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La medicina, com a qüestió fonamental, ha estat sempre present al 

cinema i a la televisió. Però, en els darrers anys, una allau de sèries 

ha apropat encara més la professió a la societat i ha aprofundit des 

de diversos vessants en la tasca dels professionals de la salut. El 

metge, així, ha passat a ser examinat a la petita pantalla.
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eDiTORiAL
Com posar en escena el raonament que indueix un metge a encertar el seu 

diagnòstic? Com fer visible la complexitat de la relació entre un metge i un pacient? 

Com fer emergir els debats ètics quotidians que comporta l’assistència sanitària? 

Com fer flexibles les estructures hospitalàries per tal que puguin acollir malalts de 

tota condició? L’èxit al llarg dels anys de la sèrie televisiva Dr. House no fa més que 

confirmar el que moltes altres sèries televisives havien anat mostrant: la relació 

entre metge i pacient és un escenari fantàstic on es juguen comèdies i tragèdies, 

drames col·lectius, crims i càstigs, històries de detectius; tot un món de relacions 

humanes que interessen especialment el públic actual. 

per tractar de la imatge dels metges a la pantalla, ens ha semblat bo començar 

per capbussar-nos en els múltiples “metges humanistes de pel·lícula”, tots els per-

sonatges entranyables que, des de la Dra. Cartwright de Set dones fins al Dr. Zhi-

vago, han anat teixint en la nostra memòria cinematogràfica la figura del doctor. 

Figura que, en el cinema clàssic, posa de manifest l’íntim lligam entre l’humanisme 

i la vocació mèdica, entre la voluntat de servei i la complexitat de l’actuació mèdica 

en els contextos tràgics de la guerra, l’epidèmia o la pobresa. 

el Dr. House té veritables addictes entre la classe mèdica, tot i que, com fa 

ressaltar el Dr. España Caparrós en la seva entrevista, seria un personatge prou 

estrafolari en una de les nostres clíniques: “Encara que té idees brillants,  de pen-

sament analògic, quan alguna cosa li suggereix un diagnòstic després d’haver-se 

estavellat en mil proves, reflecteix un tipus de professional que seria un desastre: 

no es pot radiar, foradar, biopsiar… maltractar un pacient, per tenir després una 

il·luminació i arribar a un diagnòstic”. 

Com en els metges borratxos de john Ford, potser un dels trets que ha fet 

més populars l’humor àcid i la cruesa en el tracte del Dr. House és que ell també és 

un malalt, una persona ferida, un addicte a la Vicodina. És un dels trets més com-

movedors de la sèrie: veure la tènue frontera que separa el metge del malalt.  El 

telespectador endevina fàcilment que la llengua esmolada i el tracte brusc amb els 

pacients i amb el seu equip de metges són, també, una protecció del metge davant 

del terror al dolor i a la malaltia. De manera que, en el número que el lector o lec-

tora té a les mans, us convidem a esmolar l’enginy per trobar el millor tractament 

per al Dr. House.  L’estirarem a la llitera del quiròfan per tal de poder assistir a les 

proves que li faran aquests altres diagnosticadors que són –entre ells els doctors 

Pàmies i Fonalleras— els crítics de televisió.
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panadís és la denominació popular d’un trastorn 

molt molest i relativament freqüent, anomenat en ter-

mes mèdics “paroníquia”, que correspon a una infec-

ció localitzada en l’extrem dels dits, en els teixits de 

la zona que envolta l’ungla. Es tracta d’una d’aquestes 

afeccions que són força comunes i que, tot i molestar, 

es creuen banals i s’intenten resoldre per mitjans caso-

lans, sense que sembli precís recórrer a la consulta del 

metge, quan la veritat és que hi ha ocasions que neces-

siten un tractament adequat que només podrà indicar 

el professional. 

En realitat, la inflamació dels teixits situats al vol-

tant de l’ungla, en general a causa d’una infecció per 

bacteris o per fongs, pot evolucionar de diferents for-

mes, ja sigui d’una manera aguda o bé crònicament, 

i les seves conseqüències poden ser no gens banals. 

Quan es tracta d’una paroníquia aguda, la infecció pot 

estendre’s al llarg de tota la vora de l’ungla, fer-se pro-

funda i afectar tot el palpís del dit –el que constitueix 

pròpiament l’anomenat panadís–, de vegades pot afec-

tar els tendons propers i fins i tot l’os. 

En l’origen del trastorn intervenen diversos factors. 

En primer lloc, perquè els microorganismes causants 

de la infecció penetrin fins a arribar als teixits tous 

que envolten l’ungla, ha d’haver-hi petites lesions 

en les vores de l’ungla que impedeixen l’acció 

de la capa que la protegeix, la cutícula. Aques-

tes lesions són molt freqüents quan es porten 

a terme tasques manuals, de tipus molt divers, 

que afavoreixen les erosions de les vores de 

l’ungla; però també es produeixen amb facilitat 

quan es tallen les ungles, especialment quan 

s’intenten retallar els plecs de pell que hi ha 

entre l’ungla i el dit amb instruments que no són 

els adequats. D’altra banda, el desenvolupament 

dels gèrmens resulta molt afavorit quan existeixen 

condicions d’humitat en la zona que propicien el re-

blaniment i la maceració dels teixits, especialment 

si es mantenen les mans en contacte amb subs-

tàncies irritants o detergents. Per això, el trastorn 

és molt més comú en qui, per les seves activitats, 

manté les mans en aquestes condicions, com és el 

cas de mestresses de casa, cuiners, treballadors de 

panadís
| Dr. Adolf Cassan
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peixateries o cambrers. Si en aquestes activitats no es 

prenen les mesures preventives oportunes, com pot ser, 

simplement, l’ús de guants que impedeixin mantenir les 

mans constantment humides, el desenvolupament de 

panadissos pot esdevenir fàcil i, per tant, més habitual. 

Les principals manifestacions del trastorn són la 

inflor de la zona i el dolor, que moltes vegades és fo-

rça acusat. La zona que envolta l’ungla s’envermelleix i 

s’inflama, i s’origina un dolor espontani d’intensitat va-

riable però que s’incrementa davant el més mínim con-

tacte. De vegades, es formen una espècie de butllofes 

que s’omplen de pus. I en d’altres, la infecció s’estén per 

sota de l’ungla, cosa que fins i tot pot arribar a provocar 

el seu despreniment. Quan el palpís del dit resulta afec-

tat i es constitueix un veritable panadís, la inflamació i 

el dolor són molt evidents. 

