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Amb la complicitat del fotògraf Jordi Ribó, que capta un a un els 

moviments d’un corredor i permet encadenar-los com en una esce-

na de cinema antic, en Llullu, un nen amb paràlisi cerebral, corre. 

No és la menor de les paradoxes mitjançant les quals, al seu llibre 

Quiet, Màrius Serra canvia la nostra mirada envers aquests infants 

“que no progressen adequadament”.
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EDITORIAL
La publicació de Quiet, l’últim llibre de Màrius Serra, escrit a partir de la seva 

vida al costat d’un fill amb paràlisi cerebral, ha estat un fenomen. Davant de la cons-

ciència social que s’ha despertat amb el llibre, l’autor manifesta la seva sorpresa: 

“Va ser totalment inesperat. Fins i tot tenia molts dubtes de fer una presentació 

pública del llibre. Tot i que em prodigo molt als mitjans, amb aquest llibre no sabia 

quina cara posar, perquè hi estava molt implicat emocionalment. I sobretot no volia 

caure en el victimisme. Però he de dir que els companys de la premsa en van fer 

un tractament exquisit des del principi. Això em va treure la por. I va començar a 

esdevenir un fenomen. En aquests més de 15 mesos he rebut uns 3.000 correus 

electrònics de gent que m’explica les seves històries, amb les que he sintonitzat 

molt. Aleshores se’m va ocórrer fer un concert benèfic, que vaig organitzar durant 

quatre mesos a través del blog Mou-te pels quiets. Això va servir per visibilitzar 

el furgó de cua de la discapacitat, que és la paràlisi cerebral, i generar una nova 

sensibilitat”.

Com fer visible socialment la vida quotidiana dels que, precisament perquè són 

“quiets”, esdevenen invisibles? Darrere de les mobilitzacions i les noves preses de 

consciència hi ha sempre un surt del llenguatge. Una nova capacitat de donar nom 

a una realitat, de fer-la emergir, de donar-la a conèixer, de trobar una manera de 

representar-la a l’escenari de la comunicació. Però potser poques vegades ha estat 

tan clar com en el cas de la recent mobilització pels infants amb paràlisi cerebral 

que aquesta nova capacitat de donar nom, de fer conèixer, de representar i de 

sensibilitzar, arrela en la literatura.

Efectivament, en primer lloc hi ha hagut una experiència de pare que acom-

panya la vida d’un fill amb una discapacitat extrema, i la vida de tota la família 

que l’envolta. De l’experiència ha nascut la narració, la vida d’en Lluís, el fill de 

Màrius Serra, en Llullu. I de la capacitat de narrar, del llibre Quiet, n’ha sortit una 

mobilització social que ha aconseguit parlar de l’experiència d’aquestes famílies 

amb dignitat i compassió, i amb un savi sentit de l’humor que ha aplegat actors, 

cantants, presentadors de televisió, escriptors, periodistes, artistes…

“Mou-te pels quiets”: una paradoxa que porta molt lluny. A les pàgines  

centrals de la revista, el monogràfic ens convida a conèixer la realitat dels infants 

amb paràlisi cerebral, les fundacions que en tenen cura i la literatura que en parla 

i els fa parlar.
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SinGLOt
| Dr. Adolf Cassan

el singlot correspon a una contracció involuntària i  

espasmòdica del diafragma, el principal múscul respira-

tori, situat a la base dels pulmons, que separa la caixa 

toràcica de la cavitat abdominal. Aquest múscul està 

controlat pels centres nerviosos que regulen la respira-

ció, de tal manera que, en condicions normals, funciona 

sincronitzadament amb totes les estructures que inter-

venen en els moviments respiratoris. Però, quan algun 

factor actua anòmalament sobre el múscul o bé sobre 

els nervis o els centres nerviosos que ho controlen, de 

vegades es produeix una contracció espasmòdica asin-

crònica: davant la seva contracció sobtada, el diafragma 

distén sobtadament la caixa toràcica i desencadena una 

inspiració anormal, ja que els pulmons descendeixen 

bruscament i arrosseguen la tràquea i la laringe; a cau-

sa d’això i de la força del corrent generat per l’entrada  

sobtada d ’aire, les cordes vocals de la lar inge 

s’aproximen entre si, tanquen el pas de l’aire i provo-

quen el típic soroll gutural que acompanya el singlot. I 

com que el moviment diafragmàtic és asincrònic, s’altera 

el ritme respiratori, i el més habitual és que es repeteixi 

diverses vegades, durant alguns minuts, o de vegades 

durant períodes bastant perllongats, fins que finalment 

cessa; tret que s’apliqui alguna mesura que aturi el cicle 

i tot torni a la normalitat. 

Pocs trastorns són tan comuns com el singlot, ja 

que és veritablement estrany que algú no en pateixi 

cap accés en algun moment de la seva vida. I tot i que 

generalment es tracta d’un trastorn banal, que cedeix 

de manera espontània i no revesteix gravetat, realment 

resulta molest, i moltes vegades inoportú. Potser és per 

tot això que s’han ideat mil i una fórmules per intentar 

aturar-lo, moltes de les quals són útils, ja que interrom-

pen la seqüència de factors que intervenen en el seu 

desencadenament i manteniment. 

L’origen del singlot pot ser molt variat, ja que la brus-

ca contracció del diafragma pot ser desencadenada com 

a resposta a un estímul procedent del mateix múscul 

o bé dels nervis o de les estructures del sistema ner-

viós central que controlen el seu funcionament. El més 

habitual és que sigui a causa d’una distensió exagera-

da de les fibres musculars diafragmàtiques que, com a 

resposta reflex, provoca la seva contracció sobtada i fa  

que es perdi el sincronisme de la respiració. Aquest 

mecanisme pot activar-se en una gran diversitat de 

circumstàncies i trastorns; la causa més comuna és la 

compressió del diafragma per la dilatació de l’estómac, 

després d’haver menjat o begut en abundància, però 

qualsevol trastorn que ocasioni una dilatació de 

l’estómac o de l’intestí pot produir estímuls causants 

del singlot, així com quasevol augment de grandària dels 

òrgans abdominals. 

Un altre mecanisme pel qual pot produir-se el singlot 

és el desencadenament anòmal d’impulsos nerviosos en 
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les estructures del sistema nerviós central que regulen 

la contracció del diafragma. Pot passar, per exemple, 

en cas d’intoxicació alcohòlica o en alteracions com la 

insuficiència renal. Les alteracions emocionals també 

poden arribar a produir estímuls nerviosos que activin 

la contracció del diafragma i donin lloc al singlot: en un 

estat d’ansietat sol respirar-se acceleradament, la qual 

cosa s’acompanya d’una exagerada eliminació de diòxid 

de carboni, amb la qual cosa es genera un desequilibri 

de les substàncies àcides i alcalines de la sang que, en-

tre les seves manifestacions, s’acompanya de singlot. I 

també es manifestarà amb singlot qualsevol altra afecció 

que, directament o indirectament, irriti els nervis que 

controlen el diafragma, com passa, en ocasions, després 

d’una intervenció quirúrgica abdominal. 

Mentre persisteixi el singlot, poden efectuar-se algu-

nes mesures per detenir-lo que moltes vegades resulten 

eficaces, encara que no sempre assoleixen el seu objectiu. 

El mètode més senzill, i tal vegada el més popular, és dis-

treure momentàniament l’atenció de la persona afectada; 

aquest fet té una base científica, ja que la mateixa ansietat 

generada pel singlot afavoreix la seva persistència. Perquè 

si la persona afectada rep un esglai -la ‘tècnica tradicional’ 

més arrelada- o si de sobte es distreu d’alguna altra for-

ma, és possible que, al desviar la seva atenció, el sistema 

nerviós pugui restablir el ritme respiratori normal. Una 

altra maniobra senzilla és mantenir la respiració en la fase 

de màxima inspiració, per distendre durant uns segons el 

diafragma i intentar que reiniciï la seva activitat normal; 

amb aquest objectiu s’ha popularitzat el mètode d’inspirar 

profundament i, sense deixar anar l’aire, beure sense inte-

rrupció un got d’aigua a glops successius. També pot ser 

útil efectuar una compressió de la part alta de l’abdomen, 

la qual cosa pot fer-se en posició asseguda i doblegant-se 

cap endavant, o estirant-se a terra amb els genolls doble-

gats sobre el ventre. Una altra mesura útil, especialment 

quan el trastorn causa molta ansietat, és que la persona 

afectada respiri en una bossa de paper, perquè així reinhali  

el diòxid de carboni que s’elimina exageradament, per-

què l’augment d’aquesta substància en sang pot inhibir 

el singlot. 

Quan les mesures anteriors fracassen, podem apli-

car-ne d’altres més complexes i més eficaces que modi- Eugènia Carrasco

fiquin l’activitat dels nervis que controlen el diafragma. La més 

simple, encara que poc agradable, és provocar el vòmit, ja sigui 

bevent aigua tèbia salada o bé estimulant la gola. També pot ser 

útil provocar un esternut, que així mateix origina un espasme dels 

músculs respiratoris i exerceix un efecte antagònic al del singlot. 

Si la molèstia persisteix, poden efectuar-se sota estricte control 

mèdic altres maniobres, com la compressió dels globus oculars 

o el massatge de l’artèria caròtida; o bé la compressió del nervi 

frènic, que pot efectuar-se directament amb els dits en el seu 

trajecte per darrere de l’articulació entre l’estèrnum i la clavícula. 

En ocasions, també ha demostrat ser útil l’estimulació de la part 

posterior de la faringe mitjançant una sonda introduïda a través 

de les fosses nasals. 

Si el singlot es perllonga excessivament o es reitera de mane-

ra esgotadora pot ser necessari un tractament mèdic, basat en 

l’administració de medicaments sedants o narcòtics. En circums-

tàncies extremes, quan totes les mesures emprades fracassen i 

el singlot es manté de manera pràcticament indefinida i es con-

verteix en un trastorn més greu, que fins i tot impedeix agafar el 

son, pot ser necessari recórrer a procediments més complexos, 

com aplicar infiltracions per anestesiar el nervi frènic que inner-

va el diafragma, o fins i tot seccionar algunes de les seves fibres 

mitjançant una intervenció quirúrgica. Però realment es tracta 

de casos excepcionals.
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ASISA lidera, juntament amb Ribera Salut, la gestió del projecte assistencial 
L’Hospital de torrejón, un hospital 
d’avantguarda gestionat per ASISA

| Elvira Palencia

Primera pedra del nou hospital de torrejón de Ardoz

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza 

Aguirre, va presidir, el divendres 12 de febrer, l’acte  

de col·locació de la primera pedra del futur hospital 

públic de Torrejón de Ardoz, la concessió del qual va 

atorgar la Comunitat de Madrid el passat mes d’agost  

al consorci Torrejón Salut -format per ASISA, Ribera  

Salut, FCC i Concessia-, que es farà càrrec de la cons-

trucció i gestió del futur hospital durant els pròxims  

30 anys. 

L’hospital s’assentarà sobre una parcel·la de 62.000 

metres quadrats a Soto de Henares i donarà cobertura 

a més de 134.000 habitants de les poblacions de Aljal-

vir, Daganzo de Arriba, Fresno del Torote Ribatejada i 

Torrejón de Ardoz. 

Amb una inversió de més de 130 milions d’euros, 

el conjunt hospitalari públic, dissenyat per l’arquitecte 

Luis González Sterling, incorpora criteris de tecnologia, 

innovació, sostenibilitat i confort, així com la utilització 

d’energies renovables amb arquitectura bioclimàtica. 

Comptarà amb habitacions individuals, 10 quiròfans, 

6 sales de parts, una àmplia cartera d’especialitats i una 

tecnologia sanitària puntera en mitjans de diagnòstic i 

tractament amb història clínica electrònica i radiologia 
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digital, de manera que els professionals compartiran 

en temps real la història dels seus pacients i podran 

sol·licitar des de qualsevol punt proves diagnòstiques i 

visualitzar immediatament els resultats. 

Disposarà a més de 83 llocs d’urgència totals, 42 

consultes i 29 gabinets d’exploració. La seva completa 

cartera de serveis li permetrà la resolució del 95% de 

l’atenció especialitzada de la població de referència. 

La concessió inclou, també, la remodelació del Cen-

tre d’Especialitats de Torrejón, que es convertirà en un 

centre de referència coordinat amb els centres d’Atenció 

Primària i molt proper a la població. 

En la línia dels hospitals de Torrevieja i del Vinalo-

pó, en la gestió dels quals ASISA participa, estarà dotat  

amb les últimes tecnologies i serà, a més, un centre 

totalment informatitzat, integrat, accessible i segur 

per prestar assistència sanitària de màxima qualitat 

basada en la gestió clínica integral i en la coordinació 

amb l’atenció primària, que comptarà amb una plantilla 

multidisciplinar d’alta capacitació en clínica, docència  

i investigació. 

L’adjudicació de la concessió de l’Hospital de To-

rrejón a un consorci participat per ASISA fa que la 

entitat sigui l’única asseguradora sanitària present  

en tres concessions hospitalàries, dues a la Comunitat 

Valenciana i les seves àrees d’influència -els hospitals 

de Torrevieja i el Vinalopó (Elx)-, i una a la Comunitat 

de Madrid. 

El president d’ASISA 

El Dr. Francisco Ivorra ha assenyalat que la concessió 

de l’Hospital de Torrejón suposa “un reconeixement a 

l’experiència d’ASISA en la gestió de concessions admi-

nistratives a Espanya i al model de col·laboració pública 

i privada desenvolupat a la Comunitat Valenciana”. 

Per al president d’ASISA “el participar en aquest 

projecte d’hospital públic integrat en la xarxa sani-

tària pública de la Comunitat de Madrid és un motiu  

d’orgull, i un gran repte aconseguir que aquest centre 

públic basat en un model de col·laboració pública i pri-

vada, que es caracteritza per l’excel·lència en la gestió  

i per l’alta qualificació dels seus professionals, sigui un 

centre públic de referència per a tots els madrilenys”. 

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, 

en l’acte de col·locació de la primera pedra acompanyada, entre 

altres autoritats, del conseller de Sanitat de la Comunitat de 

Madrid, Juan José Güemes; l’alcalde de torrejón de Ardoz, Pedro 

Rollán; el president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra; el director 

general de Ribera Salut, Alberto de Rosa, i el president de Con-

cessia, José Manuel Albadalejo. 
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Els serveis dels laboratoris 
d’anàlisis clíniques 
| Dolors Borau

Quan estem malalts, hi ha símpto-

mes visibles que aporten una gran 

informació per al diagnòstic (febre, 

dolor localitzat, inflamació, tos...), 

però, de vegades, cal buscar altres 

indicadors no visibles: una analítica 

de sang aporta una informació molt 

valuosa sobre l’estat de salut d’una 

persona.

Una anàlisi clínica es pot fer a 

partir d’una mostra de sang, d’una 

mostra d ’or ina o d ’una mostra 

d’altres líquids i productes de secre-

cions corporals. Dins de la medicina, 

les anàlisis clíniques són una especia-

litat mèdica dedicada a l’estudi dels 

fluids corporals i d’altres substàncies 

de l’organisme humà. Representa 

una exploració complementària molt 

valuosa per establir un diagnòstic, 

fer-ne el seguiment i actuar per pre-

venir i tractar una malaltia.

Per fer-se una analítica, s’ha 

d’acudir a un centre especialitzat 

amb un full de petició que haurà ela-

borat un metge de família o un espe-

cialista. Són els metges els que sa-

ben quins paràmetres cal valorar en 

cada cas, és a dir, quines substàncies 

haurà de determinar i comprovar el 

laboratori. Amb aquest full de peti-

ció, els assegurats d’Assistència 

Sanitària i d’Asisa només han 

de consultar el catàleg de 

l’asseguradora per triar, 

dins d’una llarga llista, 

un dels centres d’anàlisis 

clíniques del seu àmbit te-

rritorial. En general, totes 

les persones de totes les 

edats han d’anar a fer-se 

l’extracció de sang en dejú, 

perquè així no hi haurà cap 

dada que pugui quedar alte-

rada per la metabolització 

dels aliments ingerits. És 

per això que, en aquests 

centres, l’horari d’atenció 

al públic comença molt 

d’hora i és molt ampli. 

Aquesta és una de les 

especialitats mèdiques 

que més ha evolucionat 

en els darrers anys. Actualment, en 

tots els laboratoris d’anàlisis es tre-

balla amb la més alta tecnologia, tant 

pel que fa als equips analítics que 

funcionen de manera automàtica, 

com pel que fa a la implementació 

de nous softwares informàtics de 

gestió, que són imprescindibles a 

l’hora d’unificar i estandarditzar els 

processos. Aquests centres poden 

actuar en diferents àmbits, com el de 

la bioquímica clínica, l’hematologia, 

la immunologia, la microbiologia i 

parasitologia, la toxicologia, el diag-

nòstic prenatal o les analítiques 

d’urgències.

Gairebé tothom ha hagut de fer-

se una anàlisi de sang o ha hagut de 

dur una mostra d’orina a analitzar 

i, sovint, el que es recorda és que 

aquests processos causen certa 

molèstia: una punxada al braç o les 

maniobres antipàtiques per obtenir 

altres secrecions corporals. Poques 

vegades ens preocupem per saber 

què passa al laboratori ni quines da-

des se n’obtenen. Quan es recullen els 

resultats, hi ha alguns noms que ens 

són familiars. Generalment, al costat 

de les xifres que han obtingut de cada 

paràmetre analitzat hi ha uns valors 

de referència que ens permeten com-

provar si les nostres xifres es troben 

dins d’aquells valors de normalitat. 

Tot i així, nosaltres sols no podem 

fer una valoració de la informació 

escrita en el full de resultats sense 

l’assessorament d’un metge.

Comoditats per a l’usuari
Alguns laboratoris del llistat 

d’Assistència Sanitària i d’Asisa 

ofereixen la possibilitat que el mateix 

pacient pugui recollir els resultats 

a través d’internet. Així, amb un 

codi que l’identifica com a usuari 

i una contrasenya personalitzada, 

cadascú pot entrar de manera segura 

i confidencial a la web del laboratori, 

guardar-se el fitxer a l’ordinador 

particular i imprimir-ne els resultats en 

paper.

SALUt  |  EL RACÓ DE L’USUARI
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d e l  p a c i e n t  q u e  

pateix un càncer) 

o e l  d iagnòs-

tic prenatal  

(que serveix 

per valorar 

el risc d’un 

e m b a r à s 

d ’ e s t a r 

afectat per 

una patolo-

gia cromosò-

mica o per de-

fectes del tub 

neural).

En el cas que el 

pacient hagi acudit a ur-

gències i se li hagi fet una analítica, 

els resultats arriben molt ràpidament 

al metge i, després, es donen impre-

sos al pacient. Però amb el temps els 

procediments canvien i actualment la 

informació es pot recollir per altres 

canals. Alguns laboratoris del llistat 

d’Assistència Sanitària i d’Asisa ofe-

reixen la possibilitat que el mateix 

pacient pugui recollir els resultats a 

través d’internet. Així, amb un codi 

que l’identifica com a usuari i una 

contrasenya personalitzada, cadas-

cú pot entrar de manera segura i 

confidencial a la web del laborato-

ri, guardar-se el fitxer a l’ordinador 

particular i imprimir-ne els resultats 

en paper. Per a molts usuaris això 

és també una comoditat perquè 

els permet estalviar temps i 

desplaçaments.

