L’esperit d’una amistat

Tots dos van excel·lir en les seves professions; tots dos van exiliar-se; tots dos van lluitar amb les seves armes, un arquet i un bisturí, per la pau; tots dos van ser candidats al Premi Nobel; tots dos van gaudir del reconeixement incondicional dels seus contemporanis; tots dos van defensar la democràcia, la llibertat i la dignitat de l’home; tots dos van mantenir una catalanitat insubornable.

És difícil trobar-se amb dos catalans més universals que Casals i Trueta i que aquesta definició realment no sigui exagerada; és sorprenent constatar com només des de la fidelitat a un poble s’assoleix una projecció simbòlica a tot el món; és extraordinari descobrir que, per sobre de qualsevol altra consideració, van ser dos grans amics.
L’esperit de l’amistat de Casals i Trueta va ser una barreja d’admiració i respecte professional, de sinceritat i d’estimació fraternal.

S’escriviren desenes de cartes; es visitaren sovint; Trueta va dedicar-li el seu L’esperit de Catalunya; Casals no va deixar passar mai cap ocasió per felicitar el cirurgià pels seus èxits mèdics. Tots dos trobaren en l’altre l’exemple del que més admiraven: dignitat, coratge, catalanitat. Per Trueta, Casals fou l’home que s’enfrontà al món amb el seu violoncel mut; per Casals, Trueta representava l’excel·lència professional i la voluntat de progrés de la ciència al servei de l’home. Tots dos s’adonaren ben aviat que lluitaven pel mateix: la pau i la llibertat. Quan Trueta veia arribar el dia de la seva jubilació a Oxford no va poder deixar d’escriure al seu amic: «Vós, que per l’amor voleu evitar el carnatge, al costat (...) del pobre metge que s’ha passat un quart de segle intentant refer el que la brutalitat humana ha trossejat. I tots dos catalans.» És aquest humanisme, desbordant i excessiu en Casals, pudorosament britànic en Trueta, el que els captivà un de l’altre. ¿No era, doncs previsible que Trueta es bolqués en les dues ocasions que es va proposar Casals al premi Nobel de la Pau o que s’adrecés a qui fos cada cop que calia sortir en defensa o suport del Mestre? No és emocionant constatar l’alegria amb què Casals acollia les notícies cada vegada que el seu amic rebia una distinció per les seves investigacions o els seus judicis elogiosos del famós llibre de Trueta?

(…)

Contra l’ultratge, la dignitat; contra la injustícia, la llibertat; contra la misèria moral, la fraternitat. Pocs homes ha tingut Catalunya d’una dimensió com Casals i Trueta, que han transcendit un temps per convertir-se en memòria, en consciència viva, en símbols. Thomas Mann digué: «En una era de brutalitats, Pau Casals ens dóna un exemple d’integritat honorable i absolutament incorruptible... un salvador de l’honor de la humanitat». Estem convençuts que Mann ens permetria ampliar aquest elogi al doctor Trueta. Admirat mestre / Estimat doctor recull les cartes que s’han conservat
de la correspondència entre tots dos amics. Les de Trueta, dipositades al Fons Casals de l’Arxiu Nacional de Catalunya; les de Casals, guardades en el Fons Trueta de la Biblioteca de Catalunya. Sembla un miracle, però es tracta d’un epistolari gairebé complet, on es poden anar resseguint esdeveniments com la fi de la guerra, la reacció de Casals al conèixer la posició anglesa tot just caigut el teló d’acer, l’obtenció de la càtedra d’Oxford pel doctor Trueta, l’inici dels Festivals de Prada, les peripècies de les campanyes del Nobel o l’estat de salut del Mestre, sempre amb Catalunya com a marc de fons. Casals i Trueta mantenen una amistat ferma en tot moment, com un pi arrelat a les roques de la Costa Brava; amb l’admiració sempre present i la tossuda confiança
en un futur millor per al món. Esperances i decepcions, honors i crítiques, ironia i tendresa, fermesa i habilitat, ràbia i angoixa, alegria i mort. Una correspondència escrita per un artista i un científic, però on les paraules reflecteixen sentiments i anhels.

El valor de saber que no som res si els homes no som lliures és la lliçó moral de Casals i Trueta, el llegat que ens empeny amb força i ens interpel·la directament al cor a nosaltres, ciutadans del segle XXI, que amb prou feines recordem les batalles del segle de sang i guerres passat. El conegut parlament del primer a l’ONU, l’any 1971, dites per un vell de 94 anys que carregava el millor d’una humanitat que havia volgut aniquilar-se, feia emocionar tota la sala. Però no són menys sentides les paraules que Trueta va pronunciar, ja molt malalt, pocs mesos abans de la seva mort, a l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, amb motiu de ser-li atorgat el doctorat honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona (distinció que aleshores acceptà, perquè mentre el dictador fou viu, va rebutjar qualsevol reconeixement a l’Estat espanyol).

