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A Ricard
Salvat

Isabel-Clara
Simó

“Aquesta terra t’ha donat la
sang, i l’estimes. / Aquest
poble t’ha lliurat l’alfabet, i
el respires. / Aquesta terra
t’ha atorgat el sofriment, i
els combats. / Aquesta
terra t’ha donat la vida, i
la dignifiques. / Aquest
poble t’ha oferit la histò-
ria, i l’aprofundeixes. /
Aquesta terra t’ha donat
els amics, i els vals. /
Aquell país et negà el pa i
els mots i, encara així, t’al-
çares i combateres. /
Aquesta pàtria t’ha entre-
gat les ombres i els exilis, i
els il·lumines. / Aquests
tossals t’han engendrat la
consciència i el nom, i els
escoltes. / Aquest país t’ha
ocultat el passat i el pre-
sent, i el camines. / Aques-
ta terra t’ha vist créixer
sense llibertat, i sols Déu
sap com l’estimes. / Aquell
país et prohibí la dignitat i
els gorgs de la paraula i,
malgrat tot, no callares. /
Aquest poble t’ha atorgat
la vida, els silencis i la sal.
/ I aquesta ha estat la teva
autoritat: missatge de se-
gles, obsessió de realitats,
/ veu, memòria, món, eco,
consciència, poble, terra,
paraules i unes mans amb
què has parlat i has escrit i
has treballat i has viscut”.

Aquest poema del meu
amic Manuel Garcia Grau,
traspassat en plena joven-
tut, sembla escrit per a tu,
Ricard.

Ricard, amic, germà, el
meu culte, sensible, im-
mens Ricard Salvat. Què
farem ara? Sense la teva
tossuderia, sense el teu ta-
lent, sense el teu afecte.
Poblarem, dies a venir, es-
cenaris, i alguns cops hi
haurà espurnes de bellesa.
Però ja no hi seràs. El teu
art –ens ho digueres tan-
tes vegades!– és efímer:
quan baixa el teló desapa-
reix. Em pregunto on va a
parar l’art creat així, i els
teus immensos coneixe-
ments i la teva inestronca-
ble tendresa. I el teu valor
insubornable. Ai, las,
amic, germà, estimat Ri-
card: estem desolats.
Sense tu.

Escriptora

Vostè ha titulat el seu segon llibre sobre el càn-
cer El fin de un mito. Per què?
Durant molt de temps el càncer ha tingut una
llegenda negra força merescuda, perquè ha tin-
gut un mal tractament. Però en el temps que jo
porto en la professió s’han aconseguit avenços
força importants. No només perquè es curen
més malalts, sinó perquè els que vénen amb
càncers avançats i no es poden curar viuen més
temps i molt millor.

Què vol aconseguir amb el llibre?
He volgut explicar de manera fàcil, gairebé
com una novel·la, històries reals que pintaven
malament al principi, però que van acabar bé
en molts casos. Vull que la gent se senti identi-
ficada i n’aprengui. Tinc el testimoni de mol-
tes persones que em diuen que aquest llibre
els ha ajudat. A ells i a les seves famílies.

Hi insisteixo. Com trencar el mite del càncer?
El mite del càncer es trenca curant un nom-
bre important de malalts i assistint-ne la
resta molt millor.

El tractament del càncer encara progressarà?
Cada any curem un 1% més de càncers que
l’anterior. Fins ara pensàvem que el càncer
eren 200 malalties diferents, però des que en
coneixem els mecanismes moleculars tot ha
canviat. Al final, el càncer seran 700 o 800
malalties diferents. Anirem a poc a poc, però
en algun moment farem algun saltet.

Què hem après sobre el càncer en els últims
trenta anys?
Quan jo vaig començar, hi havia pocs fàrmacs
i eren bastant tòxics. Molts tumors es tracta-
ven igual. Però ara sabem que el càncer és una
malaltia genètica que altera el comportament
de la cèl·lula. N’hem identificat dianes i per
això podem fer tractaments específics.

També ha millorat el diagnòstic?
Fa una trentena d’anys no hi havia ni escà-
ners. Ara podem identificar millor els tumors.
I també hi ha fàrmacs millors i menys tòxics.
Les màquines de radioteràpia no tenen res a
veure amb les de fa trenta anys. La cirurgia
també ha millorat i és més econòmica.