Per a ls usuar is pot ser úti l 

conèixer quina és la labor dels labo-

ratoris i quins són els seus àmbits 

d’estudi. Per exemple, en una ana-

lítica sempre hi haurà l’apartat de 

la bioquímica clínica, que consisteix 

a analitzar les determinacions quí-

miques més comunes: dades sobre 

glucosa, colesterol, triglicèrids, urea 

i moltes altres aporten una informa-

ció decisiva per orientar el diagnòstic 

en cas de malaltia i per valorar l’estat 

general de salut. Un altre apartat 

fonamental de les analítiques és 

l’hematologia, que aporta informa-

ció sobre els elements cel·lulars de la 

sang i serveix de guia per al diagnòs-

tic de diverses patologies. S’obtenen 

dades sobre els eritròcits o sèrie ver-

mella (recompte d’hematies, hemog-

lobina, hematòcrit...); dades sobre els 

leucòcits o sèrie blanca (neutròfils, 

limfòcits...) i també dades sobre les 

plaquetes (les cèl·lules que interve-

nen en la coagulació).

Actualment s’ha produït un gran 

avenç en el desenvolupament de di-

verses àrees, com la immunologia 

(que permet diagnosticar i fer el se-

guiment d’un ampli ventall de malal-

ties infeccioses, així com l’estudi de 

malalties d’origen autoimmune); la 

determinació d’hormones (imprescin-

dible per a l’estudi i el tractament de 

malalties endocrines); els marcadors 

tumorals (que juntament amb altres 

proves permeten a l’oncòleg diag-

nosticar, tractar i seguir l’evolució 

ACTUALMENT, EN TOTS ELS LABORATORIS D’ANÀLISIS ES TREBALLA 
AMB LA MÉS ALTA TECNOLOGIA, TANT PEL QUE FA ALS EQUIPS 
ANALÍTICS QUE FUNCIONEN DE MANERA AUTOMÀTICA, COM PEL 
QUE FA A LA IMPLEMENTACIÓ DE NOUS SOFTWARES INFORMÀTICS 
DE GESTIÓ QUE SÓN IMPRESCINDIBLES A L’HORA D’UNIFICAR I 
ESTANDARDITZAR ELS PROCESSOS

Jordi Negret
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Les al·lèrgies primaverals
| Dolors Borau

Ja em va advertir el metge que, 

amb aquest hivern tan plujós, la pri-

mavera seria difícil per a mi i el meu 

fill: som al·lèrgics. L’abundància de 

pluja propicia una gran florida de les 

plantes després de l’estació hivernal 

amb un bona pol·linització.

Afortunadament, la meva al·lèrgia 

és estacional i només es manifesta en 

presència de l’al·lergogen que me la 

provoca: el pol·len dels plàtans, un 

arbre majestuós de fulla caduca que 

quan arriba la primavera floreix amb 

força per molts carrers de la meva 

ciutat. El meu fill no té tanta sort, ell 

també pateix una al·lèrgia estacional 

(al pol·len de les gramínies, les plan-

tes amb espiga), però a més té una 

al·lèrgia crònica als àcars de la pols. 

Quan de més petit va començar a ma-

nifestar els símptomes, em costava 

distingir si es tractava d’un refredat 

o d’un procés al·lèrgic. El pediatre, 

després de diverses visites, m’ho va 

aclarir. Els refredats es manifesten 

ocasionalment i tenen una durada de-

finida d’una setmana, en canvi les cri-

sis de rinitis al·lèrgica apareixen d’una 

manera recurrent encara que durin 

poca estona. I hi ha més diferències: 

en un refredat la mucositat és densa, 

es té mal de coll, tos, es fa algun es-

ternut i es pot tenir febre, mentre que 

en un procés al·lèrgic la mucositat 

és aquosa, no es té mal de coll però 

pica, hi ha més llagrimeig, els estern-

uts són freqüents i se’n fan molts de 

seguits i no es té febre. El problema 

que vam tenir és que amb tanta rinitis 

de repetició, el meu fill Pau va aca-

bar tenint problemes d’oïda, sinusitis 

i, finalment, asma. Després de tots 

aquests quadres, ens van derivar a un 

al·lergòleg que va fer-li les proves per 

identificar a què tenia al·lèrgia. 

En aquest cas s’havien de realit-

zar uns tests cutanis que consisteixen 

a injectar, per via intradèrmica, di-

verses substàncies. Pobre fill meu! 

Ja sé que només són unes quantes 

punxadetes a la pell, però és tant mo-

lest... Haig de dir que les infermeres 

en van saber molt i que en Pau 

es va portar molt bé. Quan van 

acabar, calia esperar per veure 

si es produïa alguna reacció lo-

cal al voltant d’algunes de les 

punxades. Això voldria dir que 

aquella substància, inofensi-

va per a tantes persones, 

en el seu cas, l’organisme 

la  i d e nt i f i c ava  co m s i  

fo s  u n  i nva s o r.  Q u a n 

l’organisme creu que està 

davant d’un invasor, mo-

bilitza el sistema immu-

nitari per combatre’l 

creant una gran quan-

titat d’anticossos ano-

menats immunoglo-

bulina E (IgE). Aquests anticossos 

específics ordenen a les cèl·lules que 

alliberin poderoses substàncies infla-

matòries, com la histamina, que actua 

en diferents parts del cos i causa els 

símptomes. Va ser així com vam sa-

ber que en Pau era al·lèrgic al pol·len 

de les gramínies i als àcars de la pols, 

perquè en els llocs on havien punxat 

aquestes substàncies es va produir 

enrogiment i inflamació.

Les al·lèrgies no es curen, però 

se’n poden controlar els símptomes. 

De vegades el metge ha de prescriure 

medicació (descongestius, antihista-

mínics, corticoides...) i s’ha de seguir 

el tractament al peu de la lletra. Ac-

tualment també es poden 

Què cal fer?
Quan es coneixen els causants de les 

nostres al·lèrgies es poden aplicar alguns 

consells. En el cas del pol·len: no convé 

estar massa estona a l’aire lliure en 

èpoques de pol·linització, sobretot a les 

hores de la posta del sol que és quan n’hi 

ha més en suspensió. En el cas dels àcars 

de la pols, s’ha de canviar la roba del llit 

cada setmana i rentar-la, com a mínim, 

a 60ºC.
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tractar alguns casos amb immuno-

teràpia (vacunació específica contra 

els al·lergògens causants) que no 

cura la malaltia, però en redueix el 

nombre de símptomes i fa més fàcil 

el seu control.

Per a nosaltres va ser molt po-

sitiu conèixer els causants de les 

nostres al·lèrgies perquè vam po-

der aplicar els consells que ens van 

donar. Per exemple, els al·lèrgics al 

pol·len han de saber que el vent és 

un mal amic perquè l’escampa i que, 

en canvi, els millors dies són els de 

pluja que fa caure el pol·len a terra; 

no convé estar massa estona a l’aire 

lliure en èpoques de pol·linització, so-

bretot a les hores de la posta del sol 

que és quan n’hi ha més en suspensió; 

s’han de ventilar les habitacions a pri-

mera hora o cap al tard i mantenir-hi 

una temperatura fresca; durant el dia 

no s’han d’obrir les finestres de casa 

i cal viatjar amb les finestres del co-

txe tancades. La veritat és que, quan 

arriba la primavera, si saps com pre-

venir el contacte amb l’al·lergogen, 

els símptomes milloren.

Amb una al· lèrgia crònica és 

més díficil, perquè la presència de 

l’al·lergogen és constant. Com que de 

pols n’hi ha a tot arreu, és impossible 

viure sense estar en contacte amb 

els àcars, uns microorganismes de 

la família dels aràcnids que viuen als 

matalassos i als coixins i s’alimenten 

d’escames o cèl·lules mortes que 

desprèn la pell de les persones. Quin 

fàstic, vaig pensar quan m’ho van ex-

plicar! És l’excrement d’aquests ani-

malets el que causa l’al·lèrgia. No es 

pot evitar que hi hagi àcars a les ca-

ses, així que cal ser disciplinat i rea-

litzar les maniobres de neteja ade-

quades per reduir-los al mínim. S’ha 

de tenir especial cura amb la roba 

del llit utilitzant fundes protectores 

a m b  m o l t 

poca porositat 

per als matalassos 

i als coixins; canviar la 

roba del llit cada setmana i 

rentar-la, com a mínim, a 60ºC; in-

tentar no fer vida al dormitori durant 

el dia; conservar una humitat relati-

va de la casa inferior al 60%; evitar  

les catifes , coixins de plomes i 

mantes de l lana; passar sovint 

l’aspiradora i, en el cas dels nens 

petits, evitar que tinguin ninos de 

peluix a l’habitació 

i que hi dormin. Això li costava tant 

d’entendre, al Pau, que els pocs ninos 

que tenia, els rentàvem a la rentado-

ra amb aigua calenta i va aprendre a 

dormir amb un soldadet de plàstic a 

la mà. Tot plegat representa un es-

forç extra de neteja i ordre, però la 

causa s’ho val.

LES AL·LÈRGIES NO ES CUREN, PERÒ SE’N PODEN 
CONTROLAR ELS SÍMPTOMES. DE VEGADES EL METGE HA DE 
PRESCRIURE MEDICACIÓ (DESCONGESTIUS, ANTIHISTAMÍNICS, 
CORTICOIDES...) I S’HA DE SEGUIR EL TRACTAMENT AL PEU DE 
LA LLETRA. ACTUALMENT TAMBÉ ES PODEN TRACTAR ALGUNS 
CASOS AMB IMMUNOTERÀPIA (VACUNACIÓ ESPECÍFICA 
CONTRA ELS AL·LERGÒGENS CAUSANTS) QUE NO CURA  
LA MALALTIA, PERÒ EN REDUEIX EL NOMBRE DE SÍMPTOMES  
I FA MÉS FÀCIL EL SEU CONTROL

Jo
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Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
| Dra. Perla Luzondo

Es considera al·lèrgia alimentària quan el sistema immunitari és el responsable de 

la resposta del cos a determinats aliments. Les reaccions al·lèrgiques són contraresta-

des per les immunoglobulines E i afecten el 3% de la població, especialment els nens. 

L’al·lèrgia té una base genètica personal i l’únic tractament és no consumir l’aliment 

que la provoca. 

La intolerància alimentària produeix símptomes similars als de l’al·lèrgia, però de 

menor intensitat: urticària, flatulència, dolors abdominals, inflamacions a la boca o als 

llavis, rinitis i tos. El tractament sol consistir a retirar l’aliment de la dieta i reintroduir-

lo de mica en mica. 

Els al·lergògens són components proteics presents en els aliments i els següents 

representen el 60-65% dels casos:

•  L’albúmina com a al·lergogen present en la clara d’ou: el pacient presenta sensi-

bilitat a ous de gallina i a ous d’altres aus, preparats de la indústria alimentària i a 

les vacunes que continguin albúmina. 

•  La llet de vaca, de cabra o d’ovella és l’al·lergogen més freqüent en els bebès, les 

proteïnes de la llet de vaca passen al nounat a través de la llet materna produint-li 

vòmits i dolors abdominals.

•  El peix en general.

•  Crustacis i mariscs: la gamba tant crua com cuita n’és el més freqüent, seguida 

de les ostres. 

•  Fruits secs: el cacauet, l’ametlla, l’avellana, la nou i els pinyons. En els llegums, 

les faves.

•  Fruita fresca, com préssecs i albercocs, el meló i les maduixes.

Els al·lèrgics al làtex han de saber que poden desenvolupar reaccions creuades amb 

alguns aliments. Aquestes són algunes de les més conegudes: 

•  Risc alt: eviti els plàtans, el kiwi, la castanya i el festuc.

•  Risc moderat: eviti la poma, la pastanaga, l’api, el tomàquet, la papaia, la patata 

crua, el meló i els cacauets.

•  Risc baix: eviti la pera, el préssec, les maduixes, la soja, la figa i les nous.

La intolerància a la lactosa (sucre de la llet), la presenten un 20% de la població 

occidental i el 80% de la població asiàtica i africana; produeix restrenyiment i casos 

de còlon irritable. 

Els celíacs pateixen intolerància al gluten del blat i han de revisar l’etiqueta d’alguns 

embotits i preparats càrnics. 

Actualment s’estudia l’efecte de la colina com a agent antiasmàtic, ja que disminueix 

la producció de moc bronquial i protegeix de l’obstrucció de les vies respiratòries, i 

l’acció dels àcids grassos omega 3, especialment els EPA i els DHA, perquè disminueixen 

la formació de l’àcid araquidònic. 

Us suggereixo un plat tradicional adaptat a situacions d’intolerància alimentària:

Ingredients per a 4 persones

•  75 g de pernil serrà esmicolat

•  75 g de pollastre

•  1/2 litre de llet (sense lactosa per 

als intolerants) 

•  70 g de farina (proceli per als 

celíacs)

•  40 g de Maizena

•  1/2 ceba

•  Nou moscada, sal i pebre

•  Pa ratllat per arrebossar (sense 

gluten per als celíacs)

•  Ou batut (en cas d’intoleràcia, 

substituiu-lo per llet) 

Elaboreu la beixamel, feu les 

croquetes i fregiu-les en oli d’oliva 

abundant fins que quedin ben 

daurades. Són delicioses i no 

notareu la diferència.

Croquetes de pernil i pollastre
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asisa lliura els premis 
del seu i certamen Nacional 
de Fotografia asisa
| elvira palencia

asisa va lliurar, en un acte que va 

tenir lloc el 8 de gener a Madrid, els 

premis del I Certamen Nacional de 

Fotografia ASISA. 

El jurat del certamen va estar for-

mat per tres prestigiosos fotògrafs, 

titulats MFIAP per la Federació Inter-

nacional de l’Art Fotogràfic: José Ju-

lián Ochoa, Sergio Tello i Juan Miguel 

Alba. El certamen oferia dues cate-

gories, una amb temàtica lliure i una 

altra amb la temàtica de maternitat 

i infància. 

El president d’ASISA, el Dr. Fran-

cisco Ivorra, va fer lliurament dels 

guardons: dos premis d’honor que 

Doctors ivorra, soria, mayero i viola, amb els premiats 

premi d’honor en la categoria maternitat i infancia premi d’honor en la categoria lliure

van consistir en 3.000 euros i la  

medalla d’or de la Confederació Es-

panyola de Fotografia, així com di-

versos accèssits de 300 euros, deu 

en la categoria lliure i tres en la de 

maternitat i infància. 

El premi d’honor en la categoria 

lliure va recaure en Raúl Cañibano 

Ercilla, per la seva sèrie de cinc foto-

grafies titulada Terra Guajira. En la 

categoria de maternitat i infància, la 

guardonada va ser Belén Caballero 

Sanchis per la seva sèrie de vuit fo-

tografies, sense títol. 

Les obres premiades, juntament 

amb una selecció de les rebudes, 

formaran part d’una exposició itine-

rant per les diferents clíniques i de-

legacions d’ASISA en tot el territori 

nacional.
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ASISA dóna suport a la medicina humanitària 
a través de la formació i la investigació
| E.P.

ASISA i la Universidad Rey Juan 

Carlos van signar el passat 28 de ge-

ner un conveni de col·laboració per 

potenciar la formació en assistència 

mèdica en camps de refugiats. 

Mitjançant aquest acord, ASISA 

es compromet al finançament del 

Màster Universitari Internacional de 

Formació i Gestió en Medicina Hu-

manitària, concretament del mòdul 

d’Assistència Mèdica en Conflictes i 

Camps de Refugiats, que es desenvo-

luparà a la London School of Higiene 

and Tropical Medicine de Londres 

(Regne Unit). 

Com a coordinadors de les activi-

tats desenvolupades sota aquest con-

veni s’ha encomanat, per la banda de 

la Universidad Rey Juan Carlos, a la 

vicerectora de Títols Propis i Postgrau 

i Unitats Docents Delegades, Pilar La-

guna Sánchez, i al director del Màs-

ter, Ángel Gil de Miguel. Per la banda 

d’ASISA, les tasques de coordinació 

de les activitats seran portades a ter-

me pel president de la companyia, el 

Dr. Francisco Ivorra, i per la directora 

de planificació i desenvolupament de 

l’entitat, Dra. María Tormo. 

D’ASISA, va signar el conveni el 

seu president, el Dr. Francisco Ivorra, 

i de la Universitat, el seu rector Pe-

dro González-Trevijano. 

ASISA, dintre del seu programa 

de responsabilitat social corporativa, 

desenvolupa acords amb universitats 

de prestigi amb l’objectiu de millorar 

la formació dels professionals sani-

taris. Aquesta millora es canalitza  

mitjançant la implicació en els pro-

grames educatius i d’investigació 

que es desenvolupen en aquests 

centres educatius.

Dr. Francisco Ivorra i Pedro González-Trevijano

La Clínica Santa Isabel lliura a Sevilla 
els seus premis anuals
| E.P.

La Clínica Santa Isabel va lliurar el passat 29 de ge-

ner el XXI Premi Clínica Santa Isabel al Dr. Isacio Siguero, 

metge oftalmòleg de prestigi reconegut que ha presidit im-

portants institucions, com l’Organització Mèdica Col·legial 

d’Espanya, el Consell Andalús de Col·legis Oficials de Met-

ges d’Espanya i el Col·legi Oficial de Metges de Sevilla. 

El delegat del Govern a Andalusia, Juan José López Gar-

zón, va presidir l’acte de lliurament del premi, acompanyat 

d’altres personalitats, com el conseller delegat d’ASISA,  

Dr. Enrique de Porres; el delegat provincial d’ASISA a Sevilla, 

Dr. Gregorio Medina, i el director mèdic de la Clínica San-

ta Isabel, Dr. Francisco Vázquez, així com el president del 

Col·legi d’Infermeria de Sevilla, José María Rueda. 

El premi Clínica Santa Isabel, tradicional en la sanitat 

andalusa, es concedeix per votació popular entre els 1.200 

professionals del quadre mèdic d’ASISA a Sevilla. 

En el mateix acte es va fer lliurament del XIV Premi 

SCIAS Sevilla a Mª Dolores Rodríguez Barroso, per reunir 

en la seva àmplia trajectòria professional a la Clínica Santa 

Isabel els valors que inspiren el cooperativisme sanitari, 

com són humanitat en el tracte, proximitat amb el pacient 

i dedicació professional.

D’esquerra a dreta: Dr. Soria, Dr. de Porres, José María Rueda Segura (president 

del Col·legi d’Infermeria de Sevilla), Dr. Lorenzo, Mª Dolores Rodríguez Barroso, 

Dr. Isacio Siguero, Dr. Medina i Juan José López Garzón
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La Fundació 46664 rep el premi honorífic 
pie Derecho, patrocinat per asisa 

| e.p.

sota el patrocini d’asisa, el pas-

sat 9 de març Cadena 100 va fer 

lliurament dels Premis Pie Derecho 

que tenen com a objectiu premiar 

aquells herois quotidians que són un 

exemple per a tothom pel seu espe-

cial coratge davant les dificultats i el 

seu valor i la seva aportació a la so-

cietat i que han merescut el vot dels 

oients del programa Buenos días 

Javi Nieves. 