Si es tracta a temps i de forma adequada, la lesió sol 

guarir-se sense provocar més complicacions. Però si es 

deixa evolucionar o si es tracta insuficientment, el tras-

torn pot complicar-se, perquè la infecció pot estendre’s 

a les zones més profundes del dit i arribar fins a l’os, 

els tendons o altres estructures properes, provocant 

alteracions greus que poden arribar a requerir una in-

tervenció quirúrgica i que fins i tot poden deixar seqüe-

les funcionals. Per tant, és molt important tractar-ho 

correctament i a temps, en el moment oportú; com més 

aviat, millor. 

Quan la lesió és recent, pot millorar amb mesures 

simples, com aplicar compreses humides calentes –as-

secant després la zona convenientment– i mantenir el 

dit afectat en repòs. Però si bé al principi pot semblar 

que amb aquestes mesures el trastorn es guarirà, la 

veritat és que convé consultar el metge, perquè mol-

tes vegades es tracta d’una infecció que requereix l’ús 

d’antibiòtics, ja sigui d’aplicació local o per via general, 

a fi d’eliminar els gèrmens. I com que els gèrmens que 

poden ser responsables de la infecció són diversos, serà 

necessari emprar l’antibiòtic adequat per a cada cas, 

que de vegades se selecciona després d’analitzar el pus 

que conté la lesió. A més, si hi ha una gran acumulació 

de pus pot ser precís practicar una incisió per buidar 

l’abscés i netejar els teixits afectats, ja que d’una altra 

manera no serà possible solucionar el trastorn. Pot ser 

que, per a això, calgui extirpar l’ungla a fi d’assegurar 

l’èxit del tractament, però l’ungla creixerà novament 

quan el trastorn se solucioni. D’altra banda, cal tenir en 

compte que encara que després d’uns dies de tracta-

ment antibiòtic l’alteració s’alleujarà, és necessari com-

plir tot el temps de teràpia estipulat pel metge, perquè 

en cas contrari és molt probable que alguns gèrmens 

sobrevisquin i que la malaltia es reaguditzi o bé que es 

torni crònica. 

Quan es tracta d’una paroníquia crònica, general-

ment causada per una infecció per fongs, els símpto-

mes no són tan acusats i apareixen més lentament. 

En aquest cas, els teixits que envolten l’ungla es van 

enrogint a poc a poc i apareixen brillants, i el dolor, si 

bé sol ser-hi present, no és tan intens com en el cas 

de l’afecció aguda. Però, sense tractament, l’evolució 

del trastorn pot ser molt perllongada, de vegades pot 

durar anys. I llavors l’ungla es va deformant i perd la 

seva coloració normal. A més, els símptomes solen fer-

se més intensos de tant en tant, sense que arribin a 

guarir-se del tot. Per això és fàcil que es compliqui amb 

episodis aguts que poden arribar a molestar molt. Per 

tant, també en aquest cas es requereix la intervenció 

del metge, perquè cal emprar els medicaments especí-

fics per eliminar el germen causal, de vegades durant 

un període perllongat, de setmanes o fins i tot mesos. 

Director:  Francesc Torner Pifarré
 Enginyer tècnic ortopèdic

• Cadires de rodes: compra i lloguer
• Cadires de rodes manuals i elèctriques
• Ajudes deambulació (caminadors, bastons);  
 compra i lloguer
• Plantilles
• Llits clínics: manuals i elèctrics

HORARI: 9.30 a 13.30 / 17.00 a 20.00
Servei a domicili. Dissabtes, obert matí

Còrsega, 215 (Casanova – Muntaner) 08036 Barcelona 
Tel./Fax. 93 410 64 64  E-mail:www.aclin.es

Parking: Còrsega, 213

LA CASA DE LES CADIRES DE RODES
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L’Hospital del vinalopó 
obre les seves portes 

| elvira palencia

150.000 ciutadans de les poblacions de Crevillent, Asp, 

El Fondó de les Neus, El Fondó dels Frares i part d’Elx, les 

necessitats assistencials dels quals estan satisfactòria-

ment cobertes per la completa cartera de serveis mèdics 

i quirúrgics de l’Hospital del Vinalopó. 

El nou centre compta amb 196 habitacions indivi-

duals, 56 consultes externes, 12 quiròfans, 8 sales de 

parts, 22 llocs de diàlisi i 16 llocs d’UCI, en més de 45.000 

metres quadrats de superfície. Disposa a més d’un ampli 

servei d’urgències dotat amb 19 boxs d’atenció resoluti-

va, 3 de reanimació, 40 llocs d’observació i dues zones 

diferenciades per a pediatria i adults. 

tecnologia d’última generació 

Quant a tecnologia, el centre disposa d’una Àrea de 

Diagnòstic per Imatge de 3.000 metres quadrats, dotat 

amb equips digitals d’última generació que permetran 

reduir els temps d’espera per a les proves i millorar-

ne l’eficiència i la precisió. Aquest servei compta amb 

equips de Ressonància Magnètica, TAC, gamma càme-

ra de dos capçals, aparells de radiologia digital directa, 

densitòmetre, telecomandament, mamògraf, ecògrafs 

d’alta definició i arc vascular. L’oferta assistencial pública 

de la província d’Alacant es completa amb el servei d’un 

PET-TAC d’última generació, un aparell que combina la 

medicina nuclear amb rajos X i que permet un diagnòstic 

més precís i precoç de la malaltia del càncer. 

Al mateix temps, és un centre completament infor-

matitzat, que disposa de la història clínica electrònica 

de cada pacient i de moderns sistemes d’informació que 

el situen com un dels hospitals tecnològicament més 

avançats d’Europa. 

L’Hospital del vinalopó, centre integrat en la xarxa 

d’hospitals públics de la Generalitat Valenciana i ges-

tionat sota concessió administrativa per Ribera Salut i 

ASISA, va iniciar la seva marxa el passat 1 de juny amb 

l’objectiu de prestar una assistència sanitària de la màxi-

ma qualitat, oferir un servei de salut integrat entre el 

nou hospital i els centres d’atenció primària, i situar el 

pacient com a eix del sistema. 

Amb l’obertura del centre, que ha suposat una inver-

sió de 110 milions d’euros, també entra en funcionament 

el nou Departament de Salut, del que depenen prop de 
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professionals de primer nivell 

L’Hospital del Vinalopó comptarà amb un equip de 820 

professionals, integrat per 202 metges, 260 DUE i 180 

auxiliars d’infermeria, als quals se sumen tècnics espe-

cialistes, personal de suport i d’administració. 

