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Cap
transplantat

Sergio Canavero, neurocirurgià
torinès, vol ser el primer a practi-
car un trasplantament de cap. Ja
s’han fet trasplantaments de cor,

fetge, ronyó i altres òrgans vitals. També
demans i cares. Però no de cap. I això és
el que crida l’atenció a Canavero.
De fet, elméscorrecte seriadirqueCa-

navero vol fer un trasplantament de cos.
Perquè l’objectiu no és canviar el cervell
al pacient, sinó donar un cos nou al cap
original. És per això que els seus clients
potencials serien persones amb distròfi-
es musculars o paraplègics, que tenen el
cervell presoner en una anatomia para-
litzada. L’operació també sembla llami-
nera per als transsexuals decidits a sen-
tir-se bé en el seu cos per la via expediti-
va, sense canviar de sexe ni prendre
hormones; el cirurgià ja en podria tenir
uns cinquanta en llista d’espera.
Canavero assegura que el seu pla és

factible. Però no pocs col·legues discre-
pen.Éspossible empalmar reeixidament
les moltes connexions arterials i nervio-
ses que circulen pel coll d’una persona
en el d’una altra? És possible, després de
seccionar una columna vertebral entre
la quarta i la cinquena cervical, que el
trasplantat tingui mobilitat? I, si fos així,
vol dir que en el nou cos no es deteriora-
ran els teixits cerebrals a la velocitat
acostumada?
L’operació, segons admet Canavero,

no serà senzilla: durarà fins a 72 hores i
requerirà un equip de quiròfan integrat
per 150 professionals. Canavero i el seu
hospital torinès de tota la vida van partir
peres el mes de febrer. Però el metge ha
trobat un altre centre prest a assistir-lo a
laXina. I ja explica les seves tècniquesen
un llibre que porta per títol Il cervello
immortale.
Després dels dubtes tècnics sobre la

viabilitat d’aquest projecte, sorgeix un

dubte existencial: cal que algun cervell
sigui immortal? Miro al meu voltant i,
amb el respecte pertinent, tendeixo a
pensar que no. (Avui no entraré en de-
talls de color local).Miro almeu interior
i no canvio d’opinió. Woody Allen feia
broma dient que el cervell era el seu se-
gon òrgan favorit. Per mi, amb totes les
seves carències, és el primer. Els altres
són ingovernables i ens ofereixen po-
ques sorpreses agradables i alguns dis-
gustos. Però, tot i això, qui vol perpetuar
la seva vida cerebralmés enllà del que és
raonable? Ja hem oblidat que l’eternitat
–com deia, de nou, Woody Allen– es fa
molt llarga, sobretot cap al final?
Passats els anys, el resultat últim de la

intervenció de Canavero seria una ment
envellida, anant xino-xano cap a la de-
mència, implantada en un cos jove. Una
altra contradicció. Tret que Canavero
ampliés després el seuprojecte científic i
busqués al cos jove un cervell encara
més jove. I tornem-hi. En aquest cas,
el problema seria trobar un donant que
no estigués boig o desesperat, i sí dispo-
sat a desprendre’s del cervell. I què en
podemdir, de les dificultats de trobar un
receptor disposat a convertir-se en una
altra persona?

Calquealguncervell sigui
immortal?Miroalmeu
voltant i, ambrespecte,
tendeixoapensarqueno

Un llibre d’Ucelay-Da Cal i Esculies revela els detalls del viatge
de FrancescMacià al país dels soviets el 1925

Dinersdel comunisme
per a l’EstatCatalà

JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

El15d’octubre del 1925 Francesc
Macià,líderd’EstatCatalà,de66
anys, i undels seus secretaris, el
poeta Josep Carner-Ribalta, de

27, van sortir de París amb destinació a
Moscou. L’objectiu del viatge era obtenir
dinersde laUnióde lesRepúbliquesSoci-
alistesSoviètiquesperfinançar iarmarun
exèrcit català que pogués envair Catalu-
nyadesdeFrança i aconseguir unaixeca-
mentpopularqueportésa la independèn-
cia.La troballadedocumentació inèdita a
l’arxiu de la Internacional Comunista a
Moscou ha permès saber més detalls
d’aquest viatge queEnricUcelay-DaCal i
JoanEsculies presenten al llibreMacià al
paísdelssoviets (Edicionsde1984).
FrancescMacià (1859-1933) va fer car-

rera com a enginyermilitar i va arribar al
graudetinentcoronel.Desprésdepresen-
tar-se comacandidat de SolidaritatCata-
lana, el 1907 va abandonar l’exèrcit per la
política. El 1923 va fundar Estat Català i
l’arribada de la dictadura dePrimodeRi-
veraelva forçara l’exili.Llavorsva iniciar
un procés d’aproximació a diversos par-
tits per intentar un front comú amb l’ob-
jectiud’“acumularels fonseconòmics, els

homesi lesaliancessuficientsperequipar
unaforçaarmadaquepoguésalliberarCa-
talunyaiEspanya”.
Una acció revolucionària que havia

d’anaracompanyadad’unacordambAbd
el-Krim,elcapitostquevacomandarlare-
sistència contra l’ocupació colonial al Rif,
perquèllancésunaofensivaalMarrocque
retingués l’exèrcit espanyol desplegat al
norddel’Àfrica.