El premi honorífic d’aquest any 

ha recaigut en la Fundació 46664, 

una associació que pertany a la Fun-

dació Nelson Mandela que té com a fi 

recol·lectar fons per a la lluita contra 

la SIDA. 

Els oients de Cadena 100 també 

van voler premiar la feina de la Uni-

tat canina de salvament i rescat de 

Getafe a Haití. Un altre dels premiats 

va ser Ángel Luis Cejudo, un heroi 

anònim que va salvar el fill d’un veí 

de les flames d’un incendi que va cre-

mar els seus habitatges a Còrdova. 

Els oients de Cadena 100 van vo-

ler que l’últim dels premis recaigués 

en José Luis Herrera, un violinista 

que fa anys que lluita contra el Par-

kinson al costat de la seva esposa i 

que regala la seva música a persones 

que viuen en residències d’avis. 

Aurora Barbero, cap de grans 

comptes d’ASISA, va lliurar el guardó 

a José Carlos Ferre, la filla del qual, 

María, va ser diagnosticada amb una 

greu malaltia neurològica anomena-

da la Síndrome de Rett. Des de 2008, 

José recapta fons per a la investiga-

ció d’aquesta síndrome. 

El president Ivorra va comentar 

que “ASISA es mostra orgullosa de co-

patrocinar els premis Pie Derecho, per 

ser una iniciativa que premia la bona 

voluntat, la generositat i el coratge 

davant les adversitats”.

L’Hospital moncloa rep l’acreditació 
oHsas 18001 de prevenció de riscos laborals
| e.p.

L’Hospita l  moncloa ha obtingut la  

certificació OHSAS 18001 del seu sistema 

de gestió de la prevenció de riscos labo-

rals després de superar l’auditoria externa  

realitzada per l’empresa SGS-ICS, una com-

panyia auditora i certificadora especialitza-

da en qualitat, medi ambient, prevenció de 

riscos laborals i seguretat. 

El motiu pel qual s’ha otorgat la certifi-

cació OHSAS 18001 a l’Hospital Moncloa ha 

estat disposar d’un model de sistema proac-

tiu per a la gestió de la seguretat i la salut 

en el lloc de treball basat en el principi de 

la millora contínua que contempla activitats 

preventives, així com dels mitjans més ade-

quats per a la gestió dels aspectes de segu-

retat i salut laboral, d’una forma estructu-

rada i per sobre dels mínims exigits per llei. 

El director gerent de l’Hospital Mon-

cloa, el Dr. Juan José Fernández Ramos, ha 

destacat el compromís de l’hospital amb la 

qualitat assistencial i ha afegit que “aquest 

reconeixement reflecteix la voluntat del cen-

tre sanitari de seguir apostant per millorar 

dia a dia amb l’objectiu que els usuaris rebin 

una atenció de màxima qualitat. Entenent 

en aquest cas com a usuaris tots els nostres 

treballadors.” 

A l’acte de lliurament de la certificació 

també hi va assistir el president d’ASISA, 

el Dr. Francisco Ivorra, que va afirmar que 

“aquesta certificació situa l’Hospital Moncloa 

a l’avantguarda dels hospitals espanyols més 

compromesos amb la prevenció de riscos i 

amb la salut dels seus treballadors”.

D’esquerra a dreta a la taula presidencial:  

Dr. carlos Zarco (director mèdic de l’Hospital moncloa), Dr. 

Francisco ivorra (president d’asisa),  

Dr. Juan José Fernández (director gerent de l’Hospital 

moncloa), ramón robles (president de l’empresa sGs-ics) 

i Dr. manuel soria (director general metge d’asisa)

aurora Barbero lliura el premi  

a José carlos Ferre i a la seva filla maría
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SCIAS - Hospital de Barcelona, 
una experiència cooperativa singular 

|    Dr. Gerard Martí 
sotsdirector mèdic de l’Hospital de Barcelona  
i patró de la Fundació Espriu

El cooperativisme significa asso-

ciació voluntària de persones, no de 

capitals, per aconseguir un objectiu 

al qual difícilment es podria arribar 

en solitari. Amb la revolució indus-

trial, a mitjan segle XIX, la primera 

expressió de cooperativisme que 

va progressar ràpidament va ser de 

consum: comprar a l’engròs produc-

tes bàsics per poder-los vendre als 

socis de la cooperativa, treballadors 

de les noves fàbriques industrials que 

estaven perdent poder adquisitiu (en 

aquells anys la inflació era superior 

a l’augment salarial). Aquestes ini-

ciatives voluntàries es van estendre 

per tots els llocs que registraven un 

procés d’industrialització. 

En el transcurs dels últims 150 

anys l’entorn institucional i econòmic 

ha evolucionat; com a conseqüència, 

el cooperativisme de consum s’ha 

ajustat a les noves necessitats dels 

ciutadans. En l’actualitat es poden 

trobar importants experiències em-

presarials de cooperativisme de con-

sum tradicional en nombrosos països 

d’Europa i Amèrica, tant del nord 

com del sud. 

Respondre a una necessitat social 

El dèficit de llits hospitalaris potser 

és crònic en qualsevol societat en 

desenvolupament. Així succeïa a 

Barcelona a la meitat dels anys 60 

i principis dels 70, quan el sistema 

Dr. Gerard Martí

públic de salut encara no havia des-

plegat tot el seu potencial i l’oferta 

privada es limitava a algunes especia-

litats quirúrgiques en mans d’alguns 

professionals prestigiosos. Al mateix 

temps, la població ja començava a 

disposar de recursos per resoldre els 

seus problemes de supervivència, 

després d’una etapa anterior de de-

pressió econòmica. Una d’aquestes 

primeres demandes va ser la presta-

ció sanitària, perquè l’oferta pública 

i privada de serveis sanitaris era in-

suficient. 

En aquest context, un ampli grup 

de ciutadans assegurats a Assistèn-

cia Sanitària Col·legial, liderats pel Dr. 

Josep Espriu -llavors president de la 

companyia-, va decidir crear una coo-

perativa de consum per incrementar 

l’oferta de llits hospitalaris privats 

i, com a membres de l’entitat, tenir 

garantida la prestació de serveis hos-

pitalaris i la seva participació directa 

en la gestió d’aquests serveis. Amb 

aquesta missió concreta, va néixer el 

1974 Instal·lacions Assistencials Sani-

tàries (SCIAS, SCCL), una cooperativa 

de consum sense ànim de lucre que 

el 1989 va inaugurar l’Hospital de 

Barcelona a l’avinguda Diagonal de 

la ciutat. 

Actualment, SCIAS és una coo-

perativa que la legislació espanyola 

qualifica com a mixta, perquè el seu 

govern està compartit entre els socis 

de consum i els socis de treball; dels 

167.254 que en té avui dia, els segons 

en són 788. 

L’Hospital de Barcelona, propie-

tat de SCIAS, disposa d’un nombre 

total de 300 llits. El 2008 els ingres-

sos de la cooperativa van ser de 59,2 

milions d’euros, el 86,6% per pres-

tació de serveis hospitalaris, el 9,7% 

en concepte de quota periòdica que 

aporten els socis de consum i el 3,7% 

restant procedent d’altres ingressos 

de l’hospital. L’excedent d’explotació 

va ser del 0,35% del total dels ingres-

sos, que -a causa de la seva manca 

d’ànim de lucre- es reinverteix per 

reforçar la sostenibilitat econòmica 

de l’entitat. 
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Com es distribueix la represen-

tació en els òrgans de poder entre 

aquests dos tipus de socis? El nombre 

de socis de consum és superior al de 

socis de treball; no obstant això, els 

de treball són els que més temps des-

tinen a l’organització i els que més risc 

assumeixen, perquè si la cooperativa 

arribés a tancar les seves portes per-

drien el seu lloc de treball. 

Atès el gran nombre de socis que 

tenen dret a participar en l’assemblea, 

l’Assemblea General se celebra mi-

tjançant un sistema d’assemblees 

preparatòries sectorials prèvies, 

en les quals s’escullen els delegats 

que acudiran a l’Assemblea General;  

una d’elles és exclusiva dels socis de 

treball. 

L’assemblea tria els socis que 

seran membres del Consell Rector, 

màxim òrgan de representació entre 

assemblees, constituït per 15 socis, 12 

de consum i 3 de treball. 

Hi ha una altra forma de partici-

pació dels socis de treball. Es tracta 

del Consell Social, un òrgan consultiu 

que permet el diàleg entre el Consell 

Rector i els socis de treball, bàsica-

ment per tractar temes relacionats 

amb la seva dedicació a la coopera-

tiva. Està constituït per 12 socis de 

treball, diferents dels que participen 

en el Consell Rector, que són esco-

llits per sufragi universal entre tots 

els socis de treball. 

Mecanismes de govern democràtic 

La diferència principal entre aques-

ta cooperativa de consum de serveis 

sanitaris i la resta de les organit-

zacions que operen en el sector és 

el govern de l’organització. SCIAS, 

des del primer moment, va ser una 

cooperativa de consum els socis de 

consum de la qual eren els únics 

propietaris. Quins requisits són ne-

cessaris actualment per ser-ne? El 

nou soci de consum de SCIAS fa una 

aportació recuperable de 30 euros 

al capital social, així com d’una quo-

ta d’entrada no recuperable de 12 

euros. A continuació, haurà d’abonar 

mensualment una quota periòdica 

de 3 euros. Cal, a més, ser assegu-

rat d’Assistència Sanitària Col·legial 

per poder ser atès a l’Hospital sense 

abonar la factura. 

Ser soci de consum de SCIAS su-

posa ser copropietari de l’empresa, 

cosa que li dóna dret, entre altres 

avantatges socials, a participar en els 

òrgans de govern de l’organització: 

l’Assemblea General i el Consell 

Rector. A partir de l ’any 1989, 

l’assemblea, a proposta del Consell 

Rector, va aprovar la possibilitat que 

els treballadors de l’organització 

també poguessin ser socis de treball; 

en l’actualitat, com ja s’ha dit abans, 

gairebé el 90% d’ells en són. 

Quins avantatges té el soci de 

treball, amb relació a la persona que 

només té l’estatus de treballador? 

Participar en la propietat i en la ges-

tió de l’empresa. Concretament, el 

soci de treball, a més de fer les ma-

teixes aportacions que el de consum, 

ha d’aportar una quota a un fons 

econòmic específic, que el 2008 era 

d’un mínim de 60 euros; quan és pos-

sible, aporten la quantitat obtinguda 

per la capitalització de la prestació 

per atur. Les aportacions a aquest 

fons són recuperables si es produeix 

la baixa com a soci. 

L’estructura i el funcionament 

dels òrgans de govern de la coopera-

tiva, com s’aprecia en l’organigrama, 

evidencien una ferma voluntat dels 

socis de consum per aconseguir la 

integració i participació dels socis de 

treball en la institució. 

Coordinació amb Assistència 

Des del primer moment, SCIAS va 

optar pel treball coordinat amb les 

altres organitzacions amigues que 

van impulsar la seva creació per 

poder arribar als seus objectius. 

SCIAS només aporta instal·lacions 

hospitalàries als seus socis consu-

midors. No obstant això, les neces-

sitats d’aquests socis de consum 

en l’àmbit de l’assistència sanitària 

són molt més àmplies, pel que han 

de tenir contractada una pòlissa 

d’assegurances mèdiques amb As-

sistència Sanitària Col·legial (ASC), 

que el 2008 comptava amb 197.000 

assegurats. 

Per iniciativa del mateix Dr. Josep 

Espriu, també es va constituir una 

cooperativa de treball associat que 

s’anomena Autogestión Sanitaria, 

constituïda només pels metges que 

cobreixen les diferents especialitats. 

La idea inicial era assumir l’activitat 

asseguradora que ja practicava 

ASC, però la legislació espanyola no 

preveia -ni preveu- l’existència de  

les cooperatives en l ’àmbit de 

l’activitat asseguradora, pel que la 

cooperativa de treball associat va 

haver d’assumir la propietat de la 

companyia d’assegurances ASC. 

La cooperativa de consum SCIAS 

i la cooperativa de metges Autoges-

tión Sanitaria formen el nucli fun-

cional del Grup Assistència i, per 

tant, del Cooperativisme Sanitari a 

Catalunya. Es va constituir en grup 

de treball intercooperatiu per acord 

dels consells rectors d’ambdues coo-

peratives. Sense formalitzar la seva 

CoopERAtIvISME | GRup ASSIStènCIA

La principal 
diferència amb la 

resta d’organitzacions 
que operen en el 

sector és el govern 
de l’organització
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El Dr. Gerard Martí va néixer a Barcelona l’any 

1953. Es va llicenciar en Medicina i Cirurgia per 

la Universitat de Barcelona l’any 1979, on es va 

especialitzar en Medicina Interna. Des de l’any 

1988 és subdirector mèdic de l’Hospital de 

Barcelona. Entre la seva formació postgraduada 

i especialitzada destaca l’obtenció, l’any 2009, 

del Màster en economia social i direcció 

d’entitats sense ànim de lucre, pel Centre 

d’Investigació en Economia i Societat 

(CIES) de la Universitat de Barcelona
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estructura jurídica, cogestiona una 

companyia d’assegurances mèdi-

ques i un hospital general, amb un 

moviment econòmic global de 180 

milions d’euros el 2008, i ofereix 

serveis de salut a més de 197.000 

persones i ocupació a més de 1.100, 

a més de possibilitar el lliure exercici 

de la seva professió a més de 4.000 

metges. 

La visió que hi ha darrera d’aques- 

ta estructura cooperativa és la ferma 

convicció del Dr. Espriu que els dos 

grans protagonistes de la prestació 

sanitària, els usuaris i els professio-

nals de la medicina, han de tenir una 

relació lliure, social, no lucrativa i 

sense intermediaris o altres factors 

externs. Va trobar en les cooperati-

ves i els seus valors la fórmula que 

permetia ambdós col·lectius autoor-

ganitzar-se lliurement i realitzar una 

gestió conjunta mitjançant un diàleg 

constant en el si del grup de treball. 

Amb la finalitat de promocio-

nar l’ideari i preservar el seu llegat, 

aquest grup de treball va decidir la 

constitució, juntament amb altres 

cooperatives sanitàries, de la Fun-

dació Espriu, l’objectiu de la qual és 

la promoció tant del cooperativisme 

en general com del cooperativisme 

sanitari, en l’àmbit nacional i inter-

nacional. 

SCIAS, una empresa social 

Els serveis relacionats amb l’àmbit 

de la salut són els que comen-

cen a denominar-se “béns rela-

cionals”, en què la qualitat del 

servei ve determinada per les 

relacions entre metge i pacient, 

entre treballador i usuari, pel ti-

pus de govern de l’organització 

que proporciona aquests béns 

relacionals i, evidentment, per 

l’entorn social i institucional en 

què actua l’organització. El resul-

tat d’aquesta convergència és el 

sorgiment del que la xarxa europea 

d’investigadors EMESi entén per “em-

presa social”. 

SCIAS procedeix de la iniciati-

va d’un grup de persones que vo-

luntàriament va decidir crear una 

cooperativa per resoldre la seva 

demanda de serveis hospitalaris. 

En l’actualitat és una cooperativa 

mixta, que combina recursos profes-

sionals amb altres de voluntaris; és 

una organització orientada al mer-

cat i, preferentment, als assegurats 

d’Assistència Sanitària Col·legial. Els 

seus socis de consum i de treball es-

devenen empresaris que assumeixen 

els riscos propis de la seva activitat. 

Els mercats dels serveis de salut 

es caracteritzen per l’existència de 

contractes incomplets que generen 

informació asimètrica i, com a con-

seqüència, costos de transacció. Per 

reduir les ineficiències que generen, 

SCIAS va optar el 1989 per convertir-

se en una empresa multistakeholder, 

per tal que, en els seus òrgans de 

participació, hi tinguessin veu i vot 

tant els socis de consum com els de 

treball. 

Com indiquen alguns autors, 

aquesta transformació suposa 

considerar SCIAS no 

només com una or-

ganització d’ajuda 

mútua sinó, fonamentalment, com 

un mecanisme de coordinació de 

què disposen els demandants i ofe-

ridors dels serveis hospitalaris de 

l’entitat. L’existència d’una organit-

zació amb uns òrgans de poder on es 

consensuen els interessos d’usuaris 

i treballadors, de vegades contrapo-

sats, és el resultat d’un procés de 

construcció i acumulació recíproca 

de confiança. També cal recordar 

que SCIAS és una empresa que es 

governa amb criteris democràtics, 

disposa de circuits de participació 

i no depèn de l’aportació al capital 

social de l’entitat.

SCIAS procedeix de 
la iniciativa d’un 
grup de persones 

que voluntàriament 
va decidir crear 
una cooperativa 

per resoldre la seva 
demanda de serveis 

hospitalaris
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el Dr. orce i el rector ramírez, durant la signatura de l’acord

L’acord de cooperació entre assis-

tència Sanitària i la Universitat de 

Barcelona (UB) permetrà promoure 

noves relacions de caràcter acadèmic 

i de recerca conjuntes; l’objectiu és 

intercanviar coneixements i habilitats 

que permetin el creixement profes-

sional de metges i infermeres i oferir 

un millor servei als pacients. 

D’altra banda, en el seu segon 

any, el Programa de beques Assis-

tència Sanitària augmenta l’import de 

les dotacions per alumne i n’amplia 

l’oferta docent.

El president d’Assistència Sani-

tària, el Dr. Ignacio Orce, i el rector 

de la Universitat de Barcelona, Dídac 

Ramírez, han signat un acord estratè-

gic de cooperació que recull l’interès 

de les dues organitzacions en estrèn-

yer lligams i col·laborar en l’àmbit de 

la docència, la formació i la partici-

pació dels professionals de la salut. 

Aprofitant les sinèrgies entre les dues 

entitats, es pretén integrar l’activitat 

assistencial amb la docent i investi-

gadora, creant un vehicle per assolir 

l’excel·lència sanitària del sistema ca-

talà de salut. En concret, els projectes 

se centraran en accions relacionades 

amb neonatologia i pediatria, tècni-

ques de reproducció assistida, gestió 

de centres i organitzacions sanitàries, 

biopatologia molecular i col·laboració 

entre sanitat pública i privada.

Amb el conveni marc també es 

posa en marxa la segona edició del 

Programa de beques Assistència 

Sanitària, que beneficiarà els estu-

diants de tercer cicle de l’àmbit de 

la Salut amb l’objectiu de millorar-ne 

la qualificació professional i facilitar 

la seva inserció en el món laboral. 

Amb una dotació de 30.000 euros, 

els ajuts sufragaran el 50% de 

l’import de la matrícula del màster 

o postgrau (s’inclouen més de 200 

títols, oficials i propis) i s’atorgaran 

a metges i infermeres que realitzin 

els seus estudis durant el curs aca-

dèmic 2009-2010. Amb l’objectiu de 

donar suport als professionals de la 

Medicina i participar en la seva actua-

lització constant de coneixements, el 

Programa de beques es dirigeix a es-

tudis de tercer cicle, de manera que 

la incidència en l’exercici de la pro-

fessió és gairebé immediata, posant 

un èmfasi especial en la Infermeria, 

en reconeixement a una tasca indis-

pensable per al bon funcionament del 

sistema sanitari.