En la primera fase d’obertura s’hi han incorporat 

prop de més de 530 professionals de totes les catego-

ries, inclosos facultatius de totes les especialitats. La 

resta, fins a completar la plantilla, ho faran de forma 

paulatina a mesura que es vagi incrementant l’activitat 

assistencial. 

A mitjan mes de maig va entrar en funcionament 

l’Àrea de Consultes Externes, amb la finalitat d’avançar 

l’activitat i seguir la planificació prevista. Prèviament, 

el servei d’Admissió i Gestió de Pacients havia realit-

zat el procediment de citació sobre la base de rigorosos 

criteris, tenint en compte la prioritat i l’antiguitat dels 

pacients en llista d’espera per a consulta d’especialista, 

així com aquells pendents d’intervenció quirúrgica. 

L’obertura de l’Hospital del Vinalopó beneficiarà no 

només els usuaris del nou centre, sinó també aquells 

ciutadans que depenen d’altres hospitals que així veuran 

descongestionats els seus serveis. Un cop entri en fun-

cionament, un dels principals objectius en l’àmbit assis-

tencial serà oferir al pacient temps d’espera raonables. 

Balanç del primer mes de funcionament 

•  Urgències: més de 5.400 pacients en un mes 

•  Activitat en l’Àrea Quirúrgica: un total de 639 

intervencions 

•  Parts: un total de 64 naixements 

•  Àrea de Consultes Externes: un total de 

43.509 cites, comptabilitzant tant visites a 

l’especialista com proves diagnòstiques (des 

de mitjans de maig) 

•  Àrea d’Hospitalització: més de 120 habitacions 

en funcionament, de les 196 habitacions indi-

viduals de què disposa el centre.
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La professió dels dentistes, 
odontòlegs i estomatòlegs
| Dolors Borau

Des de fa anys s’insisteix en la im-

portància de tenir cura de les dents i 

de realitzar, a diari, una bona higiene 

bucal. Es dóna importància a aques-

tes tasques des de l’àmbit sanitari 

amb les visites periòdiques al pedia-

tre que, quan és el moment, ja fa les 

recomanacions pertinents als pares 

per tal que els infants adquireixin 

l’hàbit de rentar-se les dents; es fa 

també a les escoles que col·laboren 

en l’adquisició d’aquests hàbits, i des 

de l’àmbit familiar. Una de les esce-

nes més habituals a totes les cases, 

cada vespre, és aquella en què els 

pares fan rentar les dents als seus 

fills abans d’anar a dormir. Com ja se 

sap, donar exemple és la millor ma-

nera d’ensenyar: si els progenitors 

són rigurosos amb la seva higiene 

diària i amb la programació de les 

visites anuals al dentista, els nens i 

joves també assumiran com a pròpies 

aquestes responsabilitats.

Sovint es pensa que una part no 

pot afectar el tot, i no és així: una 

boca amb peces dentàries en mal es-

tat o amb unes genives malaltes pot 

tenir repercussions sobre el benes-

tar i la salut general de la persona. 

Però, a qui hem de recórrer per trac-

tar aquestes malalties i aconseguir 

un bon manteniment de la nostra 

boca? Doncs hem de comptar amb 

l’assessorament dels especialistes 

que se n’encarreguen: els odontòlegs 

i els estomatòlegs que, de manera 

més popular, es coneixen amb el 

nom de dentistes. Tant els estoma-

tòlegs com els odontòlegs estudien 

l’anatomia, la fisiologia i les patolo-

gies de la cavitat bucal i els teixits 

veïns (dents, llengua, llavis, genives, 

maxil·lars, músculs i glàndules sali-

vals).

L’estomatologia (de la paraula 

grega stóma que significa boca) és 

una especialitat mèdica. Els esto-

matòlegs són llicenciats en Medici-

na que han fet després els estudis 

pertinents per ser metges especia-

listes. L’odontologia (de la paraula 

grega odóntos que significa dent) és 

una branca de la medicina que amb 

Jordi Sàbat
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els anys ha experimentat un gran 

desenvolupament gràcies a la de-

manda dels usuaris i a l’esforç dels 

professionals que va permetre que 

a principis del segle XX els estudis 

d’Odontologia fossin reconeguts fins 

a convertir-se en una carrera univer-

sitària de cinc anys. En aquests mo-

ments, hi ha quinze universitats es-

panyoles on es pot estudiar aquesta 

carrera amb la qual s’obté una titula-

ció equiparada a la d’altres universi-

tats d’Europa.

La pràctica de l’odontologia es 

pot abordar des de diverses especia-

litats, com la cirurgia maxil·lofacial, 

l’ortodòncia, l’endodòncia, la perio-

dòncia o l’odontologia pediàtrica 

(amb professionals que es dediquen 

només a les criatures). Cadascuna 

d’aquestes especialitats és prou 

diferenciada de les altres i totes 

emergeixen amb llum pròpia. Quan 

s’ha de fer una intervenció quirúr-

gica de certa envergadura, els pa-

cients són derivats a un cirurgià 

maxil·lofacial. Una altra especialitat, 

l’ortodòncia, s’ocupa de l’estudi, la 

prevenció, el diagnòstic i el tracta-

ment de les anomalies en la forma i 

posició de les dents i els maxil·lars. 

Es una especialitat molt coneguda 

actualment perquè, cada cop més, 

tant els joves com els adults se so-

tmeten a tractaments de correcció 

(els aparells que es coneixen amb el 

Comoditats per a l’usuariEls assegurats d’Asisa i d’Assistència 

Sanitària poden gaudir dels serveis 

d’un gran nombre d’especialistes en 

odontologia, estomatologia i cirurgia 

maxil·lofacial. Crida l’atenció que 
aquesta sigui una de les que ofereix un 

nombre més elevat de professionals entre 

els quals poder triar.

nom de ferros o brackets). En canvi, 

l’endodòncia s’ocupa del diagnòstic 

i tractament de les malalties de la 

polpa dental i del nervi. En un trac-

tament d’endodòncia es realitza la 

curació dels conductes i del nervi 

(del qual se’n farà, si cal, l’extirpació) 

i es reconstrueix la part malmesa 

de la peça dental. La periodòncia 

s’encarrega de diagnosticar i tractar 

les malalties dels teixits que donen 

suport (les genives) i és una espe-

cialitat molt emergent. Antigament, 

les persones acceptaven com un fet 

irremeiable la pèrdua de les dents a 

causa de malalties periodontals i de 

l’edat, però ara sabem que la nostra 

salut bucal pot ser molt millor amb la 

pràctica d’una bona higiene diària i 

amb l’assessorament d’un dentista.

