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Jordi Gatell, oftalmòleg a l’Institut
de la Retina, és a més violinista de la
World Doctors Orchestra, orquestra
formada per metges de tot el món
que toca demà (18 h) a l’Auditori de
Girona. És el primer concert a l’estat
espanyol que fa aquesta formació

La música cura?
Crec que sí. Ens pot relaxar i abstreu-

re’ns dels problemes. Cura més l’ànim
que físicament, però allò que cura
l’ànim pot acabar curant físicament.

I quina música el posa malalt?
Cap, en podria escoltar qualsevol. 
Fins i tot el reggaeton?
Per què no. Si fa feliç a alguna gent, ja

està complint la seva funció. I aquest es-

tiu tots hem ballat algun dia el Despaci-
to, no? Cada música té el seu moment.
El que no m’agrada són algunes lletres.

Com ara quines?
No m’agraden algunes lletres que  da-

rrerament vénen de Madrid. Vaja, em
sap greu haver entrat en política (riu).

No es preocupi, em va bé per la se-
güent pregunta. Retallades a la sani-
tat, i la música fora dels plans d’estu-
dis: té dues aicions que van a menys.

La medicina ha sigut històricament
vocacional, ara amb les retallades els
metges estem tornant als orígens. Re-
ament s’hauria d’agrair als metges la
tasca vocacional que fan en aquests
moments. I la música... la música sem-
pre ha sigut l’aneguet lleig de les arts.

Ja que és oftalmòleg: quan mira el
violí li descobreix forma de dona?

Mmm... la veritat és que no. Però
quan el toco el puc fer parlar com una
dona. També com un home, depèn.

Els assajos d’aquesta orquestra són
un petit congrés de medicina?

La veritat és que no es parla gaire de
medicina, entre altres coses perquè
som de moltes especialitats diferents.
Parlem sobretot de la ciutat on ens tro-
bem. De què parlaré jo amb un radiò-
leg?  I aquest any ens estem fent un fart
de parlar de la situació política, és clar.
Tothom pregunta, tothom vol saber.

Per què va preferir la medicina a la
música?

Compaginava totes dues coses, però
a l’últim curs de violí vaig haver de triar.
La carrera de música és molt ingrata,
per viure bé t’has de fer un lloc entre els
millors. I siguem francs, les meves ap-
tituds no m’ho haurien permès.

Doctor: un Stradivarius costa un ull
de la cara?

Costa uns sis milions. O sigui, molt
menys que un ull. Que li preguntin a
aquell noi que ha perdut l’ull per una
bala de goma.

La medicina és cosa de solistes o
d’orquestres?

Sense cap mena de dubte, d’orques-
tres. La medicina evoluciona gràcies al
fet que els descobriments i avenços es
comparteixen de forma pública.
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«Un Stradivarius pot
costar sis milions,
molt menys que 
un ull de la cara»
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stem aconseguint el
que volem. El gran ca-
pital fuig de Catalunya,
els turistes cancel·len

les reserves i els nostres burgesos
ens segueixen rient les gràcies. Ara
hem de convèncer als pagesos que
no passarà res quan perdin les sub-
vencions de la PAC de la UE ja que
ens fan falta els tractors per contro-
lar les infraestructures bàsiques del
país, i dir als petits i mitjans empre-
saris que la pèrdua de comandes
per part dels seus clients d’arreu de
l’Estat espanyol és temporal. Estem
convençuts que Puigdemont, al
que vam col·locar nosaltres, i el bon
jan de Junqueras, seguiran fent-
nos cas i no ens trairan. Saben el
que ens juguem com a país. Poc
ens costarà començar de nou un
cop les mobilitzacions ciutadanes i
els errors constants de l’Estat opre-
sor, fabricant d’independentistes,
augmentin. Els plans estan fets per
un cop netegem tot el que sobra.
Col·lectivitzacions i expropiacions,
creació d’una gran banca pública,
proteccionisme econòmic per au-
togestionar la nostra producció
sense preocupar-nos de l’estranger.
Tenim assegurat el petroli gràcies a
Veneçuela i algun altre país amic
amb el qual ja estem negociant.
Desenvoluparem un nou marc
educatiu on desapareixeran l’esco-
la privada i concertada. Acabarem
amb el concepte de família caduca
per poder fer realitat l’esperit uni-
versal de convivència dels nostres
primitius avantpassats. Volem fer
un país sense capellans ni monges,
sense banquers ni capitals. Volem
recuperar l’autèntic esperit revolu-
cionari anarquista de les darreries
de segle XIX. Tenim una oportuni-
tat única i no ens podem permetre
fallar ara. Només ens falta l’empen-
ta deinitiva. La coherència és la
nostra gran força contra l’ambigüe-
tat d’uns i l’opressió dels altres. Algú
em pregunta sempre què passarà
amb el Barça i el Girona. Que no es
preocupin, hi trobarem solució.
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