A més de les beques d’estudi, 

Assistència Sanitària col·laborarà 

amb la UB amb la impartició de pro-

grames de màster, doctorat i cursos 

de postgrau i recerca, fomentant 

l’intercanvi d’alumnes i professors 

per enriquir coneixements i habili-

tats. Es contemplaran, també, altres 

accions conjuntes de debat i inter-

canvi d’experiències, com poden ser 

compartir informació sobre temes de 

recerca, publicacions, jornades, actes 

públics, presentacions, congressos i 

material docent.

Assistència Sanitària és exemple 

del cooperativisme sanitari, un par-

ticular model d’autogestió ideat pel 

Dr. Josep Espriu fa cinquanta anys 

i basat en la igualtat dels metges i 

els usuaris en els òrgans de decisió i 

gestió. Actualment, l’entitat compta 

amb 200.000 assegurats i un quadre 

facultatiu format per més de 4.000 

metges a la seva disposició. A més, 

és proveïdor mèdic oficial del FC 

Barcelona i de la Caixa Andorrana de 

Seguretat Social.

| oriol conesa

assistència sanitària i la uB signen 
un acord estratègic de cooperació 
L’asseguradora mèdica amplia la dotació en la segona edició  

del seu Programa de beques



Coral sènior de SCIAS

L’Àrea de Participació  
de SCIAS es bolca en  
les activitats per als socis
| O. C.

compta amb personal qualificat i unes 

instal·lacions modernes amb els estàn-

dards de qualitat més alts. Com a com-

plement, es van visitar indrets com 

Sevilla, Aracena, el coto de Doñana i 

el Rocío, d’indubtable atractiu turístic.

A més dels cursos i grups de joc, 

l’Àrea de Participació impulsa activi-

tats culturals i de difusió del coneixe-

ment. Les tardes de cinema en són 

una bona mostra, així com les con-

ferències de diversos tipus obertes 

al públic en general. En el primer tri-

mestre de 2010, SCIAS s’ha afegit a 

la celebració del 150è aniversari del 

Pla Cerdà i, amb aquest motiu, Lluís 

Permanyer, des de la seva perspec-

tiva de periodista i cronista de la 

ciutat, va oferir dues conferències: 

La ciutat emmurallada i Cerdà, un 

maleït. També destaquen la Classe 

de meteorologia, del conegut me-

teoròleg de Televisió de Catalunya 

i Catalunya Ràdio Francesc Mauri, i 

L’apoteosi de la melodia, una xerrada 

a càrrec de Xavier Chavarría, musi-

còleg i crític musical.

L’Àrea de Participació de SCIAS ha 

dut a terme en els últims mesos una 

activitat constant amb una agenda 

plena d’activitats. La bona accep-

tació que aquestes propostes han 

tingut entre els seus socis avala una 

tasca d’anys fomentant la participa-

ció social dels membres de l’entitat.

Com cada any, les corals infan-

tils, juvenils i sèniors de SCIAS van 

oferir un concert en el transcurs de 

la tradicional festa de Nadal de la 

Participació de l’entitat, que va tenir 

lloc a la parròquia de la Concepció; 

el repertori, adequat especialment 

per a aquestes dates assenyalades, 

va incloure una selecció de nadales i 

cançons populars. A més, com és ha-

bitual, el grup de teatre va participar 

en l’acte recitant poemes nadalencs. 

També en el marc de les festes de 

Nadal, els senyors Rodà i Reygosa, 

dos socis i expresidents de SCIAS, 

van instal·lar un pessebre a l’Àrea 

de Participació. L’obra, de gran qua-

litat i creativitat, es va presentar  

al 2n Concurs de Pessebres de la  

parròquia de la Concepció i va guan-

yar un accèssit dins de la seva ca-

tegoria.

D’altra banda, a part de les acti-

vitats de l’època nadalenca, es van 

dur a terme altres iniciatives de caire 

cultural i social. En destaca el viatge 

organitzat al centre educacional re-

sidencial Dr. Gregorio Medina Blanco, 

situat a Espartinas, per conèixer de 

prop aquesta nova residència, que 

Concurs de pessebres

Assistència 
Sanitària 
implanta un 
servei que millora 
l’accessibilitat per  
a persones sordes

Assistència Sanitària ha posat en marxa un nou 

servei específic d’accessibilitat i atenció a les perso-

nes sordes, gràcies al qual disposen d’interpretació 

de la llengua de signes per a totes les visites progra-

mades i d’un canal de comunicació escrita personal 

per concertar les cites mèdiques. La implantació 

sorgeix del compromís de l’entitat amb les persones 

que han de superar barreres en la seva vida diària.

Des del començament de l’any 2010, les perso-

nes sordes compten amb un nou servei d’atenció 

personalitzada que els permet una comunicació 

més fluida amb el personal dels serveis sociosani-

taris d’Assistència Sanitària. L’entitat ha posat en 

marxa un pla per facilitar la interpretació de la lle-

gua de signes sempre que l’assegurat ho sol·liciti. 

La cita amb el metge de família o especialista es 

pot concertar a través del telèfon mòbil (SMS) o el 

correu electrònic, la qual cosa simplifica la gestió i 

permet l’autonomia de l’assegurat, que no necessita 

desplaçar-se ni l’ajut de cap altra persona per poder 

comunicar-se.

A més, la pàgina web d’Assistència Sanitària 

ha estat adaptada amb la incorporació de vídeos 

en llengua de signes en els apartats amb contingut 

de text, de manera que les persones sordes poden 

accedir als continguts amb facilitat. També els dub-

tes sobre els serveis de l’entitat es poden resoldre 

en qualsevol de les seves oficines amb presència 

d’un intèrpret de llengua de signes, si l’assegurat ho 

sol·licita prèviament.

Segons el Dr. Ignacio Orce, president d’Assistència 

Sanitària, “l’objectiu bàsic d’aquesta mesura és ga-

rantir una assistència mèdica de qualitat a tots els 

assegurats i, sobretot, a aquells col·lectius que a 

causa de la seva condició es troben amb molts obs-

tacles per accedir a 

la informació i amb 

barreres de comu-

nicació en la majo-

ria de les activitats 

de la vida diària”.

| O. C.
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“implicar-se en la cooperativa 
és un dret i un deure”
| sergi rodríguez

Les nostres són empreses amb ànima. en el cas de scias, radica en bona part en l’Àrea de participació, la funció 

principal de la qual és la integració dels socis en el coneixement del cooperativisme sanitari i en el funciona-

ment de l’entitat, de manera que, fins i tot, puguin arribar a ocupar algun dels càrrecs institucionals. La persona  

encarregada del seu bon funcionament és la consellera montserrat caballé, que hi és al davant des de fa un  

any i mig. 

com i quan es crea l ’Àrea de  

participació? 

Els equips de participació de SCIAS 

es van formar fa més de 20 anys, 

abans fins i tot de la inauguració de 

l’hospital. Es reunien per sectors 

geogràfics i la seva funció era bàsica-

ment ampliar el coneixement sobre 

SCIAS i el cooperativisme... El seu 

major auge va ser mentre es cons-

truïa l’Hospital de Barcelona, per la 

gran importància del projecte que es 

portava a terme. 

responia a una inquietud inicial del 

doctor espriu? 

Per descomptat, perquè ells eren 

l’element bàsic per al funcionament 

del Cooperativisme Sanitari. És a dir; 

la cogestió entre els metges, agru-

pats en la cooperativa Autogestión 

Sanitaria, propietària d’ASC, i els 

usuaris, agrupats en la cooperativa 

SCIAS, propietària de l’Hospital de 

Barcelona.

com van evolucionar aquel ls 

equips? 

A l’inaugurar-se l’Hospital de Barce-

lona, el Consell Rector va començar 

a buscar noves iniciatives per atreure 

un major nombre de socis que el que 

formava part d’aquells grups. Es va 

brindar als socis de SCIAS la possi-

bilitat de participar en diferents ac-

tivitats. Va ser així com, fa 12 anys, 

als equips cooperatius s’hi van afegir 

els lúdics. Les seves primeres acti-

vitats van ser les corals i posterior-

ment se n’hi van afegir d’altres, com 

el teatre, les excursions, els fòrums 

de cinema o òpera, les visites cultu-

rals, conferències, idiomes, tai-txi, 

ioga, ball… Cadascuna d’elles confor-

ma un equip, amb un portaveu i un  

secretari. 

en quina mesura les activitats  

estan al servei de la participació? 

L’objectiu de l’Àrea de Participació 

és bàsicament conscienciar el soci 

del dret i del deure que té de parti-

cipar en el funcionament de SCIAS, 

a diversos nivells. Per tant, el prin-

cipal objectiu és l’assistència a les 

assemblees preparatòries, algunes 

de les quals se celebren a Barcelo-

na i d’altres a comarques, segons la 

distribució que té establerta la coo-

perativa, i a l’Assemblea General, a 

la qual assisteixen només els com-

promissaris triats a aquest efecte 

en les assemblees preparatòries. 

Els diferents càrrecs institucionals, 

com el Consell Rector, el Comitè de 

Recursos, l’interventor de comptes... 

són triats periòdicament en el trans-

curs de l’Assemblea General. 

en  q u i n  m o m e n t  va  d e c i d i r  

implicar-s’hi encara més? 

Personalment, en principi em vaig 

montserrat caballé va néixer el 

1949 a Barcelona, ciutat en la qual 

resideix. És casada, té dos fills… i ja 

té ganes de ser àvia. Fa 15 anys que 

va deixar l’administració de loteria 

que regentava i es va dedicar a viu-

re la vida amb més tranquil·litat. El 

seu compromís cooperatiu es va 

iniciar en el grup de les Corts. Ac-

tualment és membre del Consell 

Rector de SCIAS, consellera de 

CECOEL i responsable de l’Àrea de 

Participació. Pràcticament cada 

tarda es troba en l’Àrea de Partici-

pació, on “procuro reunir-me amb 

els equips, tant lúdics com coope-

ratius, perquè la figura del conse-

ller ha de ser pròxima”, reconeix. 

“Sóc una sòcia més, que intenta 

dialogar amb tothom”.
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montserrat caballé, responsable de l’Àrea 

de participació de scias i membre 

del consell rector de l’entitat
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incorporar a una coral. Poc temps 

després vaig prendre part en el Camí 

de Sant Jaume amb un grup de so-

cis; vam sortir des de Montserrat i 

el vam recórrer en 3 anys, durant el 

mes d’agost. Posteriorment em van 

animar a incorporar-me al grup coo-

peratiu de les Corts. Quan va arribar 

el moment de renovar alguns mem-

bres del Consell Rector, i impulsada 

per alguns companys, vaig decidir 

presentar-me com a consellera i 

vaig ser triada, juntament amb tres 

persones més, entre elles l’actual 

presidenta de SCIAS, Teresa Basur-

te. L’any passat em van tornar a triar, 

i aquí em teniu. Ara fa un any i mig 

que, com a membre del Consell Rec-

tor, em van responsabilitzar de l’Àrea 

de Participació. 

Quins requisits són necessaris per 

fer aquest pas? 

La participació requereix que les 

persones tinguin voluntat d’implicar-

se i esperit de cooperació, ja que és 

una col·laboració sense ànim de lu-

cre. D’aquí la dificultat de trobar per-

sones que tinguin temps i ganes de 

fer aquest servei a la cooperativa, i 

la millor manera de conèixer-les és a 

través de l’Àrea de Participació. 

Quin seria el perfil d’aquest tipus 

de cooperativistes? 

Persones que, disposant del temps 

necessari, tinguin la bonhomia ne-

cessària i adquireixin el compromís 

de col·laborar amb SCIAS. Són socis 

que viuen a Barcelona o a la seva pro-

víncia, en aquest últim cas destaquen 

per la seva activitat els grups coope-

ratius de Vilafranca del Penedès, Cor-

nellà, Sabadell... En aquest sentit, la 

feina que fan els consellers Francesc 

Fornell i Antoni Segura, i últimament 

Josep Plaza, és fonamental. Les di-

ferents activitats i reunions es fan a 

Barcelona, en l’Àrea de Participació 

del carrer Bruc, i a comarques, prin-

cipalment en els locals d’ASC, que ens 

cedeixen amablement. 

com s’incideix en la formació de 

l’esperit cooperatiu? 

Els consellers dedicats a la parti-

cipació assistim regularment a les 

diferents reunions dels socis per 

transmetre d’una manera natural la 

nostra història i la nostra filosofia. A 

més, cada any es fan dues reunions 

de secretaris i portaveus en les quals 

es dóna informació puntual de la mar-

xa de la cooperativa i de l’Hospital de 

Barcelona i s’aprofundeix en el co-

neixement del nostre model sanitari. 

L’any passat vam fer una jornada de 

formació per a secretaris, portaveus 

i coordinadors, tot i que també es va 

donar entrada a les persones que 

mostren inquietuds en aquest sentit. 

Va assistir-hi molta gent, que va que-

dar molt satisfeta. Va ser una expe-

riència molt interessant i gratificant. 

Quins serien els principals reptes 

per als pròxims anys? 

El principal objectiu és aconseguir 

que l’Àrea de Participació es renovi 

i evolucioni per tal d’implicar-hi els 

socis més joves. Ells són el futur de 

la cooperativa i dels seus òrgans 

rectors. Amb aquesta finalitat es 

desenvolupen una sèrie d’activitats 

per a nens i per a joves, i n’estem es-

tudiant de noves, a més de comptar 

amb les propostes dels pares dels 

nens o dels joves. 

i com es pot arribar a aquests so-

cis més joves? 

Fa tres o quatre anys vam iniciar les 

corals infantils i juvenils, així com 

els concursos (de la Carta als Reis o 

de Sant Jordi, que aquest any hem 

reconvertit en un concurs de narra-

tiva curta, per a joves). Amb això 

no només volem atreure els nens, 

sinó també els seus pares. Però és 

un segment d’edat en el qual la gent 

està molt ocupada. També intentem 

motivar les persones d’entre 50  

i 65 anys, que encara estan en ac-

tiu però que disposen d’algunes ho-

res perquè els seus fills ja són més 

grans. Actualment estem preparant 

algunes iniciatives en aquest sen-

tit. Internet oferiria moltes possibi-

litats, però no disposem encara de 

les adreces de correus electrònics, 

excepte dels qui freqüenten el local 

del carrer Bruc.

motivar la participació

Al llarg de l’any són més de 2.000 els socis de SCIAS que participen en alguna de les 

nombroses activitats que es porten a terme pràcticament els 365 dies de l’any. El local 

registra una intensa activitat durant tot el dia. Al matí hi ha tallers de feng shui, tai-

txi o relaxació i cursos d’idiomes (francès, anglès o català). El punt àlgid és a la tarda, 

quan es reuneixen els grups cooperatius, assagen les corals, s’organitzen jocs de taula, 

se celebren conferències culturals o mèdiques i tardes de cinema o de teatre. També 

s’organitzen excursions a la muntanya, visites culturals o actuacions de les corals en 

diferents espais. Totes aquestes activitats es desenvolupen amb el suport tècnic del 

gerent, Joan B. Gabarró, i de les secretàries Carme i Montse.
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L’ONU declara 
el 2012 Any 
Internacional 
de les Cooperatives
| Josep A. Pèrez

Conferència  
a la Universitat 
de Barcelona
| J. A. P.

El 16 de desembre de 2009, el Dr. Ferran 

Sabaté, professor de la Càtedra d’Història de 

la Medicina de la Facultat de Medicina de la 

Universitat de Barcelona, va convidar el Dr. 

Gerard Martí, patró de la Fundació Espriu i 

sotsdirector mèdic de l’Hospital de Barce-

lona, a fer una conferència en l’esmentada 

Facultat. 

La conferència, emmarcada en els es-

tudis d’Història de la Medicina, va tractar 

sobre el model sanitari espriuà i la seva evo-

lució des dels seus orígens en els igualatoris  

mèdics fins a l’actual grup empresarial  

cooperatiu. 

El Dr. Martí va presentar detalladament 

el cooperativisme sanitari, en el context dels 

sistemes sanitaris actuals, com un sistema 

real i consolidat en el nostre entorn imme-

diat. Va exposar les seves característiques 

principals i va fer una breu descripció històri-

ca, centrant-se en la figura del seu promotor, 

el Dr. Espriu. 

Durant la conferència es va projectar 

també l’audiovisual El dret a una medicina 
en llibertat, documental que recull la vida i 

l’obra del Dr. Espriu i que li ret homenatge. 

Finalment, el Dr. Martí va presentar la 

situació actual de les institucions del coope-

rativisme sanitari, i va descriure el seu model 

organitzatiu i la seva cultura empresarial de 

marcat caràcter social. 

El Dr. Gerard Martí, durant la seva conferència
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L’Assemblea General de les Nacions Unides ha declarat el 2012 

Any Internacional de les Cooperatives, destacant la seva contribu-

ció al desenvolupament socioeconòmic de la població. Amb aquesta 

declaració, aprovada en la resolució 64/136 del 18 de desembre, les 

Nacions Unides reconeixen l’impacte que les cooperatives tenen en la 

reducció de la pobresa, la generació d’ocupació i la integració social. 

La resolució, a la qual han donat suport 55 estats membres de 

l’ONU, demana a governs i institucions internacionals que donin su-

port i fomentin el desenvolupament i creixement de les cooperatives 

en tot el món i els proposa que revisin la seva legislació sobre coope-

ratives per garantir el seu creixement i la seva sostenibilitat. 

Conjuntament amb el moviment cooperatiu internacional, les 

Nacions Unides sol·liciten als governs que “desenvolupin programes 

destinats a millorar la capacitat de les cooperatives, que reforcin les 

habilitats organitzatives, financeres i de gestió dels seus membres i 

facilitin l’accés a les noves tecnologies”. 

Les Nacions Unides defineixen la cooperativa com una associació 

voluntària i autònoma de persones que s’uneixen per assolir en comú 

objectius econòmics, socials i culturals a través d’una empresa de 

propietat col·lectiva i gestió democràtica. 

En l’actualitat, el sector cooperatiu està format per gairebé 800 

milions de persones de més de 100 països i s’estima que proporciona 

més de 100 milions de llocs de treball. En un informe de l’Aliança 

Cooperativa Internacional, elaborat el 2008, s’afirma que les 300 

cooperatives més importants del món tenen un volum de negoci d’1,1 

bilions de dòlars, un volum similar al de l’economia espanyola. 

Els anys internacionals declarats per l’ONU tenen com a objectiu 

cridar l’atenció sobre temes de rellevància internacional i fomentar 

accions que hi estiguin relacionades. Per commemorar l’Any Interna-

cional de les Cooperatives, se celebraran conferències internacionals 

i regionals i s’establiran programes nacionals de foment i desenvolu-

pament de les cooperatives.
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el president del Govern,  
amb l’economia social
| J. a. p.

el president del Govern, José luis 

Rodríguez Zapatero, va afirmar que 

“l’economia social és molt important 

en la conformació del nou model 

d’economia sostenible que neces‑

sita Espanya per la seva dimensió 

social”, dintre de l’acte Economia 

Social: empreses compromeses amb 

l’ocupació, competitives i sosteni‑

bles, organitzat per la Confederació 

Empresarial Espanyola d’Economia 

Social (CEPES) el passat 18 de febrer 

a Madrid. L’acte, al qual van assistir 

més de 650 dirigents i líders em‑

presarials de l’economia social, va 

comptar també amb la intervenció 

de Juan Antonio Pedreño, president 

de CEPES, i de José María Aldecoa, 

president de Corporación Mondra‑

gón. La Fundació Espriu va estar 

representada pel seu vicepresident, 

José Carlos Guisado, i els patrons 

Gerard Martí, sotsdirector mèdic de 

l’Hospital de Barcelona, i Teresa Ba‑

surte, presidenta de la cooperativa 

SCIAS. 