E l s  a s s e g u r a t s  d ’A s i s a  i 

d’Assistència Sanitària poden 

gaudir dels serveis d’un gran 

nombre d’especialistes en odon-

tologia, estomatologia i cirurgia 

maxil·lofacial. Crida l’atenció 

que aquesta sigui una de les 

que ofereix un nombre més 

elevat de professionals en-

tre els quals poder triar (a 

la província de Barcelona, 

Assistència Sanitària en té 

uns set-cents). Les presta-

cions que estan incloses 

en les pòlisses són les ex-

traccions de peces, una 

tartrectomia (neteja de boca) a l’any 

si hi ha patologia bucal i les visites 

mèdiques en cas de patir qualsevol 

altra malaltia de la boca. N’hi ha 

d’altres que queden excloses, com 

els empastaments, les endodòncies 

(curació del nervi), l’ortodòncia, les 

pròtesis i els implants. Així mateix, 

Asisa ofereix la possibilitat de con-

tractar una pòlissa dental amb la 

qual els assegurats poden acudir a 

diversos centres i especialistes (més 

de mil repartits per diverses provín-

cies espanyoles) que abarquen totes 

les especialitats odontològiques en 

unes condicions econòmiques molt 

avantatjoses i uns preus inferiors 

als del mercat. Aquesta pòlissa és 

gratuïta per als menors de set anys 

(si viuen a Madrid) o menors de deu 

anys (en altres províncies). 

Cada cop es té més conciència 

de la importància de la salut buco-

dental. És per això que els usuaris 

d’Assistència Sanitària i Asisa comp-

ten amb un quadre molt extens de 

professionals de l’odontologia que 

els ofereix la possibilitat de cuidar-se.

La pràctica de L’odontoLogia es pot 
abordar des de diverses especiaLitats, 
com La cirurgia maxiL·LofaciaL, 
L’ortodòncia, L’endodòncia, La periodòncia 
o L’odontoLogia pediàtrica (amb 
professionaLs que es dediquen només 
a Les criatures). cadascuna d’aquestes 
especiaLitats és prou diferenciada de Les 
aLtres i totes emergeixen amb LLum pròpia
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Les visites al dentista
| Dolors Borau

els de la meva generació havíem 

sentit parlar de les càries, però amb 

prou feines sabíem res de com calia 

raspallar-se les dents o dels efectes 

beneficiosos del flúor o de la neces-

sitat de fer revisions periòdiques al 

dentista. Fa quaranta anys, la gent 

anava al dentista només quan feia 

falta, quan un queixal feia mal o les 

molèsties bucals hi obligaven. La 

meva cunyada Antònia, que és més 

gran que jo, encara és de la vella es-

cola i, com que ha tingut la sort de 

tenir una dentadura fantàstica, no 

havia demanat mai hora a aquest es-

pecialista fins que va tenir una petita 

ferida a la boca que va acabar essent 

un bon problema.

En una trobada familiar em vaig 

adonar que l’Antònia tenia molèsties 

a l’hora de menjar. Com que jo ho he 

de seguir aquestes instruccions, les 

meves genives es van enretirant cap 

avall i les dents perden subjecció i 

se’m belluguen. Per no parlar de les 

càries que vaig tenir de petita, però 

que amb tanta higiene bucal i amb les 

visites anuals vaig tenint sota control. 

Potser per tot això, tinc una sensibi-

litat especial per detectar aquestes 

molèsties, fins i tot en altres perso-

nes. Quan vaig veure que l’Antònia 

no menjava bé, li vaig demanar que, 

per una vegada, fos ella la que anés 

al dentista com a pacient i jo com a 

acompanyant. Pensava que oferi-

ria resistència, però de seguida va 

acceptar la meva proposició: ja feia 

unes setmanes que tenia una úlcera 

que  li feia mal.

No sé com explicar com em vaig 

sentir després de la visita. Secreta-

ment, pensava que ja era hora que 

li toqués a ella asseure’s a la butaca 

Què cal fer?
És important fer una visita anual al 

dentista per poder detectar a temps 

les càries i curar-les, per mantenir 

les genives en un estat saludable 

practicant una neteja de la tosca i per 

detectar lesions que, de vegades, passen 

inadvertides. Quan abans es detecten 

les lesions canceroses, més eficaç és el 

tractament i més elevada és la curació i 

la supervivència.

si no fes eL raspaLLat de La manera 
rigurosa que em van ensenyar, durant tres 
minuts, aLmenys tres cops aL dia i sobretot 
abans d’anar a dormir, amb una quantitat 
petita de dentifrici (La mida d’un pèsoL) per 
taL que una quantitat excessiva de pasta no 
impedeixi que Les cerres deL raspaLL facin 
eL massatge necessari entre Les dents i 
Les genives, suposo que ja hauria perdut 
moLtes peces dentaLs

passat molt malament amb la meva 

boca, de seguida li vaig notar. Nosal-

tres dues tenim molt bona relació i, 

més d’una vegada, ella m’ha acom-

panyat al dentista. Tot i que sóc 

molt cuidadosa i em raspallo les 

dents després de cada àpat, pa-

teixo de malaltia periodontal crò-

nica: tinc les genives inflamades i 

em sagnen. Si no fes el raspallat 

de la manera rigurosa que em van 

ensenyar durant tres minuts, al-

menys tres cops al dia i sobretot 

abans d’anar a dormir, amb una 

quantitat petita de dentifrici (la 

mida d’un pèsol) per tal que 

una quantitat excessiva de pas-

ta no impedeixi que les cerres 

del raspall facin el massatge 

necessari entre les dents i les 

genives, suposo que ja hauria 

perdut moltes peces dentals. 

De fet, si no tinc la disciplina 



mençat 

abans dels vint anys i sempre deia 

que no ho deixaria mai, que tothom 

exagerava quan parlava dels efectes 

perniciosos del tabac, no ha tornat a 

encendre cap més cigarreta. Encara 

era una dona jove i mai no s’havia 

trobat malament. Aquella era la pri-

mera vegada que tenia una malaltia 

important i estava molt espantada: la 

biòpsia va confirmar el que el metge 

sospitava. El càncer oral no és gaire 

conegut ni té una incidència elevada, 

però si el diagnòstic no es fa en una 

fase primerenca, el seu índex de mor-

talitat és molt alt. 

