja de
monges i capellanada feixis-
ta, falangistes i militars, feli-
greses pomposes i senyors que
de la medicina en fan guany,
les misèries de les empreses
farmacèutiques, els hospitals
tètrics, una acadèmia clas-
sista i facinerosa, toreros i
futbolistes i àrbitres i direc-
tius i culturistes, una mora-
litat franquista reduïda a
amagar el penis, les espa-
nyolades de la Inquisició i els
productes nord-americans
esbombant etnocidis en for-
ma de western... cares canvi-
ants del terrorisme.

MIRADES PUNYENTS
Des de la maduresa i l’expe-
riència al món cultural, a la
segona Universitat Autòno-
ma, a la tasca museològica, el
paisatge no se’ns mostra de-
solador immotivadament: el

present ve d’on ve. Entre tre-
pes i tifes pudentes, resse-
guim tons foscos pertot. Com
assenyala l’autor, el franquis-
me féu aflorar les misèries,
arbitrarietats i desorientaci-
ons de la societat catalana.
Des d’autoritarismes i medi-
ocritats, els àmbits de la pro-
ducció cultural reflecteixen
aquesta realitat. La virulència
crítica de Cid és severa amb
raó: no se salven ni esquerrans
més elitistes que ningú, ni
patriotes més explotadors que
ningú, ni poetes més narcisis-
tes que ningú. En realitat, Cid
és sobrer de sensibilitat per
adonar-se’n. Pel llibre s’hi van
desplaçant la immensa majo-
ria dels noms de la poesia i la
prosa catalanes contemporà-
nies, i no hi ha pedestal que
suporti les nobles i veraces
sacsejades cidianes. És im-
possible encabir els noms que
surten i el que se n’explica,
ara bé: anhelem que aquestes
memòries substitueixin una
pila de manuals sobre els vai-
vens socioculturals i històrics
del país. La racionalitat és,
necessàriament, corrosiva.
Els moviments anímics de
Cid són sincers, som davant

una obra de què s’aprèn: si la
dolçor s’agermana amb la in-
clemència és perquè malgrat
els intents d’esclafar les pa-
radoxes, aquestes signifiquen
l’única cosa que ens pot per-
metre entendre’ns i avançar.
Tant de bo aquest llibre for-
midable sigui llegit i rellegit,
ja que el plaer del coneixe-
ment s’hi dóna des del com-
promís de l’esperit lliure i un
treball literari agraït que
acull respecte per la memòria
dels marginats i reconeixe-
ment dels amics. Cid esclafa
les duplicitats de mecenetes,
polítics, acadèmics i literats
de fira: llegint-lo, l’empe-
nyem a denunciar falsedats i
reconeixem les senderes sag-
nants de la consciència d’un
anarquista líric, culte i honest
en terra de guerres inacaba-
des i clarobscurs despietats.
Metge, editor, científic, peda-
gog, lletraferit, pare del ver-
gonyosament assassinat Mu-
seu d’Història de la Medicina,
ciutadà discrepant, l’estrany
no és en Felip Cid ni la Mar-
garida que l’acompanya, sinó
un món d’estructures marci-
des. Tots els seus combats els
fem nostres: tal com dringa.

☛“Sota la irracionalitat del règim
imperant no vaig intuir que en l’o-
posició clandestina confluïen idearis
tant o més carrinclons que els ales-
hores imposats a la força”.

☛“La unió per lluitar contra el
franquisme tingué alguna cosa de
mercat de solucions polítiques,
moltes d’elles, segons s’ha demos-
trat, fallides, amb més venedors que
parades”.

☛“Realment, un país especialista a
deixar en la indigència els seus in-
tel·lectuals fa pensar molt”.

☛“Cal esperar amb la paciència de
sempre, la que exigeix pertànyer a un
país difícil; portant la pesada càrrega
que suposa morir, cada dia que passa
una mica, sobre un tros d’esperança”.

☛“Continuo creient que l’únic premi
al qual pot aspirar un escriptor con-
sisteix a ésser mínimament llegit”.

☛“Les nostres universitats soluci-
onen la situació dels responsables
de l’ensenyament mitjançant uns
vells sistemes ideats per instaurar
la mediocritat. La societat ho
hauria de conèixer en tota la seva
extensió”.

☛“D’una terra poc propícia a les
delicadeses, flaca de memòria i pre-
maturament provecta, no cal esperar
gaires floretes”.

☛“Tot allò de la unitat espanyola, la
qual el franquisme repetí sense parar,
em semblà una falòrnia de mida na-
tural. O, més aviat, una condemnable
mentida etnològica”.

☛“A la universitat hi abunden per-
sones que no saben on caure mortes;
d’ací que els nostres centres univer-
sitaris es vagin convertint en uns
cementiris anònims o fosses comunes
del pensament”.

☛“La saviesa popular afirma que
l’atenció política vers les iniciati-
ves culturals guarda una relació
directa amb els vots que poden
proporcionar”.

☛“Els socialistes feren una política
rematadament de dretes que enriquí
encara més els estaments adinerats.
Poques vegades els taurons en forma
de banquers, i altres sectors espe-
culatius, durant els anys de poder
socialista van incrementar tant les
seves fortunes”.

☛“Que els polítics estan al servei
del poble és una enganyifa del pitjor
gènere. Dominen, imposen, dicten,
fan i desfan, acaparen, actuen, intri-
guen, tot d’acord amb uns interessos
inaccessibles al ciutadà de peu. Ma-
nejant els poders infal·libles del di-
ner, adorant el bíblic vedell d’or avui
convertit en paper”.

☛“La cultura de fons no interessa.
La qüestió radica a protegir allò que
en principi pugui assolir popularitat.
Més o menys donar pa a la bèstia [...].
El maneig subtil dels actuals mitjans
de comunicació fa la resta. [...] En
aquest sentit, la televisió ha jugat un
paper increïble”.