Per al president del Govern, 

“l’economia social ha estat molt im‑

portant en la fase d’expansió econò‑

mica i serà molt important en la fase 

de superació de la crisi. Les seves 

empreses engloben l’esperit empre‑

nedor, el risc, la imaginació, però 

també la responsabilitat i el compro‑

mís. Aquí resideix la seva fortalesa”. 

Zapatero va afegir que “l’econo‑ 

mia social i el tercer sector són cri‑

dats a participar activament en el 

nou model d’economia sostenible, 

més innovador, més competitiu, més 

social, menys especulatiu, respec‑

tuós amb el mediambient i forjat de 

cohesió social”. La principal preocu‑

pació del president del Govern “és 

tornar a créixer per tornar a crear 

ocupació. L’ocupació és el camí  

més segur per a la inserció de les 

persones”. 

El president va anunciar també 

que està previst presentar al Consell 

de Ministres un primer text articulat 

d’una Llei d’economia social. Segons 

el president Zapatero es dirigeix 

als líders de l’economia social

Zapatero es tracta d’una norma re‑

clamada pel sector des de fa força 

temps i sobre la qual el Govern ha es‑

tat treballant amb la col·laboració de 

CEPES. La nova norma, que serà una 

llei pionera en l’àmbit europeu, defi‑

nirà un marc legal per a l’economia 

social, atenent els seus trets més 

característics i acollint la seva diver‑

sitat. Reconeixerà la seva important 

contribució al desenvolupament so‑

cioeconòmic i a la creació d’ocupació 

estable i establirà el compromís i les 

mesures per fomentar‑la per part de 

tots els poders públics. 

En la seva intervenció, el pre‑

sident de CEPES va afirmar que 

“l’economia social és una manera de 

fer empresa que aporta un valor afe‑

git addicional al procés de generació 

de riquesa i ocupació. Les caracte‑

rístiques específiques d’aquestes 

empreses, el seu compromís amb 

l’ocupació, la seva major flexibilitat i 

capacitat de resistència, la seva ma‑

jor implicació amb el projecte empre‑

sarial i personal, han provocat que la 

reducció d’ocupació i empreses sigui 

sensiblement menor, en dos punts 

percentuals, que la d’altres modali‑

tats empresarials”. 

Segons Pedreño, “les empreses 

d’economia social contribueixen amb 
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el president del Govern amb el ministre de treball corbacho, la ministra de salut Jiménez i la junta de cepes, entre ells el seu president 

Juan antonio pedreño i el doctor José carlos Guisado, representant la Fundació espriu

la seva manera de fer empresa a la 

recuperació de la confiança en els 

mercats pel seu gran compromís so‑

cial. Les nostres empreses busquen 

el creixement, però sostingut i equi‑

librat. És una manera de fer empresa 

en què la persona està per sobre del 

capital, amb l’objectiu de generar ri‑

quesa i ocupació, combinant criteris 

d’eficiència i solidaritat”. 

Per la seva banda, el president de 

Corporación Mondragón va exposar 

durant la seva intervenció la realitat 

empresarial del Grupo Mondragón i 

la seva estratègia de futur, i va ex‑

plicar les mesures que s’han adoptat 

per mantenir l’ocupació i millorar la 

competitivitat de les empreses que 

conformen el grup cooperatiu. 

Una vegada finalitzat l’acte, el 

president del Govern i els ministres 

de Treball, Celestino Corbacho, i de 

Sanitat, Trinidad Jiménez, van rebre 

personalment els representants de 

CEPES, entre ells el Dr. Guisado, i van 

compartir opinions sobre els reptes i 

les possibilitats de l’economia social 

en la conjuntura actual. 

economia social 

Les empreses que integren l’economia 

social es caracteritzen per antepo‑

sar les persones i l’objecte social al 

capital. La seva cultura empresarial  

té vocació de gestió participati‑

va, defensen i apliquen els princi‑

pis de solidaritat i responsabilitat,  

són autònomes i independents res‑

pecte als poders públics i apliquen 

la major part dels seus excedents a 

la consecució d’objectius a favor de 

l’interès general, l’interès dels serveis 

als membres i el desenvolupament 

sostenible. 

Basant‑se en aquest valors, se‑

gons dades de CEPES, en els últims 

18 mesos l’economia social ha creat 

3.757 empreses i 23.856 llocs de 

treball, que se sumen a les més de 

48.000 empreses de tot Espanya 

que en generen 2.350.000, dels 

quals el 80% té caràcter d’indefinit. 

Això representa el 16% del total de 

la força laboral espanyola i una fac‑

turació de més de 110.000 milions 

d’euros, un 10% del PIB espanyol. 

Les empreses de l ’economia 

social, cooperatives, societats labo‑

rals, mutualitats, centres especials 

d’ocupació, empreses d’inserció, co‑

fradies de pescadors i associacions 

del sector de la discapacitat contri‑

bueixen amb la seva manera de fer 

empresa a la recuperació de la con‑

fiança en els mercats i a un creixe‑

ment econòmic fort, sostingut i equi‑

librat. Aquestes empreses disposen 

de recursos per adaptar‑se millor a 

la crisi i són un model d’empresa que 

demostra que la racionalitat econò‑

mica i el progrés social són criteris 

compatibles.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

AssembleA RegionAl de CoopeRAtives euRope 

Del 19 al 21 d’abril se celebrarà a moscou (Rússia) l’Assemblea Regional de Cooperatives Europea i la 

Convenció Cooperativa Europea que durà per títol Innovació i cooperació: una política clau per a la creació 

i el creixement de les cooperatives. 

A més dels aspectes estatutaris que es tractaran en l’Assemblea, els participants en la convenció abor-

daran temes com el desenvolupament de nous sectors cooperatius, els models de creixement cooperatiu 

o la creació d’imatge de marca en les cooperatives. 

ConfeRènCiA euRopeA de l’eConomiA soCiAl 

La Conferència Europea de l’Economia Social, que se celebrarà a toledo (espanya) en el marc de la 

presidència espanyola de la Unió Europea, té com a un dels seus objectius avaluar l’aplicació i el desen-

volupament de l’Estratègia de Lisboa, així com analitzar de quina manera les empreses d’economia social 

europees han contribuït al seu acompliment. Entre altres temes, en la Conferència es presentarà l’informe 

L’economia social a Espanya: àmbit, magnituds, activitats i tendències, que realitza el CIRIEC amb dades 

de l’economia social a Espanya amb data del 31 de desembre de 2008.

28è CongRés inteRnACionAl del CiRieC

El tema general del congrés que se celebrarà a berlín (Alemanya) serà L’economia pública, social i coo-

perativa: una alternativa per sortir de la crisi econòmica i un pilar del desenvolupament sostenible. Durant 

el congrés, que estarà organitzat per CIRIEC-Alemanya i el Bundesverband Öffentliche Dienstleistungen 

(BVÖD), es debatrà sobre l’economia pública, social i cooperativa en el marc de la crisi financera, les 

perspectives en matèria d’ocupació i els valors ètics del desenvolupament sostenible. 

20A ConfeRènCiA mundiAl sobRe pRomoCió de lA sAlut

La International Union for Health Promotion and Education i la fundació Health Promotion Switzerland 

organitzen a ginebra (suïssa) la 20a edició d’aquesta conferència. En aquesta ocasió, es pretén establir 

ponts entre la promoció de la salut i el desenvolupament sostenible a través del debat sobre els avenços 

més recents en aquests àmbits i l’estudi de casos pràctics.

CongRés CientífiC de l’ACi 

L’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) celebrarà un Congrés Científic del 2 al 4 de setembre a lió 

(frança), amb la col·laboració de la Cambra Regional d’Economia Social i Solidària CRESS de Rhône-Alps, 

que abordarà el tema La contribució de les cooperatives a una economia plural i plantejarà preguntes i 

anàlisis sobre aquesta pluralitat, vista com una possible manera de gestionar amb eficàcia una varietat 

de temes socials i mediambientals d’actualitat.

fiRA iCA expo 2010

La fira més gran d’empreses cooperatives se celebrarà del 8 al 10 de desembre de 2010 en el Trade Centre 

de bangalore (índia). ICA Expo serà una oportunitat per mostrar els valors cooperatius i el paper real 

que el moviment cooperatiu ocupa en l’economia mundial. 
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ELS “QUIETS” 
ENTRE NOSALTRES
La paràlisi cerebral és una de les malalties que fins no 

fa gaire temps eren qualificades com a “rares”. No se’n 

coneixia bé l’origen ni com havia de tractar-se. Però la 

publicació d’un llibre, Quiet, ha servit per impulsar un ampli 

moviment social de conscienciació sobre la necessitat de 

visualitzar una patologia que, no pel fet d’afectar poca 

gent, afecta radicalment la vida dels pacients i de les seves 

famílies.
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La millor atenció per a les 
persones amb pluridiscapacitat

Glória Carrizosa

arlem de les seves ca-
pacitats i deixem de 
parlar de les  seves 
discapacitats”, afirma 
Arantzazu de Olaor-

tua, presidenta de la Fundació Catalana per a 
la Paràlisi Cerebral, una entitat que va néixer 
el 1996 impulsada per un grup de pares pre-
ocupats pel futur dels seus fills. El paralític ce-
rebral és una persona amb una greu afectació 
física, però la seva intel·ligència pot no estar 
afectada. “Una intel·ligència atrapada en un 
cos que no respon”, així els defineix Olaortua. 
La paràlisi cerebral es produeix durant l’últim 
temps de l’embaràs i, sobretot, en el moment 
del naixement, en què el nadó pateix una fal-
ta d’oxigen que li causa danys irreversibles en 
una part del cervell. “Són persones complexes 
i delicades, qualsevol comentari els pot afec-
tar”, comenta Arantzazu, que ha viscut la si-
tuació perquè té un fill de 35 anys amb aques-
ta patologia. Durant l’educació d’aquests nois 
i noies ha calgut treballar molt la fisioteràpia, 
la rehabilitació, la logopèdia, per tant la seva 
instrucció reglada ha quedat en segon terme. 
Superant moltes dificultats -barreres arquitec-
tòniques, mètodes d’aprenentatge etc.-, alguns 
fins i tot poden cursar estudis universitaris.

Un dels programes que impulsen és 
“Adona’t del que som capaces de fer. La prime-
ra mostra de dones amb paràlisi cerebral”. Des 
de fa 3 anys, s’organitzen anualment diverses 
mostres de pintures i obres de fang que han 
fet, amb la boca o amb un unicorni col·locat 
al front, dones afectades per paràlisi.

Nexe FuNdaCió, la FuNdaCió CatalaNa Guimbarda i la FuNdaCió CatalaNa per a la 

paràlisi Cerebral sóN tres eNtitats que, amb mètodes pedaGòGiCs pioNers, treballeN 

Un dels objectius estrella de la Fundació, 
que està a punt de veure la llum, és la cons-
trucció d’una llar residència amb gimnàs i 
piscina: Llull 163. L’edifici, situat al costat de 
la Rambla del Poble Nou, ja està acabat i ara 
cal equipar-lo perquè pugui començar a fun-
cionar el proper curs. Olaortua explica que 
“la Fundació ha estat pionera en certs concep-
tes, com per exemple que la residència ha de 
funcionar com un hotelet: parlem de perso-
nes adultes que no han de sopar cada dia a les 
set com si fossin en un internat”. La llar, de 
nit, tindrà cabuda per a 24 persones i també 
funcionarà com a centre de dia. Les famílies 
acostumen a ser reticents a separar-se dels 
seus fills, però quan els pares es fan grans o 
falta un d’ells, viure en una residència adap-
tada pot ser una bona alternativa per afrontar 
l’edat adulta.

“Respir Mutu, m’acompanyes?” és un al-
tre dels programes, en què el voluntariat és 
importantíssim, que ofereix serveis a uns 
200 nois i noies. Tenen uns 200 voluntaris, 
gràcies als quals els caps de setmana poden 
fer tot tipus d’activitats: visitar exposicions, 
anar al cinema, al teatre o cinc dies de colò-
nies a l’estiu perquè els pares també puguin 
gaudir de temps lliure. Els voluntaris també 
acompanyen els joves a practicar esports, “és 
l’únic àmbit de la vida en què poden competir 
en igualtat de condicions –afirma Arantzazu-; 
una persona que no es pot posar un got a la 
boca, pot guanyar una medalla olímpica.”

El Grup d’Ajuda Mútua per a les cuidado-
res, guiat per la psicòloga Carme Riu, i l’esplai 

“P
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amb iNFaNts i adults amb paràlisi Cerebral i amb pluridisCapaCitat, per millorar el seu 

deseNvolupameNt i soCialitzaCió.

dels dissabtes al matí, Jokin (Joc per a la In-
tegració), adreçat també als germans o amics 
que no tenen paràlisi cerebral, són altres ser-
veis que ofereixen.

Fundació Nexe
Dos de cada mil nens a Europa neixen amb plu-
ridiscapacitat, i aquesta xifra augmenta. Cada 
vegada neixen més nadons molt prematurs, tot 
i que han millorat les tècniques de rehabilita-
ció i es poden salvar nens que abans es morien. 
Parlem de nens amb greus discapacitats físi-
ques, amb un retard mental sever, i també amb 
problemes de salut: dificultats de visió, d’oïda, 
problemes respiratoris, de deglutició, molts 
porten una sonda gàstrica, poden ser nens 
“quiets”, com els va batejar l’escriptor Màrius 
Serra, o poden tenir episodis de convulsions.

Nexe Fundació, amb més de 25 anys 
d’experiència, disposa de l’única escola 
Bressol especialitzada que atén nens amb 
tot tipus de discapacitats fins als 6 anys, en-
cara que la majoria els deriven abans cap a 
l’Escola d’Educació Especial Guimbarda, on 
reben atenció fins a la majoria d’edat. “A les 
tardes tenim un petit grup d’acollida per als 
infants més petits que encara no tenen plaça”, 
afirma Sònia Corpas, coordinadora d’atenció 
a les famílies.

La Fundació es divideix en tres àrees. Una 
d’elles se centra en l’atenció a l’infant, en què 
es fan actuacions per millorar la qualitat de 
vida del nen i es fa un seguiment constant per 
intentar superar els transtorns que pateixen. 
Cecile de Visscher, presidenta de la Fundació 
Nexe, educadora i pedagoga, conscient que la 
majoria d’aquests nens no estaven escolarit-
zats, juntament amb un grup de professionals, 
va treballar perquè les coses canviessin, i els 
canvis han estat evidents. 35 nens i nenes van 
cada dia a aquesta escola Bressol on reben una 
atenció molt personalitzada. Hi ha un profes-
sional per a cada dos infants: psicopedagogs, 
nutricionistes, fisioterapeutes, infermeres i 
logopedes per estimular-los en els primers 
anys de vida, “quan la plasticitat cerebral és 
primordial”, explica Cecile. M’ensenya la sala 
multisensorial, la banyera amb bombolles, co-

lors, estímuls tàctils, musicals, moltes carícies 
i afecte. La feina que fan només es pot enten-
dre des d’un punt de vista vocacional, i amb 
molta preparació i reciclatge continuat.

Nexe Fundació treballa estretament amb 
les famílies i també amb els avis que pateixen 
molt la situació que viuen els seus fills i néts. 
Ofereixen tallers per als germans, l’àrea de 
respir familiar amb activitats lúdiques per als 

El paralític cerebral és una persona  
amb una greu afectació física, però la 
seva intel·ligència pot no estar afectada. 
Olaortua el defineix com “una intel·ligència 
atrapada en un cos que no respon”

Arantzazu de la Olaortua, presidenta de la Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral
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nens i un nou casal d’activitats conjuntament 
amb la Fundació Guimbarda per als nois de 12 
a 16 anys. Cecile de Visscher ha escrit el con-
te Mimi i la girafa blava. Els drets d’autor seran 
per a la Fundació, que necessita molts recursos 
privats per continuar la seva tasca.

Muntar a cavall
L’Escola d’Educació Especial Guimbarda, des 
de fa 12 anys, du a terme una activitat pionera 
molt bonica: els nois i les noies amb pluridisca-
pacitat munten un cop per setmana a cavall: 
alguns van estirats sobre el cavall i d’altres 
ben agafats pel monitor, però “per a ells és 
molt gratificant a nivell de sensacions, ja que 
la pelvis i la columna es mouen”, explica la 
fisioterapeuta i sotsdirectora de Guimbarda, 
Mercè López.

En un edifici nou de 2002, amb molta 
llum –tot i que en aquests terrenys van tre-
ballar en barracons des de 1977– la Fundació 
Guimbarda disposa d’una escola concertada 
d’educació especial per a 27 nens i d’un Cen-
tre de Dia, a partir de 18 anys i també amb 27 
places, on els nois marxen al vespre després 
d’haver-los dutxat.

A la classe dels Koales, per a nens de 6 a 13 
anys, hi ha els petits que es troben en un mi-
llor nivell cognitiu. Molts es comuniquen amb 

el big mack, un aparell amb un botó que els 
nens poden prémer, i escolten missatges enre-
gistrats pels pares o els mestres. A Guimbarda 
atenen nens que pateixen diverses síndromes 
encara molt desconegudes, com la Síndrome 
de Rett o “nens de porcellana”, patologies que 
tenen un origen genètic la investigació de les 
quals, gràcies als diners recollits a la darrera 
Marató de TV3, rebrà un bon impuls. Malaura-
dament alguns dels nens de l’escola han patit 
un retrocés: una nena que pateix greus seqüe-
les arran de les dues operaciones d’un tumor 
cerebral; una altra que té un virus desconegut 
que la va afectar quan era petita. Casos tots 
ells molt difícils i que necessiten una aten-
ció constant. Per això és “incomprensible –es 
queixa Mª José Escribano, directora de Guim-
barda, que tinguem una infermera només 
cada dos dies per atendre nens tan delicats. 
N’hi ha vuit que porten sondes gàstriques, 
n’hi ha que prenen molta medicació, a d’altres, 
hem de fer-los massatges cardíacs, valorar-ne 
les convulsions, etc.” Aquesta demanda, que 
després d’anys encara no ha estat escoltada, 
s’afegeix a la manca de senyalització a la sor-
tida de l’escola. “No hi ha cap pas de vianants i 
cada dia hem de parar el trànsit nosaltres ma-
teixes perquè els nens puguin pujar i baixar 
dels autocars”, expliquen les responsables de 
Guimbarda.

