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Què fas quan no ets a la Fundació Pasqual
Maragall o el BarcelonaBeta Brain Research
Center?
M’agrada gaudir i estudiar el món de
l’il·lusionisme. La màgia interfereix l’atenció i les
memòries, és un repte cognitiu de primera
magnitud, per a mi un gran desafiament
intel·lectual que pot obrir portes a altres
coneixements. També m’agrada sortir i fer
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Què fas quan no ets a la Fundació Pasqual Maragall o el
BarcelonaBeta Brain Research Center?
M’agrada gaudir i estudiar el món de l’il·lusionisme. La màgia
interfereix l’atenció i les memòries, és un repte cognitiu de primera
magnitud, per a mi un gran desafiament intel·lectual que pot obrir
portes a altres coneixements. També m’agrada sortir i fer
excursions.
Quin és el lloc on has viatjat que més t’ha agradat?
M’agraden els països mediterranis, i les seves illes com Menorca,
Sardenya... Però Moçambic o Índia són dos països que em van
impactar.
Una pel·lícula:
Vaig molt poc al cinema, el darrer que he vist és “Adiós a Europa”
sobre l’escriptor Stefan Zweig, a qui llegeixo gràcies al savi consell
del nostre patró Joaquim Coello.
Un llibre:
Precisament en aquests moments estic llegint “Fouché” del mateix
autor (Zweig), una lectura impressionant, que enganxa, una història
real que va superar qualsevol ficció imaginable, quelcom que avui
correm el risc de tornar-ho a viure en directe.
Una cita amb la qual t’identifiques:

Ladran, señal que cabalgamos.
Un grup, cantant o estil musical:
Miles Davis, el jazz en general i les seves intèrprets en particular.
Un record que no voldries oblidar:
Molts, un d’ells el viatge a NYC del novembre del 2008 amb en
Pasqual Maragall, la Diana, l’Eva, l’equip de rodatge de “Bicicleta,
cullera, poma”... Va ser una setmana carregada d’anècdotes amb la
vivència irrepetible d’assistir a la nit electoral on va sortir elegit el
president Obama. Una nit que vàrem començar a un hotel que feia
de seu electoral del partit demòcrata, i que la vàrem acabar a Times
Square. La foto serveix de prova.

Novembre de 2008, al metro de Nova York. La ciutat bullia per la
cita electoral. Aquella nit Barak Obama era escollit President dels
EUA.
Un somni personal a realitzar:

El meu somni actual és contribuir a que hi hagi un
canvi rellevant en el panorama de la malaltia
d’Alzheimer.