Casals, en aquella jornada històrica en què li fou entregada la medalla de la Pau, va arrencar així el seu discurs: «Aquest és l’honor més gran que he rebut a la meva vida. La pau ha estat sempre la meva més gran preocupació. Ja en la meva infantesa vaig aprendre a estimar-la. La meva mare —una dona excepcional, genial—, quan jo era noi, ja em parlava de la pau, perquè en aquells temps també hi havia moltes guerres. A més, sóc català. Catalunya va tenir el primer Parlament democràtic molt abans que
Anglaterra. I fou al meu país on hi hagué les primeres nacions unides. En aquell temps —segle onzè— van reunir-se a Toluges —avui França— per parlar de la pau, perquè els catalans d’aquell temps ja estaven contra, CONTRA la guerra. Per això les Nacions Unides, que treballen únicament per l’ideal de la pau, estan en el meu cor, perquè tot allò referent a la pau hi va directament». Trueta, cinc anys després, també deia adéu als seus amics i col·legues que l’acompanyaren en aquell Hospital, el mateix que ell
havia dirigit durant els anys de la guerra civil: «Havent deixat Catalunya quan la democràcia hi moria, és per mi una enorme satisfacció rebre aquest títol quan la democràcia reneix... La llibertat ha estat consubstancial a la meva vida... Cap dels nomenaments no ha tingut el significat d’aquest, que és el retorn de debò a la terra que vaig deixar perquè no volia veure morir la llibertat a casa nostra... i em plau de rebre aquest títol quan la llibertat hi torna. La cerimònia d’aquesta tarda és un acte de llibertat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies»

Dos discursos bellíssims, impossibles de llegir sense un ofec d’emoció, de dos catalans que es resistiren a l’odi i a la brutalitat vingués d’on vingués, que es revoltaren contra les injustícies i la incivilitat, que combateren la tirania, que no van deixar mai de tenir esperança en el futur en pau de la humanitat. Dos homes fidels a una terra i una llengua, dos catalanistes per als quals la pàtria es confonia amb l’ètica i el nacionalisme amb servei al país. Dos grans Mestres. Dos entranyables amics.

La nit del 19 de gener de 1977, una nit molt freda, moria Josep Trueta a Barcelona. En el seu enterrament, a Santa Maria del Mar, va sonar El cant dels ocells, l’obra que el seu amic havia portat als escenaris de tot el món com a símbol de pau del seu país ferit. Gairebé tres anys després, el 9 de novembre de 1979, les despulles de Pau Casals van ser repatriades i enterrades al cementiri del Vendrell. Tots dos havien tornat a casa.


Quim Torra i Pla

Carta de Josep Trueta a Pau Casals. Overmead, Oxford, 3 de novembre de 1944

Estimat mestre Casals,

Quantes vegades hem pensat en la vostra dissort! La meva esposa i jo hem recordat sovint aquelles hores passades junts, fa més de cinc anys, quan encara l’horitzó d’Europa no s’havia ennegrit del tot. De tant en tant ens arribaven noves contradictòries del que fèieu, alguna d’elles ben entristidora per cert. Mentrestant, la nostra vida ací s’anava encarrilant i el fruit de la meva experiència quirúrgica podia ajudar, ni que fos modestament, a mantenir encesa l’única guspira d’esperança, posant a contribució el nostre pobre esforç i ajuntant-lo al dels milions d’anglesos que no es resignaven a sotmetre’s. Ara podem mirar el passat amb satisfacció i el pervindre amb confiança. Pel voler de tots i pel seny de la majoria, esperem que les coses quedin de tal forma, que les generacions que ens segueixin es puguin evitar el veure’s arrossegades per l’onada de sang i de llot que ens ha fet infeliços a nosaltres. Com a catalans, em sembla proper el dia en que puguem anar pel món o per les comarques de la Pàtria, sense témer ofendre  a ningú; potser encara serem a temps per a presenciar el renaixement del seny català, que ens feu tan grans en el passat.

El nucli de compatriotes residents ací és reduït però, en certa manera, selecte. L’amic Batista i Roca treballa ara a la Universitat de Cambridge. Carles Pi i Sunyer és  a Londres on ha encaixat, amb freda resignació, tot el que li tocà de sofrir a la gran capital de la llibertat. D’Amèrica tinc noves sovint. Els catalans s’han organitzat poc a poc en grans conglomerats que els anomenen “Comunitats Catalanes” on l’únic sentiment comú és l’enyorança de la Pàtria i el desig de veure-la redimida de noves malures. Ens envien ací una quinzena de periòdics que publiquen, des de Nova York a la Patagònia, i al llegir-los ens sentim encoratjats. Quan la normalització permeti un contacte més fàcil entre tots, cal preveure que l’exemple d’Amèrica servirà d’esperó pels germans que viuen a França, als que la manca persistent d’aire lliure durant tants anys ha d’haver influït.

