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“Gràcies és laparaulamés
bonicadelmón”

ÀLEX GARCIA

Esvacriarapagès...
Sí, vivíemdelbestiar ide l’horta,
i veníem almercat amb lameva
mare. Aquella vida senzilla
m’agradava.

Iperquèésmetge?
Pelmeu oncle, que era anestesista. El quemés
recordo d’ell era com donava la mà: oberta.
Sense aquesta capacitat de comunicar-se nohi
haequipquefuncioni.Sinodones,noetsningú.

Vostèvaacabarcomaresponsabled’anes-
tèsiad’urgènciesalClínic.
Durantelsanysvuitantaesconduïasensecasci
sense cinturó i els caps de setmana no paraven
d’arribar joves que sortien de les discoteques
amb traumatismes i sense possibilitat de sal-
var-se.

Morienpelcamí?
Sí, per això el meumestre, el professor Nalda,
em va dir: “Martí, te n’has d’anar a París”. Allà
tenien l’SMUR, ambulàncies equipades per
salvarvidesonespracticavalagoldenhour:evi-
tarquelarespiracióesparésimantenirlacircu-
laciódurantel trajectea l’hospital.

IhovaposarenmarxaaCatalunya?
La Setmana Santa de l’any 1984 vam fer el pla
pilot amb els bombers, la Creu Roja i personal
sanitari delClínic. Tots éremvoluntaris, ningú

no va cobrar per això. Així va néixer el SEM.
Idesalvarelsviusvapassaralsmorts?

El1985esvaencarregara l’hospitalClínic tenir
unapersonaresponsabledelesdonacionsd’òr-
gans,uncoordinadorde trasplantaments, i van
pensarqueelManya, jo, queestavaambelshe-
licòpters, ambulàncies, malalts crítics i urgèn-
cies, enpodia ser l’encarregat.

IquèvadirelManya?
Vaigdirqueno,perquèm’agradavamolt salvar
vides. No volia treballar amb morts, que és el
que diuen encara avui la majoria de metges a
Escandinàvia,Anglaterra,Alemanya...

Vahaverd’acceptar.
Sí, i en dosmesos hi va haver cinc vegadesmés
donantsque la restade l’any.

Comhovafer?
L’UCI era el meu territori i coneixia els pa-
cientsielsseusfamiliars;sabiaquedifícilqueés
acceptar lamort encefàlica, perquèel seupare,
el seugermàoelseufill estàconnectataunres-
pirador iel seucorbatega, semblaquesiguiviu.

Jahoentenc.
Fins queno veia quehohavien acceptat, no els
explicava que amb els òrgans del seu familiar
podien salvar altres vides. És tan simple com
acompanyar-los iposar-seal seu lloc.

Avui, el 90% dels espanyols accepten la

donació d’òrgans després de la mort.
Nohi ha cap sistema igual a la resta delmón.A
AlemanyaoaAnglaterraacceptenladonacióel
50%de les famílies,peròquanunalemanymor
aMallorcaaccepta ladonació igualque la resta
delsespanyols,perquè?

Noésuntemacultural, aixòquedaclar.
Perquè les famílies estan satisfetes del tracte, i
ningúnodubtaques’hafetelpossible,aixòjaés
molt, i després qui els proposa la donació és un
metgequeconeixen, algúambexperiènciaque
elspotaclarirqualsevoldubte.

Forad’Espanyaesfad’unaaltramanera?
Ales famílies solenplantejar-los el tema treba-
lladors socialsquevenende forade l’hospital.

Estanexportatel seumodelalmón.
Sí,hemcreatelprojecteSembraambl’Organit-
zació Nacional de Trasplantaments i amb la
Universitat de Barcelona. El que vam comen-
çar al Clínic ho hem traslladat a Llatinoamèri-
ca, a molts països d’Europa, l’Orient Mitjà, al-
gunsd’Àfrica, i ara somaÀsia.

Onhantingutmés impacte?
A la Xina utilitzaven els òrgans dels condem-
natsamort finsquevandescobrirqueelsespa-
nyols som els lídersmundials en donació d’òr-
gans ivancomençaraconvidar-nosperquèex-
pliquéssim als professionals de la medicina
comhofem,iendeuanyshanpassatdezerodo-
nacionsa l’anya6.500.

Quèés l’essencial?
Unmetgeconvençutacadahospital.

Jahoveu, ivostès’hiresistia.
Els companys emveiencomunvoltor, jo era el
dels desballestaments, com si en comptes de
portar labatablanca laportésnegra.Araésuna
il·lusió, perquè salvem moltíssimes vides. I
hemaprèsa ressuscitaròrgans.

....?
Al principi utilitzàvem els òrgans de pacients
demort encefàlica, però gràcies a la visita d’un
professor holandès, el doctor Kustra, vam po-
der posar en marxa un altre tipus de donants,
elsd’aturadacardíaca.

Enquèconsisteix?
Cossosquearribenmortsidelsqualssomcapa-
ços, amb unes cànules que es posen a l’abdo-
men,artèries ivenes,de fer-nereviure i ressus-
citar els òrgans. Ja no només podíem ressusci-
tarelsvius, sinó tambéelsmorts!

...
Vamdesenvoluparmàquines de normotèrmia
que mantenen els òrgans a 37º oxigenats, fet
que ens permet veure abans de trasplantar-los
si aquestsòrgans funcionen.

Hancreatunbancdemultiteixits.
El primer d’Europa, per crear empelts provi-
nentsdepersonesmortesperquèd’altresrecu-
perin la vista, la pell cremada o tornar a cami-
nar. I tot gràcies a la generositat de gent desco-
neguda i de metges entusiastes. Gràcies és la
paraulamésbonicadelmón.

I totvacomençarplantantenciams.
...Aixòhocontinuofent,plantantempatia,sem-
brantperdesprés recollir.

IMA SANCHÍS

Salvant vides
Assessordetrasplanta-
mentsal’hospitalClínici
professorassociatalaUB,
elManyavacomençarper
posarenmarxaaEspanya
elSistemad’Emergències
Mèdiques,helicòptersi
ambulànciesequipades
quesalvendiàriamentun
muntdevides.Després,va
crearal’hospitalClínicun
sistemadedonaciód’òr-
gansqueesvaconvertir
enexempleperalmón,va
crearlaFundacióDTI,
organitzaciósenseànim
delucrequetél’objectiu
d’augmentarladonació
d’òrgansalmón.Elseu
èxitesbasaenelcompro-
mísdelsmetgesienelseu
tracteiempatiaambels
familiarsdelespersones
quemorenalshospitals:
“Elrepteésquetotsels
païsospuguintenirels
òrgansnecessaris, jaque
elsmortsexisteixeni les
videsespodensalvar”.

MartíManyalich, director de la Fundació DTI (Donation&Transplantation Institute)
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