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Districtes
un veÍ DE L’EIXAMPLE... Toni Bayés Genís, cardiòleg

AVUI A BARCELONA

El director de l’Institut del Cor resideix en aquella porció d’Eixample que batega sota la Gran Via, i a la dreta del passeig de
Sant Joan, de camí a Ciutat Vella. El modernisme que embelleix edificis, comerços i vivendes com la seva el fascinen.

«Aquest Eixample pot ser
el nou Soho de Barcelona»
Fins fa només deu anys, es creia que
el cor no es regenerava. Avui se sap
que, al final de la vida, el 50% de l’òrgan que fa bategar les nostres vides
és nou, i l’altra meitat és la que teníem al néixer. Aquesta és la mena
de descobriments que sorgeixen de
les investigacions de cardiòlegs com
Toni Bayés Genís (Vic, 1968), cap del
servei de Cardiologia de l’Hospital
Germans Trias i Pujol de Badalona
(Can Ruti) i director de l’Institut de
Cor.
El que potser Bayés no s’ha parat
a estudiar encara és que al cor del districte en què resideix, l’Eixample, hi
passa el mateix que al cor de les persones. Amb el pas dels anys, l’Eixample es regenera, però conserva sempre una mica d’allò que va tenir al
néixer. I és precisament aquesta mica, vestigis arquitectònics modelats
pel noucentisme i el modernisme, el
que fascina aquest cirurgià de la vida i veí de l’Eixample.

Connexió amb el seu Vic natal
Els estudis de Medicina van donar la
benvinguda a Toni Bayés a la ciutat
en què es quedaria a viure. Tenia 18
anys i va ser a l’Eixample, però el de
l’Esquerra –avui habita a la Dreta–
on va viure els seus anys d’estudiant.
«En aquell pis del carrer de Balmes
vaig escoltar Samaranch anunciant
l’assignació dels Jocs Olímpics del
92 ‘à la ville de Barcelona’». Bayés recorda aquest detall concret perquè,
arran d’aquella notícia, va voler ser
voluntari olímpic en la gran cita esportiva. Però no va poder. Aquell estiu que marcaria, fins avui, la reputació d’aquesta ciutat, el va passar
en una cel·la, a Montserrat, estudiant per al MIR.
Als pavellons modernistes de
l’Hospital de Sant Pau hi va fer la
carrera i hi va desenvolupar la seva
especialització en cardiologia. Cada detall arquitectònic d’aquell art
constructiu que avui en dia tant brilla al recinte modernista del Sant
Pau, va ser per a ell una autèntica
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Contes La Sala Àmbit Cultural d’El
Corte Inglés convida a l’espectacle
de contacontes Bèsties i altres
contes, sobre el llenguatge dels
animals, les plantes i els paisatges. A
càrrec de la Petita Companyia. Portal
de l’Àngel, 19-21. A les 12.30 hores.
Gratis.
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Any Nou xinès Amb motiu d’aquest
canvi d’any se celebra una desfilada
pels carrers del Fort Pienc que
comptarà amb la participació de
federacions i entitats xineses de
Catalunya. L’objectiu és mostrar la
diversitat i la convivència intercultural

de la ciutat. L’inici serà a les 11.30 al
parc de l’Estació del Nord i finalitzarà
a l’Arc de Triomf, on se celebrarà una
sèrie d’espectacles de la cultura i del
folklore xinès. Gratis.

33 Tony Bayés, cap de Cardiologia de Can Ruti, al restaurant Casa Calvet, a l’edifici que va projectar Gaudí.

cinc indrets
CASA CALVET
J «Taules i cadires de fa 150 anys
em fan sentir com al consultori
familiar de Vic».
CASA BURÉS
J «És una de les grans joies
modernistes de l’Eixample»
L’ESTONNAC
J «Des dels tres anys, les nostres
3 filles van anar a aquest col·legi»
HOTEL CLARIS
J «Ens vam casar a la Seu Vella
de Lleida, i vam passar la nit en
aquest hotel que és com un
museu. Jo adoro l’art egipci»
LA CIUTADELLA
J «Hi ha un bust dedicat al pintor
Joaquim Vayreda, que és un
avantpassat de la meva família»
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connexió amb el seu Vic natal. «Perquè la nostra casa a Vic és una torre modernista, on encara es conserva intacta la consulta en la qual passava visita el meu rebesavi, i en què
jo veig pacients de l’entorn vigatà,
una vegada per setmana», explica
Bayés. «Per això a l’Eixample experimento certa sensació de pertinença», justifica.

Un enclavament de famosos
Després de residir dos anys a Minnesota (EUA), per la seva feina a la Clínica Mayo, fa 12 anys que Toni Bayés viu en aquesta porció d’Eixample que delimiten el passeig de Sant
Joan, la Gran Via i la ronda de Sant
Pere. «A l’Eixample, cada quatre illes
de cases són un minibarri», apunta.
Ell en el seu, hi té de veí el bateria
dels Rolling Stones, Ronnie Wood.
«Acostuma a passar tres o quatre
mesos aquí. De vegades hi coincideixo a la Ciutadella, mentre pas-
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sejo la meva gossa, i conversem»,
diu Bayés. «És un fan de Barcelona
i els diu a tots els seus amics que
hi han de venir», afegeix. «Aquesta zona de l’Eixample pot ser el nou
Soho de Barcelona», afirma Bayés.
De moment, el barri està pendent
d’un rumor: la compra per part
de Madonna de la primera planta
de la Casa Burés (Ausiàs Marc amb
Girona), en restauració. «Hi ha qui
ja ho assegura. I, si és cert, el seu
balcó i el nostre estarien a tocar»,
detalla.
Sòls hidràulics, sostres alts –ideal per als seus 1,95 d’altura–, i tribunes de finques modernistes com
la seva tenen a veure amb aquest reclam de celebrities. A ell cada detall
modernista l’enamora. «M’hauria
encantat viure en l’època que es
va fer l’Eixample», diu Bayés. Ell i
el seu equip estan a punt de tenir
el primer prototip de cor artificial
parcial (cor per bioenginyeria) per
implantar en pacients. H
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Keynes Miquel Rubirola presenta el
seu llibre Keynesianismos. Una
inmersión rápida, sobre les
dimensions morals i polítiques del
filòsof John Maynard Keynes, les
quals s’han situat en primer pla a
causa de la crisi financera iniciada el
2008. A Abacus. Còrsega, 269. A les
18.00 hores. Gratis.

sants-montjuïc
Menjar Nova edició del Mercat de la
Terra de Slow Food, amb productors
de proximitat que ofereixen una gran
varietat de gènere. Als Jardins de les
Tres Xemeneies. Avinguda del
Paral·lel, 49. De 10.00 a 16.00 hores.
Gratis.

nou barris
Cine independent Projecció de la
pel·lícula independent Rocco tiene tu
nombre, d’Angelo Orlando, sobre un
desconegut que s’instal·la a casa del
protagonista i s’apropia de la seva
vida. Al Centre Cívic Can Basté.
Passeig de Fabra i Puig, 274-276. A
les 18.00 hores. Gratis.
Podeu enviar les propostes a
distritos@elperiodico.com
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