És important fer una visita anual 

al dentista per poder detectar a 

temps les càries i curar-les, per man-

tenir les genives en un estat saluda-

ble practicant una neteja de la tosca i 

per detectar lesions que, de vegades, 

passen inadvertides. Quan abans es 

detecten les lesions canceroses, més 

eficaç és el tractament i més elevada 

és la curació i la supervivència. Els 

dentistes sempre insisteixen que hem 

de realitzar una bona higiene bucal, 

en la necessitat de fer una dieta sa-

ludable i variada que inclogui a diari 

fruita i verdura (pels seus efectes 

protectors) i recullen informació so-

bre l’hàbit del tabac i el consum ele-

vat d’alcohol (que en combinació amb 

el tabac augmenta el risc de càncer 

del dentista , 

p erquè sense 

haver-se cu idat 

mai, no havia patit 

cap molèstia a la boca. 

Però quan vam sortir de la 

consulta em sabia molt de greu 

haver pensat allò. En el seu cas no 

es tractava ni d’una càries ni de la 

malaïda malaltia periodontal. Les 

peces dentals i les genives estaven 

bé, però aquella ferideta que tenia 

en un costat de la llengua no tenia 

bon aspecte. El metge va fer-li unes 

quantes preguntes per escriure la 

seva història clínica. Quan va acabar 

li va dir que, com que ella tenia més 

de quaranta anys, era fumadora i la 

lesió blanc vermellosa feia més de 

dues setmanes que persistia, calia 

fer una biòpsia per tal de saber si es 

tractava d’una lesió cancerosa. Lla-

vors li va dir que era molt important 

que deixés el tabac, ja que es trac-

tava d’una substància amb un poder 

cancerigen elevat, i la va adreçar a 

un cirurgià maxil·lofacial que li fa-

ria la biòpsia per obtenir el material 

que calia analitzar. Com que ens va 

veure tan aixafades per la notícia (i 

ara em penedeixo de no haver estat 

capaç de dissimular), ens va explicar 

que, afortunadament, l’Antònia havia 

acudit a la consulta molt aviat i, si es 

confirmava que es tractava d’una 

lesió cancerosa, com que podria co-

mençar el tractament al principi de la 

malaltia, les possibilitats de curació 

eren elevades.  

L’Antònia va fer tot el que el nos-

tre dentista li va proposar. Fins i tot 

va deixar de fumar. Ella, que havia co-

o ra l 

d’una 

manera 

exponen-

c i a l )  p e r 

poder fer les 

recomanacions 

personals que 

siguin oportunes.

L’Antònia es va 

sotmetre al tractament quirúrgic que 

necessitava. Afortunadament la lesió 

tenia poca extensió i no va deixar-li 

seqüeles. Des de llavors cuida més la 

seva dieta, fa més exercici i no oblida 

mai les dates de les visites per fer-se 

la revisió periòdica. Li ha quedat molt 

clar que prevenir és curar.

Jo
rd

i N
eg

re
t



Més de 2.000 pàgines per compartir     on-line
Més de 500 activitats per conèixer la Fundació. 

Més de 50 edicions per consultar dins la nostra hemeroteca. 
Més d’un centenar d’altres webs de cooperativisme sanitari per visitar. 

Més de 2.000 pàgines per compartir amb tu. 

www.fundacionespriu.coop



|  compartir  |  juliol • agost • setembre  2010

Dieta i halitosi 
| Dra. perla Luzondo

L’halitosi, o mala olor de l’alè, la pateixen un gran nombre de persones i, en alguns 

casos, pot afectar les seves relacions personals i laborals. 

Poques vegades és el resultat d’una malaltia sistèmica, com passa en l’encefalopatia 

hepàtica, en la cetoacidosi diabètica, malaltia respiratòria infecciosa o càncer. 

L’halitosi està relacionada en la majoria dels casos (el 90%) amb l’existència d’una 

malaltia gingival o dental i la fermentació de partícules d’aliments en la boca per un dèficit 

d’higiene. Les infeccions de gola, amígdales cavernoses en les quals s’acumulen restes 

càlciques i sinusitis maxil·lar amb acumulació de mucositat també alteren l’olor de l’alè, 

de manera que és interessant valorar si l’aire expulsat per la boca i l’aire l’expulsat pel nas 

oloren amb la mateixa intensitat. S’associa amb problemes digestius, com el reflux gas-

troesofàgic, el dèficit de vitamina B i el restrenyiment quan són nens els que la pateixen. 

El tractament de l’halitosi a la consulta dental consisteix a tractar les peces malaltes, 

remoure la placa calcificada de les dents i eliminar la saburra lingual. Quan se sospita 

que la patologia gingival prové d’un desequilibri en la flora bacteriana de la boca és acon-

sellable un cultiu de saliva per identificar el bacteri o les càndides, observant si existeix 

una disminució del flux salivar. 

La sequedat de boca o xerostomia és una altra de les causes del mal alè, i poden 

produir-la l’ús d’alguns medicaments, l’estrès, menjar massa ràpid, problemes digestius 

i el restrenyiment. 

Les persones que pateixen halitosi recorren a l’ús d’esprais mentolats, xiclets o ca-

ramels amb la qual cosa aconsegueixen controlar-la temporalment, però hi ha aliments i 

infusiones que poden eliminar-la o disminuir-la en gran mesura. Diferents cultures man-

tenen el costum de cuidar l’alè mastegant havent dinat o al llarg del dia algunes llavors: 

en els països àrabs, cardamom; a l’Índia, coriandre i sèsam torrat; al nord d’Àfrica, anís 

verd i fonoll; a Àsia, gingebre fermentat en vinagre; a la conca mediterrània, menta o 

julivert, i al nord d’Europa beuen infusions de canyella. 

Aliments que controlen l’olor bucal: 

 Julivert • Un liquat de pastanagues, créixens i espinacs diari. • L’api refresca la boca 

evitant que es ressequi la llengua. • Utilitzar menta fresca a les amanides o mastegar-

ne unes fulles cada dia. • Consumir una poma rentada i amb pell per a postres, ja que 

substitueix el raspall dental. • El iogurt natural i el quefir, ja que controlen la flora 

intestinal. • Llimonada natural, te verd amb menta, infusió d’anís estrellat o anís verd. 

• És imprescindible beure d’1,5 a 2 litres d’aigua al dia. 

Aliments que afecten l’alè: 

 L’all, la ceba i les cols pels seus compostos sulfurats. • Els embotits i les carns grasses. 

• Els aliments fumats. • Els formatges molt fermentats. • El cafè i el tabac perquè 

ressequen la boca. 

Algunes salses, com l’anglesa de menta per als plats de xai rostit, o l’ús d’all i julivert 

junts en carn i peix tenen el seu origen a facilitar la digestió i eliminar olors. 