Nexe Fundació treballa 
estretament amb les famílies i 

també amb els avis  
que pateixen molt la situació 
que viuen els seus fills i néts

Fundació Nexe Escola d’Educació Especial Guimbarda

Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral 
www.fcpc.cat

Fundació Nexe 
www.nexefundacio.org

Fundació Catalana Guimbarda 
www.guimbarda.com
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La visuaLització de La paràLisi cerebraL aL nostre país quedarà vincuLada per sempre aL nom de 

LLuís serra (2000-2009). Gràcies aL LLibre quiet (2008) s’ha Generat un moviment de sensibiLitat cap 

a aquesta maLaLtia que, fins fa poc, era tan desconeGuda com estiGmatitzada. tot això ha estat 

possibLe Gràcies a La voLuntat de màrius serra, eL pare d’en LLuLLu, d’expressar Les seves vivències

“La gran herència d’en Lluís és que 
m’ha canviat la mirada”

sergi rodríguez

Què és Quiet? Una obra per a tu o per als 
altres?
Seria molt bonic dir que respon a una voluntat 
de pensar en els altres... però mentiria. Això és 
sempre un fet a posteriori. Entenc l’escriptura, 
i en aquest cas encara d’una manera més acu-
sada, com la resposta a una necessitat; en el 
meu cas, la d’expressar a través de la narrati-
va –l’eina que tinc a l’abast com a escriptor– 
l’experiència que vivia des de feia uns nou 
anys. No pensava tant en el lector com en mi 
mateix. De fet, tenia molts dubtes sobre com 
seria llegit, aquest llibre. Només un cop publi-
cat, amb les primeres reaccions, m’he adonat 
de les múltiples lectures que tenia i que molta 
gent s’hi projectava.

Com recordes aquesta experiència de nou 
anys, ara passada?
Per dir-ho amb el cor a la mà: com els millors 
anys de la meva vida. Espero que encara en vin-
guin de bons, perquè no penso viure ancorat 
en el passat, però qualsevol pensament o re-
cord d’aquest període té una gran intensitat de 
dolor i joia. Evidentment, hi ha un procés que 
comença el dia que el món et cau a sobre. Aviat 
l’angoixa o el patiment es van començar a al-
ternar, tot valorant alhora elements que abans 
passaven totalment desapercebuts. Cada alta 
hospitalària, per exemple, era una festa com 
no havia viscut mai. Aquest clarobscur vaig 
voler transmetre’l en el llibre. El contrast de 
dolor i joia permet apreciar molt més la inten-
sitat de les coses. Sols en la foscor la lluentor 
és més elevada.

Quin univers de sensacions vas descobrir 
amb el teu fill Lluís?
La primera va ser el vertigen, com una acce-
leració sobtada que provoca una certa sensa-
ció de pèrdua de referents. Un simple fet crea 
un abisme que descol·loca, com si acabessis 
d’emigrar a un altre país. No tens punts de re-
ferència. Justament per això s’aprèn a mirar 
les coses d’una manera diferent. En el meu cas, 
ho vaig viure com un repte: tornar a posar el 
GPS per ubicar aquell nou territori. Aviat em 
vaig adonar que mirava les mateixes coses 
d’abans d’una forma diferent. No hi havia ha-
gut un canvi d’escenari, sinó de mirada. Però 
em vaig sentir molt preparat gràcies a la dèria 
que sempre havia tingut de llegir i escriure, en 
què l’observació i la imaginació són bàsiques. 
Em vaig veure sobtadament com un escriptor 
agafat a una cadira de rodes, que havia passat 
a ser un filtre per veure el món. Darrera d’algú 
tan especial com el meu fill m’adonava que es-
tava situat en un observatori privilegiat per ob-
servar les reaccions de l’espècie humana, per-
què la fragilitat enorme d’una persona que no 
respon a cap dels nostres valors com a espècie 
(no és bípede, no sosté el cap, no té coherència 
verbal...) provoca curiositat, por, tendresa o re-
buig... reaccions sempre molt extremes. Però 
no vaig fer cap canvi d’estratègia, vaig conti-
nuar fent el que feia però adonant-me que jo 
també formava part d’aquell vertigen.

No vas voler mai deixar de fer vida normal. 
Com és això?
En el nostre cas, va ser sempre així. Quan no-

 p
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Màrius Serra, escriptor
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més tenia cinc setmanes el van ingressar i ja 
no vam sortir d’aquesta dinàmica. Mai no hi 
va haver un diagnòstic clar, però nosaltres ja 
vèiem que allò no anava bé. Un fill de cinc set-
manes no camina, no fa res... aquella situació, 
en certa mesura, es va perpetuar durant nou 
anys. En Lluís va ser sempre un nadó. Mol-
ta gent, en ser pares, deixa de fer vacances, 
d’agafar l’avió... i d’altres se’n van a Tailàndia, 
perquè depèn del propi tarannà. Nosaltres 
sempre havíem estat molt viatgers i aquesta 
situació nova va fer que ens reafirméssim en 
la necessitat d’intentar fer les mateixes coses 
que faríem si en Lluís no tingués aquella pro-
blemàtica. Al començament la logística era 
com la de qualsevol infant, però en créixer 
es va complicar. Tanmateix, tot i la cadira de 
rodes vam acabar anant a Canadà o Hawaii. 
També hi ajudava el fet que, als primers anys, 
tot i les crisis epilèptiques, en Lluís no tenia 
cap problema de salut: no es refredava mai, 
era un nen plàcid... Més tard, amb els ingressos 
hospitalaris immediats, vam fer viatges a llocs 
més propers. Va haver-hi situacions inoblida-
bles, que en certa mesura pal·liaven el dolor 
i la impotència que provocava el fet de veure 
que podia gaudir de la vida amb una franja de 
percepció baixa.

Com a pare o mare, què és el que s’espera, des 
d’un punt de vista absolut?
Fonamentalment, més interlocució. Cal re-
bre la informació per conviure amb un cas 
així. En el nostre, des de les cinc setmanes, 
l’Hospital General de la Vall d’Hebron ens va 
apuntar com a sortida la Fundació Nexe. En 
altres casos, la malaltia es va mostrant en el 
temps i això genera moltes incerteses. També 
cal més simplificació dels procediments ad-
ministratius, gràcies a una major coordinació 
entre les administracions. L’estat anímic és tan 
complex i variable alhora que les gestions or-
dinàries es fan una muntanya. Nosaltres vam 

viure el procés de l’arribada de la Llei de la 
dependència, que no acabava de concretar-se 
i això provocava unes grans frustracions. Tam-
bé cal disposar d’escoles especials, perquè una 
d’ordinària no pot atendre, materialment ni 
pedagògicament, les persones amb paràlisi. 
Falta una política clara de 0 a 6 anys, i sobre-
tot de 0 a 3. En Lluís, amb menys d’1 any, va 
començar a assistir diàriament a un centre on 
se’ns donava informació.

Com ha estat la percepció social d’aquesta 
malaltia?
Una de les coses més esfereïdores que m’han 
succeït després de publicar Quiet ha estat re-
bre molts missatges de gent que em parlava de 
nens o grans amb paràlisi als quals no treien 
mai de casa. En el món rural, fins i tot, alguns 
els tenien al corral, amb el bestiar. La percep-
ció del fenomen és molt diferent per a la ge-
neració que té més de 60 anys. Abans era un 
tabú. Només cal veure l’evolució del llenguat-
ge: hem passat dels esgarrats als cretins, dels 
subnormals als paralítics... Crec que la meva 
experiència, si en Lluís hagués nascut abans 
de l’any 2000, hauria estat totalment diferent. 
Va néixer en un món en el qual hi havia molts 
professionals formats, va arribar a beneficiar-se 
de la Llei de la dependència... No nego que hi 
hagi molt bones intencions, però encara que-
da una ressaca assistencial en el sentit més pa-
ternalista. I això sovint no és el millor per als 
pares amb aquesta problemàtica.

Com eren les reaccions dels altres en el dia 
a dia?
El que més recordo és una por molt fragmen-
tada i irracional. Alguns miraven amb por cap 
a una banda o altra, tot evitant allò que no vol-
drien per a ells. D’altres miraven amb por de 
no saber com entomar la qüestió, de no estar a 
l’altura. La reacció més neta i clara era la dels 
nens, que s’acostaven a en Lluís i preguntaven: 
“Què li passa? Que no parla?” És una por molt 
generalitzada i comprensible alhora. Però tam-
bé demostra que no estem gaire preparats a 
afrontar situacions de col·lapse o fracàs; fins 
i tot ens falten les paraules. A mi em costava 
molt dissimular amb la gent que coneixia la 
meva situació i em preguntava: “Què tal? Us 
deixa dormir?” Era una situació difícil. En la 
majoria dels casos acabaves desenvolupant una 

Els pares desitjaríem més interlocució. 
Cal rebre la informació necessària 

per conviure amb un cas així. També 
més simplificació dels procediments 
administratius, gràcies a una major 

coordinació entre les administracions
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estratègia narrativa per anar deixant la infor-
mació en funció de la situació. Vaig trobar que 
explicar-ho als altres em servia per explicar-
m’ho a mi i que verbalitzar el meu cas signifi-
cava il·luminar aquella cambra fosca de la por 
a allò desconegut, perquè la seva malaltia mai 
no va arribar a tenir nom. Sovint havies de pre-
veure la reacció dels altres; amb la gent gran, 
segons com, havies d’acabar consolant-los, 
perquè s’entristien o ploraven. Era com un gag 
d’humor negre. Altres hi treien importància, 
dient “ja passarà” o “després creixerà“, com si 
fos un refredat.

I n’hi havia, de tractaments perquè passés?
És un tema molt delicat. Hi ha gent que va 
a congressos mèdics, que està al dia... Bertín 
Osborne, que també té un fill amb paràlisi 
cerebral, explica que li ha tret la medicació 
perquè ha començat a seguir un tractament 
alternatiu. A nosaltres també ens el van ofe-
rir. Normalment tots són cars, procedeixen 
d’Estats Units... Et generen un dilema ètic bru-
tal: estaré fent prou pel meu fill? I això que el 
vam portar a la sanitat pública, a la privada, 
a tres metges... Aquest en concret és un trac-
tament que ha generat molts dubtes entre la 
comunitat mèdica perquè tracta els pares com 
a terapeutes: has de sobreestimular el teu fill, 
has de fer uns exercicis molts costosos, que 
normalment assumeixen les mares durant 
moltes hores cada dia, dels qual ells en fan un 
seguiment. Quan no funciona, que sol passar, 
et culpen de no haver-ho fet bé o de no haver-hi 
dedicat prou hores... És estar en un lloc que no 
toca. Lògicament vols lluitar pel teu fill i ets 
molt vulnerable a qualsevol missatge des de 
la medicina alternativa. I hi ha gent que juga 
amb això.

Esperaves la consciència social que s’ha des-
pertat amb el llibre?
Va ser totalment inesperat. Fins i tot tenia 
molts dubtes de fer una presentació pública. 
Tot i que em prodigo molt als mitjans, amb 
aquest llibre no sabia quina cara posar, perquè 
hi estava molt implicat emocionalment. I so-
bretot no volia caure en el victimisme. Però he 
de dir que els companys de la premsa van fer 
un tractament exquisit des del principi. Això 
em va treure la por. I va començar a esdeve-
nir un fenomen. En més de 15 mesos he re-

but uns 3.000 correus electrònics de gent que 
m’explica les seves històries, amb les que he 
sintonitzat molt. Aleshores se’m va ocórrer fer 
un concert benèfic, que vaig organitzar durant 
quatre mesos a través del blog Mou-te pels quiets. 
Això va servir per visibilitzar el furgó de cua de 
la discapacitat, que és la paràlisi cerebral, i ge-
nerar una nova sensibilitat. Estic molt orgullós 
d’haver-ho fet. En Lluís va morir un mes i deu 
dies després d’aquell concert i el fet d’haver-lo 
organitzat, així com d’haver escrit el llibre en 
vida seva, marca molt des d’una òptica perso-
nal. Va ser una manera de viure el dol total-
ment diferent. Ara, en la balança, pesen més 
els records dolços que els amargs i això ens 
acompanyarà sempre. En Lluís ens va deixar 
en herència el patrimoni protegit que tenia 
al seu nom, l’ascensor que li havíem instal·lat 
a casa i que ens servirà quan siguem grans... 
però la gran herència és que m’ha canviat la 
mirada i m’ha permès adonar-me de coses que 
probablement no hauria vist.

Màrius Serra va néixer a Barcelona 
l’any 1963. La seva biografia permet 
veure allò que serà una constant 
en la seva obra: com en són, 
d’imprecisos, els límits en-
tre la realitat i la ficció. 
“Tot el que explico 
m’ha passat d’una 
manera o d’una 
altra. I he utilit-
zat tots aquests 
e le me nt s  p e r 
fer un trenca-
closques f ictici”, 
afirma. L’any 1987 
es llicencia en Filologia Anglesa a la Universitat de 
Barcelona. Aquell mateix any obté el premi El Brot 
per la seva obra Amnèsia. L’any 1989 inicia la seva pro-
lífica presència en la premsa, la ràdio i la televisió, tot 
creant alhora la revista de jocs de paraules Més. Manté 
una secció setmanal d’enigmística i mots encreuats 
a l’Avui i La Vanguardia. També és membre del consell 
editor de verbalia.com, web sobre literatura i enigmís-
tica. D’entre les seves obres, destaquen AblanatanalbA 
(1999) i el llibre de relats La vida normal, guardonat 
l’any 1999 amb el premi Ciutat de Barcelona. El seu as-
saig Verbàlia ha estat guardonat amb el premi Crítica 
Serra d’Or i Lletra d’Or (2001). I més recentment, l’any 
2006, la seva novel·la Farsa guanya el Premi Ramon 
Llull. L’any 2008 escriu Quiet.
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Uns Quiets molt inquiets

Queta Xampeny

ui són els Quiets?
Els Quiets són una colla de nens 
i nenes que van sobre rodes, que 
sovint fan ganyotes i que acostu-
mem a etiquetar com a discapa-

citats. Però als amics, familiars i persones que 
s’estimen els Quiets els agrada més parlar de 
“capacitats” i obviar aquest “dis” inicial, i per 
això alcen la seva veu per fer visibles les vides 
invisibles d’aquestes criatures.

En Llullu és el protagonista del llibre Quiet, 
escrit pel seu pare Màrius Serra. En aquest text 
l’autor ens mostra diferents instantànies de la 
seva vida, moments capturats i traçats que ens 
permeten obrir la porta i observar des del re-
bedor com és el dia a dia d’una família amb 
un fill pluridiscapacitat. Ens parla d’un explo-
rador valent i viatger que no es queda a casa 
sinó que, amb la seva cadira de rodes, es dedica 

Q

Jordi Ribó

a rondar pel món descobrint diferents països i 
gent de tota mena. El llibre, a més, té un final 
feliç perquè el petit Llullu acaba corrent els 
100 metres llisos gràcies a les fotografies de 
Jordi Ribó, un còmplice de la causa dels Quiets.

Aquest llibre és l’embrió d’un seguit 
d’accions que tenen com a objectiu fer una 
mica millor la vida dels Quiets i de les seves 
famílies. Tot i que, quan va escriure el llibre, 
Màrius Serra no tenia clar si en faria o no 
presentacions perquè es tractava d’un tema 
molt personal, finalment va fer-ne i tant la 
resposta positiva com l’energia que va rebre 
dels lectors el van encoratjar a organitzar un 
seguit d’accions amb l’objectiu de recollir fons 
per a les fundacions que han ajudat en Llullu. 
En aquesta missió, Màrius Serra ha aconse-
guit engrescar i liderar nombrosos creadors 
inquiets.
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El concert, un gran esdeveniment
L’acte central més multitudinari i més sonor 
va ser el concert benèfic que es va celebrar 
a L’Auditori de Barcelona el 14 de juliol. Un 
seguit d’artistes compromesos van oferir les 
seves actuacions a les més de 1.300 persones 
que no van voler deixar perdre l’oportunitat 
de passar una bona estona alhora que donaven 
el seu suport a les Fundacions Nexe i Guim-
barda, que van ser les receptores dels beneficis 
de l’acte. Les gairebé tres hores de concert van 
ser retransmeses pel Canal 33 i van tenir una 
mitjana de 35.000 espectadors ben quiets da-
vant el televisor, amb pics que van arribar als 
60.000 espectadors. El balanç econòmic va ser 
tan positiu com el seguiment. Es van obtenir 
uns beneficis nets de més de 30.000 euros que 
es van destinar íntegrament a les esmentades 
fundacions que atenen les necessitats de nens 
i nenes com en Llullu.

En paraules del seu organitzador, el con-
cert va ser realment important perquè “tot i 
que les xifres (de seguiment) puguin semblar 
modestes en el món televisiu, mai tanta gent 
no havia estat pendent dels Quiets”. 

Al llarg de tota la vetllada diferents artis-
tes van llegir alguns fragments del llibre es-
crit per Màrius Serra. Carles Capdevila, Sergi 
López, Queco Novell, Neus Bonet, Matthew 
Tree o Albert Om, entre d’altres, van ser els 
encarregats d’aquesta tasca mentre se succeïen 
les actuacions d’El Tricicle, Nina, Bruno Oro, 
Quimi Portet, Gossos, Lluís Gavaldà, Joan Mi-
quel Oliver, Gospel Viu, Pep Bou o Pau Riba. 
L’il·lustrador Miguel Gallardo, pare d’una nena 
diagnosticada d’autisme, va dibuixar el còmic 
del Superquiet.

D’aquest esdeveniment i del compromís 
dels artistes que hi van participar n’ha sorgit 
també una exposició a càrrec del fotògraf Jordi 

Ribó, que es va inaugurar al maig a la llibre-
ria Bertrand de Barcelona. Les instantànies 
retraten diferents personatges coneguts inte-
ractuant amb una cadira de rodes. La intenció 
és fer visible i reformular les formes de veure 
un objecte amb tan mala imatge com és una 
cadira de rodes. Creant situacions còmiques, 
moments límits i apel·lant a la crítica i la de-
núncia, el fotògraf que un dia va fer córrer en 
Llullu ha aconseguit fer estar-se quiets artistes 
i personatges molt inquiets.

Al mes de novembre l’ADFO (Associació 
Disminuïts Físics d’Osona), en coordinació 

La MARATÓ 2009 
En la seva darrera edició, la iniciativa televisiva més 

mobilitzadora, La Marató de TV3, va dedicar el programa a 

les malalties minoritàries, malalties que, com la que patia 

en Llullu, sovint no tenen ni un nom ni un diagnòstic 

clar. D’aquestes patologies n’hi ha unes 7.000 i afecten 1 

de cada 2.000 persones, això vol dir que a Catalunya n’hi 

ha 400.000 que les pateixen. La gran majoria d’aquestes 

malalties són d’origen genètic, tenen especial incidència en 

els nens i poden afectar entre un 3% i un 4% dels nounats. 

A més de la gravetat dels símptomes, les persones que les 

pateixen experimenten també la solitud i la incomprensió 

que implica tenir un mal sense diagnòstic ni tractament 

efectiu. Els familiars acaben convertint-se en cuidadors 

experts davant la manca de recursos que es dediquen a 

patologies tan poc freqüents.

Les 15 hores que va durar el programa van servir per 

recollir fons per destinar a la investigació d’aquestes 

malalties, però també per divulgar i sensibilitzar la societat, 

que sovint manté una relació difícil amb les persones 

pluridiscapacitades. Màrius Serra va aportar un conte al 

llibre de La Marató, a més de la seva presència al programa. 