Esperem amb ànsia el dia que pugueu tornar a visitar Londres, on la vostra memòria és tan estimada, com ho testimonia la persistència amb què la BBC ha anat donant concerts amb plaques vostres. Cas que us interessés venir a visitar-nos, digueu-nos-ho. No crec que hi hagués pas dificultats i a  tots els amics vostres ací ens faria molta il·lusió poder-nos congregar al voltant vostre en aquell mateix modern Coliseu on us acomiadareu dels londinencs el 1939, l’Albert Hall.

Esperem tenir notícies vostres. Mentre ens arriben, rebeu la sincera afecció de la meva muller i meva,

J. Trueta




Carta de Pau Casals a Josep Trueta. Villa Colette, Prada, Nadal de 1944

Estimat amic,

Amb quin goig i agraïment rebo la vostra carta del 3 de novembre. Jo també he pensat molt en vós, especialment en els moments de gran perill dels primers temps de la guerra. A més, hem pensat en vós tots els catalans orgullosos del vostre nom, de les vostres magnífiques aportacions pel bé de la humanitat. La vostra glòria ho és per tots nosaltres. Visca Catalunya!

Sí, aviat ens podrem abraçar a casa nostra. A mida que s’acosta aquest inefable moment augmenta el desig i la impaciència al punt de no poder pensar en res més. És així que abans de fer plans de viatges per Europa, sento l’absoluta necessitat de retrobar Catalunya, veure els meus i la meva casa de Sant  Salvador. Per tant, ja podeu suposar amb quin delit penso en la meva visita a Londres i París, i tantes ciutats estimades per on ha passat tant sofriment i devastació.

Envejo els catalans que es troben en aquesta mai prou estimada i admirable Anglaterra. Jo sóc, perquè la conec, dels que no han dubtat d’ella en cap moment. Que prendria, a costa de sacrifici màxim, la responsabilitat i la protecció dels altres pobles, conscient de la seva grandesa en tots sentits.

Amb ocasió dels meus 60 anys al Royal College, la BBC i altres institucions m’oferiren un emocionant banquet d’homenatge. Vaig acabar el meu parlament de regraciament dient que en el nostre conflicte i en els que vindrien possiblement per tota Europa, nosaltres, els catalans, ho esperàvem tot d’Anglaterra.

Bones festes, estimat amic. A reveure ben aviat. Afectuosos records als amics.

Vostre,

Pau Casals



Carta de Josep Trueta a Pau Casals. Overmead, Oxford, 22 de desembre de 1945

Estimat mestre Casals,

Preparats ja per celebrar l’últim Nadal de l’exili entre les boires humides d’Òxford, us recordem amb afecte. Vós, estimat mestre, encara que no pugueu esmerçar aquests dies prop de la llar a Sant Salvador, teniu el gaudi de trepitjar terra catalana i fins de veure damunt de les muntanyes blanques el cel de la nostra Catalunya. Que l’any que va a començar ens retorni la Pàtria i ens conservi l’afecte!

Ací les coses milloren. La vostra mà s’hi veu. Jo tinc la il·lusió d’haver-hi pogut contribuir, també. Crec que quan, els darrers dies d’abril, la Universitat d’Òxford us honori –i ens honori!- fent-vos Doctor, les portes de la Pàtria estaran ja obertes a nosaltres. I Anglaterra –aquella Anglaterra que estimem i de la que ja dubtàvem- tornarà a ésser la terra de la decència, exponent de les qualitats que fan la dignitat humana. 

Vostre,

J. Trueta

PS. Els meus respectes pel Sr. Alavedra



Carta de Pau Casals a Josep Trueta. Villa Colette, Prada, 17 de novembre de 1946

Estimat amic,

Gràcies per la tramesa del seu llibre.

Dir-li que estic content, que el felicito i quant agreixo la dedicatòria d’aquest llibre, és dir-li ben poca cosa.

Deixant de banda la part tècnica del seu treball: erudició, estil, forma, perfecte al meu entendre, aquest llibre publicat en les circumstàncies actuals, tan tristes, tan injustes per a nosaltres, i publicat a Anglaterra, és una inspiració de la que, potser, ni vostè mateix se n’adona.

Els governs de les nacions més responsables ens tracten com a quantitat negligible fins al punt de passar per sobre de la moral, de la justícia, de tots els sentiments humans.

El seu llibre representa la més digna de les protestes dient a les nacions en qüestió, en la seva llengua, quin és l’esperit de Catalunya. Això a mi m’emociona, com hauria d’emocionar a tots els catalans capaços de sensibilitat patriòtica.

Amb records afectuosos a tots els seus, i també de la part de la Sra. Capdevila. L’abraça afectuosament el seu amic.

Pau Casals