El julivert ja era utilitzat a l’antiga Grècia per les seves propietats calmants i diurèti-

ques per a malalts del ronyó i la bufeta, i en l’actualitat es coneixen les seves qualitats 

per reforçar el sistema digestiu i el fetge. Les seves fulles i tiges contenen bistidina i àcid 

fòlic que eviten la tendència a formar tumors, vitamina C, calci, magnesi, ferro i potasi 

que ajuden a prevenir malalties cardiovasculars i l’osteoporosi. L’anèmia i la hipertensió 

també milloren amb el consum diari de julivert. És aconsellable consumir-lo fresc, no 

congelat, i afegir-lo en l’últim moment als plats calents per no degradar la vitamina C. 

En gastronomia, el julivert apareix com a element principal, condiment o acompan-

yament, i hi ha una llarga llista de plats en els quals s’afegeix julivert als llegums, carns i 

receptes de peix amb salsa verda. En les amanides, la llista encara és més extensa, com 

l’amanida de rodanxes de tomàquet i ceba amb julivert i menta, amanida de julivert amb 

nous i nabius, la italiana de julivert i parmesà, amanida de julivert amb ametlles i sèsam, 

l’amanida de julivert St. John, l’amanida de patata, cibulet i julivert, etc. La recepta més 

coneguda és l’amanida tabule, elaborada amb blat fresc (búlgur) o cuscús. 

ingredients per a 4 persones

•  200 grams de cuscús precuinat 

•  3 tomàquets d’amanida 

•  1 ceba dolça o fresca 

•  1 cullerada sopera de julivert 

fresc picat per persona 

•  1 cullerada de menta fresca 

picada 

•  suc de llimona per amanir 

•   oli d’oliva verge extra. 

Preparar el cuscús segons les 

indicacions del paquet, afegir-hi 

la resta dels ingredients tallant 

les verdures molt petitetes i 

amanir-ho. Hi ha més de 30 

receptes en les quals al tabule 

bàsic s’afegeixen altres verdures, 

com pebrot vermell, pebrot verd, 

porros, cogombre... però sempre 

tallades molt petites. La llimona, 

l’oli i la sal, al gust. 

És una amanida molt refrescant 

rica en vitamines i minerals. 

Amanida tabule:

E
d

m
o

n
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m
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tarragona acull la XXXiv 
assemblea General de Lavinia
| elvira palencia

sota la presidència del Dr. Francis-

co Ivorra, representants dels 14.000 

metges que integren la cooperativa 

Lavinia, gestors i directius de tot Es-

panya, es van reunir els dies 11 i 12 de 

juny a Tarragona per analitzar els re-

sultats de l’exercici 2009 i la política 

general de la cooperativa, d’ASISA i 

del seu grup d’empreses. 

El president del Col · legi de 

Metges de Tarragona, el Dr. Fer-

nando Vizcarro, va presidir l’acte 

d’inauguració, acompanyat dels prin-

cipals directius d’ASISA i de Lavinia. 

A continuació, es va iniciar la ses-

sió amb la presentació de l’informe 

del president i de la memòria econò-

mica i de gestió de l’exercici anterior 

de Lavinia i d’ASISA i el seu grup 

d’empreses. 

Seguidament, es va procedir a 

l’examen i aprovació de totes les 

qüestions d’interès per als socis coo-

perativistes abordades en les juntes 

preparatòries provincials. 

També es van presentar diferents 

informes relacionats amb la gestió de 

la companyia i, per acabar, la secre-

tària del Consell Rector, la Dra. Anto-

nia Solvas, va informar que tots els 

acords adoptats en anteriors assem-

blees havien estat acomplerts al llarg 

de l’exercici. 

De les dades analitzades en 

l’assemblea es desprèn que ASISA va 

experimentar l’any 2009 un creixe-

ment en la facturació per primes d’un 

4,71% en relació amb l’any anterior, 

que arriba als 796 milions d’euros. 

El resultat consolidat del Grup 

ASISA al tancament de l’exercici 

2009 va ser de 8.761.704 euros. 

La companyia ha dedicat un total 

de 684 milions d’euros a prestacions 

assistencials, el que suposa un incre-

ment del 4,74 % respecte al 2008. A 

més, els honoraris mèdics han cres-

cut un 2,80% en relació amb l’any 

anterior, i arriben als 315 milions 

d’euros. 

La facturació global de les clíni-

ques del Grup ha crescut en un 2,8%, 

fins als 267 milions d’euros el 2009. 

Aquest increment de la facturació es 

deu a l’obertura de noves unitats i 

serveis, en línia amb l’estratègia de 

creixement i diversificació que s’està 

portant a terme. Igualment, es va 

realitzar una inversió de 3.400.000 

euros en la millora de l’equipament i 

instrumental. 

El 2009 va destacar el llança-

ment de dos nous productes per 

adaptar-se a la difícil conjuntura 

econòmica: ASISA Pymes, dirigit a 

col·lectius d’empresa de fins a 50 tre-

balladors, i ASISA Màster, un produc-

te de baix cost dirigit a joves d’entre 

20 i 45 anys. 

D’esquerra a dreta: Dr. Joaquin montolio, delegat d’asisa a tarragona; Dra. solvas, secretària 

del consell rector de Lavinia i delegada d’asisa a Barcelona; Dr. Francisco ivorra, president 

d’asisa i de Lavinia; Fernando vizcarro, president del col·legi de metges de tarragona; 

Dr. enrique de porres, conseller delegat d’asisa, i Dr. Diego Lorenzo, vicepresident d’asisa 

i de Lavinia 
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La clínica immaculada d’asisa 
i la Universitat de Granada signen 
un conveni de col·laboració 

| e.p.

La clínica immaculada d’asisa i la Universitat de Gra-

nada, representades respectivament pel seu president, el 

Dr. Francisco Ivorra Miralles, i pel rector magnífic, Francis-

co González Lodeiro, van signar el dia 5 de maig un acord 

per oferir als alumnes de la Facultat de Medicina la possi-

bilitat de realitzar les seves pràctiques a la Clínica Imma-

culada, facilitant així la seva inserció en el mercat laboral. 

Podran beneficiar-se d’aquest acord els alumnes que 

estiguin fent els últims tres cursos de Medicina, que po-

dran realitzar les pràctiques durant un curs acadèmic. El 

tribunal per a l’adjudicació de les places estarà constituït 

per dos membres de la Clínica i un membre nomenat per 

la Facultat.

asisa patrocina l’exposició Gregorio 
marañón. metge, humanista i liberal 
| e.p.

amb el patrocini d’aquesta exposició, 

ASISA col·labora amb la Societat Es-

tatal de Commemoracions Culturals, 

la Fundació Gregorio Marañón, jun-

tament amb la Biblioteca Nacional, la 

Comunitat i l’Ajuntament de Madrid i la 

Fundació Tejerina, en record d’una de 

les figures més insignes del segle XX. 