Tot i la crisi econòmica, els catalans van demostrar la seva 

solidaritat, com ho fan any rere any, i la xifra de recaptació 

total va ascendir a 69.870,90 euros.

Jordi Ribó
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amb les Fundacions Nexe i Guimbarda, del 
moviment “Mou-te”, va inaugurar l’exposició 
Mou-te pels Quiets al Museu de l’Art de la Pell de 
Vic en presència d’alguns dels protagonistes 
retratats. Va ser només la primera etapa d’una 
itinerància que permetrà veure la mostra en 
molts indrets de Catalunya i que culminarà 
amb una subhasta de les imatges originals de 
Jordi Ribó signades pels personatges retratats. 

Una iniciativa amb vocació d’altaveu
El moviment ha buscat la presència mediàti-
ca per tal d’aconseguir esdevenir un altaveu 
per fer sentir la veu dels Quiets, una veu que 
acostuma a passar desapercebuda. Sota el con-
venciment que la societat manté una relació 
difícil amb els nens i les nenes amb aquest ti-
pus de discapacitat, “Mou-te pels Quiets” ha 
buscat la complicitat dels mitjans per comu-
nicar un missatge positiu. Des del blog moute-

pelsquiets.blogspot.com, Màrius Serra publica 
comentaris i notícies d’actualitat referents a 
les actuacions que es porten a terme. 

Així mateix, ha aconseguit ser present en 
tots els mitjans generalistes, i la iniciativa ha 
estat reconeguda per institucions de prestigi 
com l’ONCE, que ha premiat la tasca d’en Llu-
llu en la cinquena convocatòria dels seus Pre-
mis de la Solidaritat i Superació que premien, 
cada dos anys, onze persones o entitats que 
hagin destacat “per l’estímul i la defensa de la 
integració de persones amb qualsevol tipus de 
discapacitat o pel seu afany de superació, en 
l’àmbit de Catalunya”.

Els jugadors del Futbol Club Barcelona 
també s’han afegit a la causa Quieta. Josep 
Guardiola, entrenador del primer equip de 
futbol del Barça, va decidir destinar els diners 
de les sancions que els jugadors han de pagar 
per arribar tard als entrenaments a la investi-
gació sobre la Síndrome de Rett. L’únic retret 
que es pot fer a la iniciativa barcelonista, com 
indica Màrius Serra en el blog del moviment, 
és que la plantilla, enguany, ha mostrat una 
puntualitat molt més alta que en temporades 
passades en què la suma havia estat molt més 
generosa.

Lluís Serra i Pablo, àlies “Llullu”
En Llullu és l’artífex del moviment “Mou-te 
pels Quiets” que ha liderat, en gran mesura, 
el seu pare Màrius Serra. És el protagonista del 
llibre i a través de les seves aventures i les de 
la seva família aconsegueix fer-se un racó al 
cor dels lectors. En Llullu va morir poc després 
del concert, el 24 de juliol, però la seva tasca 
continua activa de la mà de totes les persones 
que s’hi han implicat. El blog continua actiu, 
amb articles i comentaris interessants per a 
tots aquells que vulguin continuar movent-se 
pels Quiets.

L’aparició del llibre Quiet va ser 
l’embrió d’un seguit d’accions 

que van tenir com a objectiu 
fer una mica millor la vida dels 

Quiets i les seves famílies

Jordi Ribó
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Benaurats els qui riuen

Josep Maria Ferreiro

omés entrar a la seu del Hay Fes-
tival de Cartagena d’Índies em 
rep un tucà. Tan aviat com tra-
vesso el llindar de l’antic convent 
de Santa Clara, aquest 29 de ge-
ner de 2010, el tucà se m’adreça 

obrint el seu bec llampant de colors: “Busques 
en Màrius Serra? Et serà fàcil trobar-lo enmig 
de tots els escriptors convidats. Ves darrere una 
camisa hawaiana. És ben senzill: desenfoca la 
mirada i enfoca al punt de més color”. He fet 
el que em deia el tucà: he posat la vista da-
munt de les tres o quatre dotzenes d’escriptors 
que s’apinyaven al claustre de l’antic convent, 
he desenfocat la mirada que havia identificat 
Mario Vargas Llosa, Ian McEwan o Almudena 
Grandes, he seguit desenfocant fins a veure-ho 
tot borrós i llavors he sentit que m’atreia un 
lloc, un nucli esclatant de colors, un punt que 
titil·lava a l’esquerra del conjunt, i llavors he 
tornat a enfocar: era en Màrius Serra. El tucà 
tenia raó: duia una camisa virolada, hawaia-
na, plena de palmeres i onades altes que tren-
caven a la platja amb surfejadors, i ocells de 
tota mena volant per mànigues i esquena.  

Serra estava parlant amb Najat El Hashmi. M’hi 
he acostat i, quan ens saludàvem, he vist que 
duia estampada al mig de la camisa hawaiana 
la imatge d’un tucà amb les ales desplegades, 
saltant al buit des d’una branca de palmera i 
amb el bec llampant de verds, carbasses i ver-
mells. L’he reconegut de seguida: era el mateix 
tucà que m’havia rebut només posar els peus 
al festival.

Hawai, Hawai… el 8 d’agost de 2006, des 
d’una habitació al pis 31 d’un hotel de la  
platja hawaiana de Waikiki, Màrius Serra es-
criu un dels fragments del dietari Quiet. Co-
mença amb una qüestió de caire literari: “Em 
costa trobar analogies adequades a la fragilitat 
tan rotunda del Llullu. De vegades les busco”. 
Tot seguit posa a prova l’analogia del nadó: el 
seu fill, com un nadó, no va reaccionar quan 
una abella, el dia anterior, se li passejava per 
les celles. Finalment, el seu pare va intentar 
espantar l’abella amb tan mala fortuna que el 
va picar a la mà. “Això em fa constatar que la 
fragilitat de mon fill tendeix a l’infinit. En un 
incendi no podria fugir del foc. En una evacua-
ció massiva no mouria ni un dit. No beuria ni 
que es deshidratés, perquè no sap agafar res 
amb les mans. No tancaria els ulls davant de 
cap barbàrie, perquè gaudeix de la valentia in-
finita dels ignorants. Ni tan sols sabria expres-
sar repulsa o demanar ajuda”.

No, no, no: definir en Llullu –un nen pa-
ralític cerebral— pel que no és. És un recurs 
que es demostra extraordinari al llarg de tot el 
llibre. Un joc d’inversions que, al capítol final, 
s’enlaira fins a pàgines d’alt voltatge literari. 
Són les mateixes pàgines que aconsegueixen 
que Llullu, el nen immòbil, corri. Hi parla la 
veu del nen que no ha parlat mai: “Com que 
no me’n recordo de res, tampoc no me’n puc 

N
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oblidar”. I ell, que no recorda, en aquestes pà-
gines finals recapitula de cap a cap el llibre 
que acabem de llegir. Per exemple l’escena de 
Québec: “No me’n recordo pas, del pagès que 
es va agenollar a resar per mi, ni de les coses 
que li deia al seu déu, ni de les cares de babau 
que posaven el pare i la mare, i per això no me 
n’oblido”. Aquest capítol final es titula Córrer 
i, a la part superior de cada pàgina, apareix 
en Llullu fent progressivament llargues gam-
bades, adoptant una rere l’altra les posicions 
corporals -el plec del braç, l’angle del genoll, la 
inclinació del cap- del moviment atlètic d’un 
velocista, de manera que, passant de pressa les 
pàgines i fent que les imatges passin davant 
dels ulls, veiem, com en les escenes de cinema 
antic, que el paralític corre. Aquest joc no té 
res de gratuït, i si Serra l’ha col·locat al final 
del llibre és perquè, volgudament, la literatu-
ra ha fet que en Llullu, un “quiet”, no pari de 
córrer de cap a cap de les pàgines i dels viatges.

“Mou-te pels quiets”. El pensament para-
doxal pot ser molt potent. El gran encert i el 
gran triomf del concert benèfic que s’organitzà 
pels infants amb paràlisi cerebral arran de 

l’èxit de Quiet va ser mantenir-se en el territori 
de la literatura, d’evitar el victimisme i la lla-
grimeta, jugant a fons les paradoxes del llibre. 
Paradoxes que parteixen d’una opció familiar: 
els Serra sempre havien viatjat abans que nas-
qués en Llullu, i decidiren seguir-ho fent amb 
el seu fill “que no progressava adequadament”. 
De Venècia a Vancouver, del barri d’Horta al ce-
mentiri de Collserola, al llarg de tot el llibre el 
pensament paradoxal permet al lector seguir 
la vida immòbil d’algú que no para de viatjar; 
mostrar la riquesa del moviment a partir de la 
quietud; canviar de paisatge sense moure’s de 
lloc; escoltar la narració d’algú que sempre és 
en silenci. Crear temps a partir de l’experiència 
d’algú per a qui el temps sembla aturat.

Sempre, però, Màrius Serra parla com a 
pare, no fa teories: “no m’atreveixo, però, a 
dir-li que mai no he aspirat a entendre què li 
passa, al meu fill; que en tinc ben bé prou que 
millori, que visqui millor”. I preserva també, 
ensems amb la dignitat de pare, la dignitat del 
fill: ens acosta fins al cor del món de l’infant, 
però el manté, en tot moment, intraduïble. 
Ara que les traduccions del llibre (al castellà, 
al Coreà, a l’italià…) han començat a multipli-
car els lectors de Quiet, les presentacions de 
Màrius Serra tenen arreu una rebuda especta-
cular. Aquesta mateixa tarda, al Hay Festival 
de Cartagena d’Índies, la seva conversa amb el 
poeta i crític Hugo Chaparro sembla sortida 
directament d’un dels seus relats.

El que més impressiona el visitant que 
s’acosta a l’antic convent de Santo Domingo 
són els ametllers, més alts que una casa de tres 
o quatre pisos i tan gruixuts que ni entre qua-
tre escriptors que es donessin les mans en po-
drien abraçar el tronc. A l’ombra d’un ametller 
gegant, una periodista de la televisió entrevista 
Màrius Serra tot just abans de començar el seu 
acte. És molt bella: duu les espatlles a l’aire, la 
llarga cabellera negra li cau fins a la cintura, 
va enfundada en un vestit blanc caribeny, i da-
munt la pell morena de l’escot i la roba blanca 
del vestit duu un impressionant collar de boles 
negres ben grosses, llises, brillants.

 Quan comença el conversatorio, Hugo Cha-
parro té l’encert d’acompanyar Màrius Serra 
en una gran espiral entorn de Quiet: ressegueix 
l’afany pels jocs del llenguatge, el mestratge 
de Tísner en la literatura, el joc i també en 
l’humor, i a poc a poc es va acostant al llibre i 
als infants “de l’ètnia Llullu”. La conversa aca-
ba amb Màrius Serra llegint del seu llibre -po-
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dem dir que interpretant com un actor—, dret 
damunt l’escenari i amb tot l’èmfasi, l’escena 
del restaurant. Gràcies a la lectura, tot el pú-
blic es transporta al restaurant de Gènova on 
la mestressa empal·lideix tan aviat com veu 
arribar la família Serra, que li havia reservat 
una taula per a quatre, amb en Llullu a la ca-
dira de rodes. Els conflictes, la incomprensió, 
els fantasmes inconfessables que es desvetllen 
en l’ànim de la mestressa, la manera com els 
arracona en una taula del pis de dalt “tan aviat 
com ha vist que en Llullu gosava enlletgir el 
seu local de peix”… la sala, plena de gom a gom 
de públic, segueix fil per randa el relat.

Màrius Serra és un mag dels jocs verbals. 
Al matí, en una aula de la Casa Bolívar, ha 
enlluernat tres classes d’infants amb jocs de 
mans lingüístics. Ha acabat subhastant una 
paraula, i creant una fantàstica competència 
entre els infants per combinar i recombinar 
les lletres i aconseguir un trofeu lingüístic. 
A Quiet, Serra porta aquesta capacitat combi-
natòria fins a l’extrem, fent que el constant 
joc de les inversions  provoqui en el lector un 
canvi de mirada. Canvi de mirada que ell ha 
viscut primer com a pare d’un paralític ce-
rebral, però que al llibre t’entra pels porus:  
viatjar amb algú que està quiet, parlar amb qui 
calla, recordar amb qui oblida constantment, 
moure’s pel món empenyent una cadira de ro-
des. I ara que ens llegeix el llenguatge de la 
mestressa del restaurant, que és una especia-
lista “en pensar una cosa i dir-ne una altra” 
per tal d’expulsar en Llullu del seu local, ens 
adonem del contrast amb el seu llenguatge 
de pare que intenta acostar-se amb respecte a 
l’univers del fill, sí, però que també desembei-
na tota la seva esmolada esgrima verbal quan 
l’ataquen. De cop i volta, m’adono del que està 
passant en el públic: s’escindeix. Dues menes 
de públic, el que riu i el que plora. Perquè tota 
la sala sembla que rigui a cor què vols, però 
si mireu bé les cares en veureu algunes que 
tenen els ulls humits –i veig dues dones que 
ploren a llàgrima viva. Deixen de plorar per 
riure, i deixen de riure per plorar. Literalment: 
feliços els qui ploren perquè riuran, i vicever-
sa: feliços els qui riuen perquè ben aviat plora-
ran. De què riuen i ploren? En adonar-me del 
que està passant a la sala faig la meva petita 
hipòtesi: gràcies a les seves sàvies inversions, 
gràcies al fet de fer-nos viatjar de Cartagena 
d’Índies a Gènova acompanyats d’un “quiet”, 
Màrius Serra és testimoni que, per al pare, i 

doncs per al lector, la dignitat, la compassió 
i l’humor són una mateixa cosa. Gràcies a la 
literatura que ens commou sembla que s’hagi 
escurçat radicalment la distància entre la ria-
lla i el plor. I llavors es fa el miracle: se sent 
ploure dintre la sala. Primer una gota, sonora, 
un cloc que se sent ben a prop meu i em fa 
girar el cap. Tot seguit un segon esclafit, i un 
tercer, cada vegada més ràpids, i ja és un petit 
xàfec: cloc, cloc, cloc, cloc… Una tronada. Es fa 
silenci a la sala per sentir com plou: primer 
una, després l’altra, les boles negres, grosses, 
llises i brillants del collar de la periodista –el 
fil del collaret s’acaba de trencar— cauen i van 
repicant sonorament damunt els rajols del  
terra de la sala –una calamarsada— confirmant 
de manera inesperada el moment màgic que 
estàvem vivint. Ben aviat les boles corren en 
totes direccions entre les cadires de la sala, re-
boten en els uns i els altres, l’un en cull una, 
l’altre riu, l’altre plora, els llullus corren, parlen 
i recorden, tothom se’n meravella, i jo també.
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Persones amb paràlisi cerebral i 
discapacitats afins: un llarg camí 
des de la infància fins a l’edat 
adulta

Àngela Lladó

èdicament parlant, es de-
f ineix la paràlisi cerebral 
com l’afecció, no progressi-
va, que pateix una persona 
a causa de lesions cerebrals 

traumàtiques o congènites. Aquestes lesions 
produeixen un trastorn neurològic que es ma-
nifesta, fonamentalment, amb alteracions del 
to muscular i de la postura. Aquesta definició 
és molt gràfica, perquè el que ens permet re-
conèixer els paralítics cerebrals és la postura: 
els veiem asseguts en cadires de rodes per po-
der desplaçar-se i, sovint, els costa mantenir 
el cap alçat i governar les seves extremitats 
(cames, braços i mans), la qual cosa els con-
fereix una imatge molt característica. Un  
altre aspecte que cal tenir en compte és 
que apareguin o no deficiències cognitives.  
Això dependrà del grau i l’extensió de la lesió 
del cervell. 

Aquesta és la definició mèdica i cal res-
saltar les dues paraules que qualif iquen 
l’afectació com a no progressiva. I, certament, 
aquesta és una característica molt important, 
perquè no es tracta d’una malaltia degenerati-
va. Però al llarg del text descriuré com amb el 
temps, malgrat aquesta definició, l’estat gene-
ral dels paralítics cerebrals empitjora. 

Crec que es pot assegurar que els paralítics 
cerebrals han existit sempre, però fins a la se-
gona meitat del segle XX tenien una supervi-
vència molt baixa. La veritat és que els avenços 
mèdics i farmacològics actuals han permès 
que la seva esperança de vida sigui molt més 
llarga i, per això, avui dia viuen homes i dones 
adults de més de quaranta anys amb paràli-
si cerebral. Abans, la majoria d’afectats eren 
criatures que havien sobreviscut a un part di-
fícil o a complicacions ginecològiques en les 
quals l’oxigen no havia arribat en la quanti-
tat adequada al cervell. Aquesta falta d’oxigen 
al cervell (que també es coneix amb el nom 
d’hipòxia) té com a conseqüència la mort de 
neurones. La gravetat de la lesió neuronal, que 
un cop s’hagi produït ja no progressarà, de-
pendrà de la intensitat i la durada d’aquesta 
hipòxia. No es podran conèixer les conseqüèn-
cies neuronals reals fins que la criatura creixi, 
fins que la persona vagi desenvolupant-se. No 
hi ha dos paralítics cerebrals iguals, no hi ha 
dues persones amb les mateixes i idèntiques 
discapacitats perquè la lesió que sofreix cadas-
cun és única i personal. Així i tot, tots compar-
teixen moltes característiques. 

Avui dia, afortunadament, la incidència 
de criatures afectades per una paràlisi cere-

M

Glòria Vives



46  monogràfic | compartir |

bral produïda per complicacions ginecològi-
ques és baixíssima i, per tant, podria semblar 
que ja no hi ha paralítics cerebrals. Però no 
és així. Actualment ha augmentat el nombre 
de bebès prematurs que són molt més fràgils 
i tenen una major predisposició a patir com-
plicacions neurològiques. També hi ha una 
major supervivència en els casos de malal-
ties i lesions congènites. I cal tenir en compte 
l’augment de joves que han patit lesions ce-
rebrals a causa d’accidents. Encara que no es 
tracti de paralítics cerebrals, estem parlant de 
discapacitats afins, amb unes característiques 
comunes i amb afectacions de diversa conside-
ració. A més, si anys enrere la supervivència i 
la qualitat de vida d’aquests nens i nenes era 
molt baixa, actualment molts d’ells ja són ho-
mes i dones adults amb necessitats adultes. 

El que caracteritza el dia a dia d’una per-
sona amb una discapacitat física molt impor-
tant, a causa de la qual té una mobilitat i una 
autonomia reduïdes, és la dependència: neces-
sitarà ajuda per a les activitats bàsiques més 
quotidianes. Els paralítics cerebrals i les seves 
famílies s’adapten constantment a les necessi-
tats de la persona dependent perquè no hi ha 
cap altra alternativa. Aquestes famílies de se-
guida aprenen que hauran de tenir persones 
que els ajudin, ja que l’atenció que requereix 
una persona amb paràlisi és de vint-i-quatre 
hores al dia. Fins i tot a la nit cal aixecar-se 
per ajudar-los a tombar-se i canviar de posició 
al llit. La seva infància transcorre entre les 
visites mèdiques, la rehabilitació precoç, les 
visites al logopeda i al fisioterapeuta. És im-
prescindible fer exercici adaptat i sessions de 
fisioteràpia per mobilitzar les articulacions i 
distendre els músculs. Cal dedicar molts es-

forços a la seva cura personal i corporal, ja 
que un cos que no se sosté dret, que no pot 
caminar ni pot moure els músculs a voluntat, 
té tendència a patir complicacions musculars 
i òssies. Les alteracions físiques es manifesten 
en moltes parts i funcions de l’organisme i, 
com que són afectacions cròniques, amb el 
temps empitjoren o apareixen noves patolo-
gies secundàries: problemes digestius i in-
testinals a causa de la manca de mobilitat, 
incontinència, luxacions, alteracions del to 
muscular, problemes respiratoris, dolor... 