Encara avançarem o ja som al límit?
Els avenços són constants. Hi ha centenars,
milers, de laboratoris treballant en les múlti-
ples alteracions de les cèl·lules, i, a més, tenim
màquines que irradien d’acord amb la respira-
ció del pacient. Això és imparable. Els prò-
xims vint anys seran extraordinaris.

“Elmitedel
cànceres
trencacurant
mésmalalts”

El seu llibre desprèn optimisme.
No sóc optimista, sinó realista. Perquè si hi ha
una taxa de curació del 60%, vol dir que hi ha
un 40% de casos en què hem de millorar.

Una bona informació és important.
Sí. No es poden fer visites fredes. No pots
alçar un mur davant el pacient. Perquè quan
rep una informació clara i concisa, hi respon
amb una acció positiva.

El metge humà és més eficaç?
Primer s’ha de definir què és un metge
humà. És difícil de provar amb un assaig ci-
entífic! ¿Fem un grup de metges humans i
un altre de metges inhumans? Jo no neces-
sito cap estudi per saber que si un pacient té
un metge que es compromet amb ell, ho
viurà millor. Es curi o no.

Com puc prevenir el càncer?
Hi ha cinc coses que hi ajuden, encara que no
del tot. Primer, eviti el tabac. Si morís la plan-
ta del tabac, desapareixerien el 30% de tots
els càncers. Cap teràpia fa això. Segon, oblidi
l’alcohol d’alta graduació. El vi és sa i ajuda a fer

la digestió, però no consumeixi gaire
alcohol. Tercer, no deixi de banda la
famosa dieta mediterrània. Visca
l’oli d’oliva, la fruita i la verdura!
Quart, eviti la insolació. I cinquè:
faci exercici. L’obesitat té a veure
amb alguns tumors. I encara n’hi
diré una sisena: eviti l’estrès.

Com? L’estrès és cancerigen?
No. Però l’estrès fa que tingui una
vida desordenada: fumarà i beurà
més, menjarà pitjor...

¿El càncer té alguna dimensió psico-
somàtica?
L’única cosa que s’ha demostrat
seriosament que perjudica els ma-
lalts de càncer és la desesperança.
N’hi ha estudis clars.

El malalt no s’ha de desesperar.
Exacte. Ara, una altra cosa és que
caiguem en la tirania del pensa-
ment positiu. És injust dir a un
malalt que s’ho ha de prendre bé
perquè, si no, les coses li aniran
malament.

Hi ha qui confia en la medicina alternativa.
Hem de distingir entre la medicina alternati-
va i la medicina complementària. Jo, de la me-
dicina alternativa no en vull saber res. La vaig
estudiar molts anys i tinc clar que és inútil.

I les medicines complementàries no?
Ioga, relaxació, meditació, acupuntura...
Tenen raó de ser en algunes patologies. Hi ha
estudis que demostren que l’acupuntura
ajuda a controlar el dolor en els malalts de
càncer de cap i de coll. La meditació i el ioga
ajuden a entomar millor el càncer.

Però hi ha qui defensa que els medicaments al-
ternatius són bons.
No. Aquestes potingues no solament no aju-
den, sinó que poden interactuar amb la qui-
mioteràpia i provocar toxicitats greus.

❝No necessito cap estudi
per saber que un pacient
viurà millor si té un
metge que es compromet
amb ell. Es curi o no
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El doctor Josep Ramon
Germà Lluch (Barcelona, 1949) és una de
les màximes autoritats en el territori del
càncer. Des que la seva mare li va regalar,
alssisanys,unabataiunfonendoscopi,va
tenir molt clar que seria metge. Professi-
onal amb grans interessos i amb més de 30
anys d’exercici, té la rara capacitat de co-
municar i posar a l’abast de tothom els co-
neixements mèdics més complicats. Ara
acaba de publicar l’excel·lent llibre divul-
gatiu Cáncer, el fin de un mito (Planeta).

L’entrevista
Josep Ramon Germà Lluch Cap d’oncologia de l’Institut Català d’Oncologia LluísMartínez
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