El rei Joan Carles, en la inaugura-

ció de l’exposició, el dia 22 de març, 

va ressaltar la figura del doctor Gre-

gorio Marañón, el qual va definir com 

a “insigne metge i humanista [...] 

d’aguda intel·ligència”, que va ser 

“un d’aquests homes singulars que 

només sorgeixen de de tant en tant” 

i que “va relacionar la Medicina amb 

la Història i amb la Política, i ens va 

fer entendre millor l’estret lligam que 

existeix entre les Ciències Naturals i 

les Ciències Socials i Humanes”. 

També van assistir a l’acte el 

president del Congrés, José Bono; 

la presidenta de la Comunitat de Ma-

drid, Esperanza Aguirre, i la ministra 

de Cultura, Ángeles González-Sinde. 

Per part d’ASISA, va assistir-hi el seu 

president, el Dr. Francisco Ivorra, 

acompanyat de la Dra. María Tormo, 

directora de Planificació i Desenvolu-

pament d’ASISA. 

L’exposició Gregorio Marañón 

1887-1960. Metge, humanista i libe-

ral, que va romandre a la Biblioteca 

Nacional fins al 6 de juny, ressalta 

la personalitat polièdrica d’aquest 

intel·lectual quan es compleix el 50è 

aniversari de la seva mort. 

La delegació d’ASISA a Ma-

drid va organitzar visites guiades a 

l’exposició que van ser presentades 

pel comissari, Antonio López Vega. 

antonio López vega, en un moment de la visita guiada
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asisa promou la vii trobada 
especialitzada de Gestió de clíniques 

La mutualitat de previsió social d’asisa 
Doctor atilano cerezo 

| elvira palencia

| e.p.

amb el títol “el futur de l’assistència 

sanitària privada en un entorn de cri-

si” es va celebrar el dia 8 d’abril a 

Madrid la VII Trobada Especialitzada 

de Gestió de Clíniques. En aquesta 

jornada, patrocinada per ASISA i or-

ganitzada per Unidad Editorial, els 

màxims representants del sector van 

reflexionar sobre els problemes que 

amenacen el sector i les seves possi-

bles solucions. 

El conseller delegat d’ASISA, el 

Dr. Enrique de Porres, va inaugurar la 

jornada juntament amb el director de 

Diario Médico, Javier Olave. Seguida-

ment, el director mèdic de l’Hospital 

Moncloa, el Dr. Carlos Zarco, va ex-

plicar la trajectòria del centre, que 

s’ha convertit en una referència de la 

sanitat privada per màximes acredita-

cions de qualitat. 

La Jornada, que va ser clausu-

rada pel director general d’Hospitals 

de la Comunitat de Madrid, Antonio 

Burgeño, va finalitzar amb un de-

bat sobre “Els diferents models de 

col·laboració publicoprivats” en el 

qual van participar-hi representants 

de les Conselleries de Salut de les Co-

munitats Autònomes. 

La mutualitat de previsió social d’asisa va néixer amb 

una vocació solidària de cobrir les necessitats econòmi-

ques que poguessin sorgir als socis de la cooperativa 

Lavinia a l’hora d’abandonar l’exercici actiu de la seva 

professió, per motius d’edat o incapacitat,o pal·liar les 

conseqüències d’una defunció precoç. 

És una entitat asseguradora que ofereix una cobertu-

ra d’assegurances complementària al sistema de previsió 

obligatori de la Seguretat Social. 

Aquesta Mutualitat es va fusionar el 1992 amb el Mon-

tepío Doctor Atilano Cerezo, de l’Igualatori de Màlaga, fun-

dat per aquest metge com a fruit de la labor social que va 

realitzar durant tota la seva vida. 

A l’Assemblea General de l’any 2009 es va aprovar una 

modificació dels estatuts amb l’objectiu d’ampliar l’entitat 

a tots els metges que, encara que no pertanyin a la coo-

perativa Lavinia, siguin membres de la llista de facultatius 

d’ASISA; també als metges que prestin els seus serveis en 

les clíniques del grup o col·laborin en qualsevol empresa 

del Grup ASISA. 

Encara que la pertinença a la Mutualitat és voluntària i 

té com a límit d’entrada els 40 anys d’edat, el Consell Rec-

tor de Lavinia ha pretès sempre aconseguir l’adscripció de 

la pràctica totalitat dels facultatius, pels beneficis socials 

que els pot reportar. 

Dr. Juan José Fernández-ramos, director gerent de l’Hospital 

moncloa; Dr. enrique de porres, conseller delegat d’asisa, 

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

Junta rectora de la mutualitat 
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Dr. alonso: “La incorporació dels més 
joves permetria potenciar la mutualitat 
i augmentar considerablement les 
prestacions”
| e.p.

pot dir-nos per quina raó es va 

crear l’entitat i quins són els seus 

avantatges? 

La Mutualitat Dr. Atilano Cerezo es 

va crear per cobrir unes necessitats 

socials que han d’afrontar-se des de 

la solidaritat entre les successives 

generacions de metges. Els avan-

tatges per als més joves depenen, 

precisament, de la seva incorporació 

primerenca, el que permetria, a més, 

augmentar considerablement les 

prestacions. 

com es finança? 

És una entitat sense ànim de lucre i 

d’àmbit nacional, es finança a través 

de les quotes dels socis individuals, 

de les rendibilitats de les seves inver-

sions i de les aportacions que fa el 

soci protector, ASISA. 

Quins avantatges té per als seus 

socis? 

Ofereix als seus membres, amb quo-

tes molt reduïdes, prestacions (per 

defunció, per llarga malaltia, per 

invalidesa) i el premi a la dedicació 

professional, que equival a una pres-

tació per jubilació. Aquesta última és 

la prestació a la qual la Mutualitat 

dedica més esforços i recursos. De 

forma voluntària, també, es pot con-

tractar una assegurança de defunció 

que complementa l’obligatòria. 

Què ha suposat la modificació dels 

estatuts? 

La modificació dels estatuts aprovada 

l’any passat ha suposat la seva ober-

tura a tots els metges que treballen 

en el Grup ASISA, perquè així puguin 

gaudir dels avantatges que la Mutuali-

tat ofereix, siguin cooperativistes o no. 

com animaria els metges d’asisa 

i els socis de Lavinia perquè s’hi 

inscriguin? 