És per tot això que des de que són petits 
fins que es fan grans passen per les consultes 
de molts especialistes: neuròlegs, trauma-
tòlegs, ortopedes, neumòlegs, digestòlegs... 
Si la relació metge pacient sempre és molt 
important, en aquests casos ho és d’una ma-
nera molt especial. S’ha de tenir en compte 
que, moltes vegades, els paralítics cerebrals 
tenen dificultats per parlar i, sovint, utilit-
zen mètodes alternatius de comunicació. 
Per això, la majoria de les vegades, i més si 
també hi ha una discapacitat intel·lectual, els 
intèrprets són els pares i familiars. El metge 
ha d’atendre no només un pacient, sinó una 
família. Quan els paralítics són criatures, els 
pares necessiten que algú respongui les seves 
preguntes, que comprengui l’esgotament que 
experimenten per la dedicació intensiva que 
representa cuidar un fill malalt. Potser el 
metge necessiti temps per conèixer bé el pa-
cient i les seves característiques tan especials. 
En aquest sentit és molt important, quan es 
produeix una bona sintonia entre pacient, 
professional i família, mantenir una relació 
constant i continuada amb aquell profes-
sional, ja que el coneixement i la confiança 
mutus repercutiran positivament en la com-
prensió de les patologies i en la seva qualitat 
de vida. La situació ideal per a les persones 
amb paràlisi cerebral o discapacitats afins és 
la de comptar amb un metge de família de 
confiança a qui es pugui acudir quan es ne-
cessita consell mèdic i que, fins i tot, pugui 
fer de pont amb altres col·legues especialistes. 

Després d’una infància i una adolescència 
viscudes amb molt d’esforç, en la qual també 
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s’han viscut moments de felicitat, tant per 
part del nen o jove amb paràlisi cerebral com 
per part de la seva família i dels cuidadors, 
arriba l’edat adulta. I costa molt arribar a ser 
un adult i viure com un adult quan s’és una 
persona molt dependent, quan no es té cap 
autonomia. Hi ha una edat en que ja no es pot 
continuar amb les rutines habituals, i l’escola 
especial (i en alguns casos l’escola ordinària 
que pot acollir alumnes amb necessitats espe-
cials) ha de deixar-se enrere. Quin és el futur 
d’aquests nois i noies, ja grans, que necessiten 
sempre l’ajuda d’una altra persona? El futur 
no contempla, ni en els casos en què no hi 
ha discapacitat intel·lectual, cap integració 
laboral. No hi ha cap lloc de treball en cap 
empresa ni administració que pugui contem-
plar l’ocupació d’una persona que necessita 
assistència per anar al lavabo o per beure un 
got d’aigua. Hi ha una xarxa de centres per a 
adults, anomenats tallers ocupacionals, que 
estan preparats per oferir-los una atenció 
especialitzada mentre realitzen algun tipus 
d’activitat. La majoria d’ells passarà molts 
anys en aquests tallers encara que els resulti 
avorrit. No hi ha cap altra alternativa. El vin-
cle entre pares i fills no es trenca mai (fins 
que algun progenitor mor) i la sociabilització 
de les persones amb paràlisi cerebral queda 
reduïda al petitíssim cercle del taller i la fa-
mília. 

Cal agrair l’esforç que fan diverses associa-
cions i fundacions que lluiten per donar una 
atenció integral a les persones amb discapa-
citats. N´hi ha que es dediquen a les primeres 
etapes de la vida i n’hi ha que es dediquen als 
paralítics adults organitzant activitats lúdi-
ques i culturals, vacances d’estiu, sortides de 
cap de setmana... En aquestes activitats, per 
a cada persona amb paràlisi cerebral que hi 
participa, hi ha d’haver un voluntari o cui-
dador. Aquests són els únics moments que 
aquests joves i adults se separen dels pares, els 
únics espais de vida pròpia amb possibilitats 
de gaudir d’una estona de diversió. També és 
cert que les noves tecnologies han obert una 
gran finestra a totes aquestes persones, per-
què amb diferents adaptacions realitzades en 

l’ordinador o el teclat poden relacionar-se a 
través de les noves xarxes socials amb altres 
companys sense haver de desplaçar-se. Però 
encara costa molt que la seva xarxa social i 
que les seves relacions comptin amb la presèn-
cia de persones no discapacitades. Potser és 
perquè tenen poca mobilitat, potser és perquè 
també tenen dificultats d’expressió i llenguat-
ge, potser perquè el seu aspecte físic trenca 
amb tots els cànons de bellesa actuals. Potser 
per tot això, els paralítics cerebrals són molt 
poc visibles i sovint no els veiem. O no els vo-
lem veure. No hi ha suficients adaptacions ar-
quitectòniques ni informàtiques que puguin 
superar les barreres socials: hem de ser més 
receptius amb els paralítics cerebrals.
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La nostra normalitat
Oriol Izquierdo

Aquest és un article escrit des de la parcia-
litat més objectiva. Començaré, doncs, posant 
algunes cartes sobre la taula.

La primera: vaig ser durant uns anys 
l’editor de Màrius Serra i això em va perme-
tre assistir com un espectador privilegiat, des 
de la cuina mateix de l’escriptura, a un procés 
que culmina, i com ho fa, a Quiet. La segona: 
no només hem tingut una relació professional 
i hem continuat essent amics, sinó que l’atzar 
ens ha fet viure situacions massa paral·leles: 
quan va néixer en Lluís, el protagonista estàtic 
de Quiet, ja feia deu anys que la Clara vivia en-
tre nosaltres. La tercera: una conseqüència 
dels dos fets anteriors és que he esdevingut 
personatge real i recognoscible d’alguns relats 
de Màrius Serra. Primer, i principalment com 
a editor, a De com s’escriu una novel·la. Des-
prés, com a pare d’una nena d’ètnia llullu, a 

Màrius Serra: Quieto 

Barcelona: Anagrama, 2008

Màrius Serra: Quiet 
Barcelona: Empúries, 2008
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Quiet. Per tot això, no em costarà gaire dir co-
ses del llibre, però alhora aquest és un article 
especialment difícil d’escriure. 

Ho sàpiga o no, d’una manera o d’una 
altra, en més o en menys mesura, sigui com 
vulgui, l’escriptor sempre escriu a partir de la 
seva pròpia experiència. Hi ha autors que ho 
dissimulen, potser per negar-ho, mentre que 
d’altres juguen amb un fet que és, n’estic con-
vençut, inevitable. Màrius Serra és d’aquests, 
i diria que ha estat quan n’ha pres plena cons-
ciència que s’ha produït el salt que separa els 
seus llibres inicials de la novel·la Mon oncle, 
peça clau de la primera maduresa creativa. 
Als contes de Línia, per exemple, no costava 
gaire suposar que molts paisatges urbans i 
humans eren pròxims a l’autor, però només 
ho podíem suposar. Mon oncle, en canvi, és 
un exercici d’autoficció a partir d’històries i 
figures familiars encobert a penes pel fet que 
la identitat del protagonista, Canut, és dife-
renciada de la de l’autor. 

Avui, en l’obra de Serra es poden distingir 
tres camins que avancen en paral·lel, i no sen-
se entrecreuar-se. D’una banda ha continuat 
el desplegament de l’obra més estrictament 
enigmística, que té en Verbàlia un títol de 
referència. En segon lloc, hi ha la narrati-
va més clarament de ficció d’AblatanatalbA 
o Farsa. I en tercer lloc hi ha els relats amb 
menys ficció, que comprometen cada vegada 
amb més radicalitat la pròpia realitat com a 
matèria literària. Ja hem dit que a Mon on-
cle la matèria narrativa era fins a cert punt 
l’herència familiar. El llibre següent, La vida 
normal, presenta un seguit de “relats sense 
persona narrativa interposada” que exploren 
la distància entre realitat i relat. A De com 
s’escriu una novel·la l’autor converteix el seu 
fracàs aparent davant un projecte narratiu en 
autobiografia editorial i literària. Finalment, 
i com si fos el següent graó d’una seqüència 

planificada, Quiet parla sense màscares de 
“set anys en la vida del nostre fill Lluís Serra 
Pablo, àlies Llullu”, que “va néixer amb una 
greu encefalopatia que la ciència neurològica 
encara no ha estat capaç de definir”.

Em sembla que Quiet només ha rebut co-
mentaris elogiosos. Potser no podia ser d’una 
altra manera: qui gosaria posar objeccions 
al llibre sense semblar poc respectuós amb 
l’experiència que recull? Crec que Serra ha 

tingut l’habilitat de jugar també amb això. 
No ha renunciat a l’esquer de l’impudor ni a 
una possible apel·lació a la compassió: Quiet 
parla del seu fill Lluís i d’ell mateix, de la 
convivència amb un pluridiscapacitat i de les 
dificultats de viure-ho en societat. Molts lec-
tors s’han sentit tocats pel drama. Però Serra 
té la virtut de parlar-ne des de l’humor, amb 
una no gens fàcil honestedat personal, man-
tenint ben alta la seva dignitat i la d’en Lluís. 
D’aquesta manera el drama es capgira en una 
normalitat encara més torbadora.

Tots els qui compartim l’experiència de la 
anormalitat devem molt a Quiet. El llibre té 
la capacitat de visibilitzar l’invisible des de 
l’experiència més singular i sense pretendre 
en cap moment generalitzar-la. Mostra, si vo-
leu dir-ne així, l’orgull de la diferència, que 
no és més que l’acceptació de les condicions 
de vida de cadascú, la normalitat de la anor-
malitat, primer pas per assumir l’esforç de 
desplegar-s’hi fins més enllà dels seus límits 
aparents. I això val per a tothom. Per als nor-
mals i per als anormals. Si és que, en el fons, 
fossin diferents.

Tots els qui compartim 
l’experiència de la anormalitat 
devem molt a Quiet



La dinàmica d’acceptació i atenció a la 

diversitat també està arribant a l’àmbit de 

la salut. Les administracions han de garantir 

que els pacients amb malalties poc habituals 

també disposin de les infraestructures que 

poden contribuir a millorar la seva qualitat de 

vida. Cal continuar aprofundint en el camí ja 

endegat de millorar la inversió en investigació 

i la coordinació entre els actors implicats, així 

com donar suport a les famílies mitjançant més 

informació, procediments més senzills i més 

mesures d’acompanyament.
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P A U S A
| Xavier Farré

Silenci rere les finestres, només algun tren

amb el seu xiulet, com el crit d’un infant,

t’arriba. Per anunciar-te la multiplicació

del silenci. Per sumir-te en els pensaments.

 

La tv emet imatges mudes. Una realitat

fingida, unes boques que es mouen a destemps.

El llum a l’habitació ageganta les ombres

de les meves mans buscant-te arreu.

 

Les passes, en el trajecte del bany al llit,

ressonen com campanes en una plaça buida.

Totes busquen el seu camí. I els peus el saben.

Poder arribar fins a la línia del teu cos.

 

Silenci rere les finestres, imatges mudes,

un xiulet, unes boques obertes, unes passes,

unes campanes, un llum, una plaça, un crit:

m’omplo fins a vessar en la teva presència.
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GOREÉ



 Text i fotografies: Josep M. Ferreiro 

“El botxí mata dues vegades, i la segona ho fa amb l’oblit”, 
va escriure Elie Weisel. Gorée és una illa davant de la 
costa de Senegal, a pocs quilòmetres de Dakar. La tracta 
d’esclaus va deportar a Amèrica, segons els historiadors, 
entre 12 i 15 milions d’africans. Tot i que els historiadors 
debaten quants milers van ser captius a Gorée abans de 
ser embarcats a través de l’Atlàntic, la Casa dels esclaus de 
l’illa ha esdevingut símbol de l’esclavatge i lloc de memòria 
d’aquest crim contra la humanitat.



El primer que percep el visitant és la dificultat 
d’imaginar la magnitud de la catàstrofe veient 
les cadenes dels antics esclaus, escoltant el relat 
dels guies, escrutant les parets de la casa i les 
seves ferides, sotjant l’horitzó marí a través del 
Portal de la pena, la porta per la qual els esclaus 
sortien per no tornar mai més. Potser n’intuïm 
els indicis, però sobretot ens adonem que els 
rastres del crim han estat esborrats. En visitar la 
Casa dels esclaus, Jean Cocteau va escriure: “Ell 
és negre per fora i rosa per dins. I jo sóc rosa per 
fora i negre per dins”.
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A diferència d’altres arts, principal-

ment les plàstiques, la llengua, en li-

teratura, determina la nostra tradició. 

El primer mirall sempre és en aquells 

que ens han precedit utilitzant les pa-

raules amb què comencem a denomi-

nar el món. En els anys de formació 

lectora és la llengua, essencialment 

la pròpia, la que ens fa adoptar uns 

models, unes directrius. Més enda-

vant, el lector, l’autor, el poeta, pot 

anar ampliant aquesta tradició, que 

comença a adquirir nous matisos en 

funció de les llengües que es vagin 

adquirint i les creacions literàries 

que s’hi troben. És aquest ja un camí 

propi, individual, que moltes vegades 

no ha de coincidir necessàriament 

amb els corrents dominants que se-

gueixen o que s’imposen en la tra-

dició assimilada. Amb tot, el gresol 

roman, i les primeres lectures que un 

ha fet es van reestructurant a mesu-

ra que s’incorporen nous noms, noves 

literatures, i busquen el seu lloc. Se-

Un lloc diferent
| Xavier Farré

gueixen, i a la vegada es resituen en 

nous emplaçaments, nous compar-

timents, es rellegeixen i tenen nous 

significats perquè els llegim sota una 

nova llum.

En la tradició que m’ha format, 

la poesia de Salvador Espriu ocupa 

un lloc especial. Recordo encara 

com tot el cicle de la mort va provo-

car un fort trasbals en el meu ima-

La poesia estableix un 
diàleg amb la realitat 
(o tal vegada s’erigeix 
en la realitat) i el petit 
fragment de món que 
hi ha en cada poema 

esdevé, en el fons, una 
metonímia del món

ginari. No tan sols pel tema o per 

la travada xarxa de referències de 

què se servia l’autor, sinó també, 

o especialment, per la veu poètica 

que hi dominava. Clarament dife-

renciada dels poetes catalans que 

havia llegit fins aleshores. Salva-

dor Espriu, malgrat les connexions 

que els estudiosos i els crítics han 

trobat amb altres poetes catalans, 

sonava als meus ulls (avui dia llegim 

la poesia en veu baixa, però resso-

na interiorment) amb una cadèn-

cia que m’era difícil d’adscriure a  

ningú més. 

La poesia estableix un diàleg 

amb la realitat (o tal vegada s’erigeix 

en la realitat) i el petit fragment de 

món que hi ha en cada poema es-

devé, en el fons, una metonímia del 

món. És així que els poemes són to-

talitats malgrat els detalls de què es 

composen. Sense aquesta contra-

dicció interna entre el que és frag-

mentari i ple de detalls i la totalitat 
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el poema no pot avançar. Queda 

inert. En el poema “Pluja”, del llibre 

Les hores, observem aquesta lluita 

interna, i el poeta la du al mateix cos 

del poema. Per tant, és una lluita en 

dos fronts, la de la creació del poe-

ma i la del missatge del poema. 

La pluja és un element que apa-

reix sovint en l’obra de Salvador 

Espriu. Simbòlica i a la vegada ben 

real, transmissora d’un paisatge 

concret. Repeteix el temps, que no 

es deté en el seu moviment (el propi 

i el de la pluja). I tanmateix, Salva-

dor Espriu aconsegueix en el poema 

detenir-los tots. N’extreu un instant 

precís com per clavar-lo a la paret, 

amb un silenci sonor de dards. Una 

imatge que expressa l’estranyesa, 

després de saber que ens trobem 

en un costum de l’ull impossible de 

trencar amb cap paraula màgica. 

L’estranyesa s’enceta des del primer 

vers, enigmàtic i gairebé conjurable: 

“No ve d’enlloc. Partir?” No s’indica 

què o qui, ni tampoc a qui s’adreça 

amb aquest infinitu. Qui ha de partir, 

què ha de partir? I, a pesar que un 

dels significats del verb en infinitiu 

sigui el predominant en la ment del 

lector, podem aventurar que no ne-

cessàriament ha de ser l’únic. Des-

prés, el poema desenvolupa tota la 

idea de la pluja, la concreta per fer-

la visible i audible. I en pondera les 

conseqüències, la primavera, pre-

nent cos en la imatge del luxe dels 

anys i de la llum, ja es veu retuda.

També és la poesia un joc 

d’equilibris, una balança on els 

plats es van temptejant. Una altra 

lluita interna entre la descripció i 

l’afirmació. En assolir-la, el poeta 

presenta de vegades correlats de 

nivells, és a dir, salts de pensament 

que apropen el lector al significat 

global. “Les esperances han mort 

a temps” és, en el poema d’Espriu, 

el moment en què es posa el pes 

exacte a la balança, i permet unir 

els versos anteriors amb la sentèn-

cia que representen els versos fi-

nals. Una sentència, “la lenta pluja / 

no va a cap banda” que a la vegada 

estableix el contrast i reinicia així 

el diàleg amb el vers inicial. El mo-

viment i la immobilitat, l’estranyesa 

i la familiaritat. Un joc de contraris 

en el poema, en essència en tota la 

poesia, per preguntar-nos sobre la 

nostra identitat.

La veu de Salvador Espriu és 

confident, i a la vegada plena de se-

guretat, com un mentor guiant-nos 

pels camins de la incertesa. No hi 

ha cap plany, no hi ha cap exaltació, 

la serenor s’erigeix com una virtut 

fins i tot a l’hora del dubte. Una 

veu que no encaixava de ple en les 

tendències de l’època dins la seva 

tradició. Uns anys més tard, en la 

recerca de la meva tradició, ja no 

formada per una sola llengua sinó 

per individualitats, els poemes de 

Salvador Espriu es van resituar al 

costat d’altres veus, com la del poe-

ta anglès Geoffrey Hill. Van adqui-

rir noves tonalitats, noves lectures 

que em seguiren guiant per viaranys 

estranys i familiars alhora. Com en 

tornar a casa, i veure que les pedres 

que havia deixat pel camí, ben dife-

renciades, m’assenyalaven una nova 

ruta. Abans d’arribar.

pLUJA

No ve d’enlloc. Partir?

No hi ha paraula màgica que trenqui

aquest costum de l’ull, aquest silenci

sonor de dards. La primavera, el luxe

dels anys i de la llum, ara es perdia

en el camí vençut. Les esperances

han mort a temps. Tot és de nou perfecte

al llarg de la buidor: la lenta pluja

no va a cap banda.
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El doctor Guisado, 
reelegit president d’IHCO 
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