Maciànecessitavadinersper al seupla.
DesprésdedesestimarunviatgeaAmèri-
ca, emulant el queel nacionalista irlandès
EamondeValera va fer alsEstatsUnits el
1919 per recaptar fons, va decidir llançar
uns bons denominats Emprèstit Pau Cla-
ris,pervalorde8.750.000pessetes.Vaser
un fracàs absolut i només es van recaptar
8.500 pessetes. Tampoc no hi va haver
sort ambels crèdits sol·licitats a financers
europeus, que només buscaven l’especu-

lació.L’úniccamíquequedavaera l’alian-
ça amb els comunistes i el suport de
l’URSS.Així esvadecidir enunareunióal
parcdeVincennesentreMacià (EstatCa-
talà), Rafael Vidiella (CNT, que donava
suportaunfrontcomúperònouna insur-
recció) i José Bullejos (secretari general
delPCE).
Gràcies a uns blocs –conservats a l’Ar-

xiuNacional– onMacià anotava totes les
despeses, des dels trens fins als taxis, des
deltabacfinsalabarberia,espodenresse-
guir els 50diesd’unviatgeel cost totaldel
qualvaserde18.700francsfrancesos(uns
15.000eurosd’avui).
Macià i el seu secretari van ser interro-

gats a la frontera. Uns documents amb
l’esteladavanferqueunagentelspregun-
tés: “Us guia una estrella blanca? Per què
no vermella?”. Però finalment el 24 d’oc-
tubrevanarribaraMoscou.
Noeraunbonmomentperquèdesprés

de la mort de Lenin hi havia una batalla
oberta per la successió. Durant les cinc
setmanes que van passar a la capital van
ser rebuts primer per Nikolai Bukharin,
secretari internacionaldelcomitècentral,
que va prometre suport “al moviment
d’alliberament de Catalunya seguint la
normadesostenirtotselspletsnacionalis-
tes”.PeròBukharineraundirigentalabai-
xa i el contacte decisiu va ser ambGrigori
Zinóviev, president de la Internacional
Comunista. I aquest últim va tenir la im-
pressiódetrobar-sedavantunvellromàn-
tic que prenia com a referent Garibaldi
però amb prou feines entenia els proces-
sos revolucionaris. “ElCominternmante-
nia la necessitat de desfer estats burgesos
com França o Espanya, i proclamava els
anhels de reconèixer les nacions oprimi-
des enel seu si. El quepreteniaMaciàno-
més en aparença encaixava en el discurs,
però no era una prioritat, ni tàctica ni es-
tratègica”,assegurenelsautorsdel llibre.
Macià, l’Avi, va tornar amb les mans

buides, però això no va impedir que l’any
següent intentés la invasió d’Espanya a
través de Prats de Molló, amb un rotund
fracàs.
Al cap de cinc anys va ser proclamat

presidentdelaGeneralitat.c

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

FrancescMacià aMoscou, el novembre del 1925, on el va rebre un fred intens de fins a dotze graus sota zero

Exèrcit demil homes i 1.500 fusells
]El pla militar presentat per
Macià al Komintern (un informe
de 12 pàgines en francès) preve-
ia que amb unmiler d’homes
armats es podria trencar el cor-
dó de guàrdies civils i carrabi-
ners escampats per la frontera
francesa (mil guàrdies civils i
240 carrabiners repartits en 48
pobles) i una vegada en territori
català ja es produiria una revol-
ta popular.
Per al seu pla necessitava un
mínim de 1.500 fusells, cinc o sis
metralladores, un milió i mig de

cartutxos, 4.000 granades de mà
i 300 pistoles automàtiques amb
la munició corresponent. I, a
més a més, requeria dos avions
per llançar fulls de propaganda
sobre la població. Macià afegia
que “en general l’ideal de reivin-
dicació social de Catalunya no és
especialment comunista. El ca-
ràcter català és d’un fort indivi-
dualisme” i aferrat al “dret a la
propietat”. En canvi, va dibuixar
la resta de l’Estat espanyol com
un territori propici per a l’ex-
pansió del comunisme.

Els dirigents de l’URSS
van rebreMacià però
no li van donar diners
per armar el seu exèrcit