Perquè tots puguin gaudir dels avan-

tatges que suposa la Mutualitat, però 

sobretot vull animar des d’aquestes 

pàgines els més joves perquè la seva 

incorporació ens permetria potenciar 

la Mutualitat i augmentar considera-

blement les prestacions actuals. 

Quants socis té la mutualitat? 

Actualment hi ha 4.856 socis, dels 

quals 1.160 han rebut ja prestacions 

per un total de 1.390.712 euros. 

Dr. José Luis alonso Gil, president de la 

Junta rectora de la mutualitat d’asisa

assemblea de la mutualitat 

Com és preceptiu per la llei, la 

Mutualitat va celebrar la seva as-

semblea anual el dia 29 de maig, 

a Madrid. En ella es va renovar 

la Junta Rectora, que està com-

posta per José Luis Alonso Gil, 

Antonia Solvas, Francisco Ivorra, 

Alejandro Benedí, Gerardo Vilar, 

Juan Ramón Jimeno, Inmacula-

da Moya, Alberto Aguado, José 

Manuel Colmenero, Mª Luisa Ro-

dríguez i Celestino Concepción.
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Salut finançat íntegrament per una 

institució privada a tot l’Estat.

El Programa de beques Assistèn-

cia Sanitària, en reconeixement a una 

tasca indispensable per al bon fun-

cionament del sistema sanitari, posa 

un èmfasi especial en la Infermeria. 

Així, els màsters més sol·licitats per-

tanyen a aquesta especialitat i, en 

concret, la demanda destaca en el 

camp de les urgències hospitalàries, 

la cirurgia i l’anestèsia, reanimació i 

tractament del dolor.

Un total de 27 universitaris han 

estat seleccionats per a la segona 

edició del Programa de beques As-

sistència Sanitària per a metges i in-

fermeres, que ha comptat amb una 

dotació de 30.000 euros. L’oferta se 

centra en estudis de tercer cicle de 

l’àmbit de la Salut de la Universitat 

de Barcelona i entre els estudiants 

premiats predominen els diplomats 

en Infermeria. El nombre de candida-

tures presentades en aquesta convo-

catòria ha ascendit a 81. El 92% dels 

universitaris seleccionats són dones.

El Dr. Ignacio Orce, president 

d’Assistència Sanitària, va lliurar a 

l’Hospital de Barcelona els diplomes 

acreditatius de les seves beques als 

candidats seleccionats en la convo-

catòria de 2009-10 per cursar es-

tudis de tercer cicle de l’àmbit de la 

Salut a la Universitat de Barcelona, 

amb qui l’asseguradora va signar 

un acord estratègic de cooperació 

al mes de gener. L’acte va reunir 

els metges i les infermeres becats, 

a més d’una representació de les 

institucions implicades en aquest 

programa.

Les beques d’Assistència Sa-

nitària per a estudis de la Salut 

comencen a consolidar-se amb el 

reconeixement de la comunitat edu-

cativa després de les dues primeres 

edicions, i ja es prepara la tercera. 

En destaca el rigor en el procés de 

selecció dels estudiants i la dotació 

dels ajuts, que cobreixen el 50% de 

l’import de la matrícula. Nascut de la 

voluntat d’impulsar el progrés cientí-

fic, la recerca i la qualificació profes-

sional de metges i infermeres, és un 

dels pocs programes de l’àmbit de la 

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 Barce-

lona i de la Caixa Andorrana de Se-

guretat Social.

cooperativisme | GrUp assistència

assistència sanitària concedeix 
27 beques per cursar estudis 
de màster en l’àmbit de la salut
|    oriol conesa 

el Dr. ignacio orce, president d’assistència sanitària, 

va lliurar a l’Hospital de Barcelona els diplomes
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L’Hospital de Barcelona 
posa en marxa la nova Àrea 
d’Urgències pediàtriques

L’Hospital de Barcelona ha posat 

en marxa recentment la nova Àrea 

d’Urgències Pediàtriques, que fun-

ciona de forma autònoma respecte 

al servei d’urgències per a adults i 

contribueix a agilitzar l’atenció als 

més petits. Fruit d’alguns estudis 

interns realitzats entre els pacients, 

es va percebre l’oportunitat d’oferir 

un servei d’urgències pediàtriques 

segregat que permeti atendre la 

població infantil de manera dife-

renciada. D’aquesta manera, ara el 

centre disposa a la setena planta 

de l’edifici d’una nova unitat de pe-

diatria ampliada, amb assistència 

continuada durant 24 hores i pro-

fessionals exclusius de cada discipli-

na: al·lergologia, gastroenterologia, 

nefrologia, pneumologia i altres es-

pecialitats pediàtriques.

El Pla de modernització d’estruc-

tures i tecnologia de l’Hospital de 

Barcelona, iniciat el 2007 i destinat 

a oferir un millor servei al pacient, 

ha permès dur a terme actuacions 

en algunes dependències impor-

tants, com el bloc quirúrgic i el ser-

vei de diagnòstic, així com renovar la 

il·luminació del centre (per millorar-

ne l’eficiència energètica), les habi-

tacions i els banys de totes les plan-

tes. Ara, en la seva segona fase, s’ha 

intervingut en les urgències. Amb la 

nova unitat d’urgències pediàtriques, 

s’ha reduït el temps de registre i es-

pera a la recepció d’urgències i s’ha 

incrementat la capacitat d’atenció 

d’emergències mèdiques a l’Hospital 

de Barcelona, amb més boxs indivi-

duals, d’observació i d’atenció imme-

diata. També s’ha habilitat una sala 

d’espera amb joguines i material per 

crear un ambient més amè per als 

petits.

L’Hospital de Barcelona, inaugu-

rat l’any 1989, és propietat i està ges-

tionat per la cooperativa d’usuaris 

SCIAS i forma part del grup Assis-

tència Sanitària.

|    o. c.
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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. La seu de l’Àrea de Par-

ticipació, doncs, ha registrat una in-

tensa activitat en els últims mesos.

Per Sant Jordi, la festa del llibre 

i la rosa, es va celebrar un concurs 

de narrativa curta, destinat a pro-

moure l’escriptura creativa entre els 

socis joves de SCIAS i, alhora, pro-

posar una activitat lúdica al voltant 

del món de la literatura. Les corals 

Pluja de Sons i Rialles, formades dins 

l’Àrea de Participació pels més petits 

de les famílies, van amenitzar la fes-

ta amb peces seleccionades especial-

ment amb motiu de la diada.

Les sessions d’òpera fòrum ja són 

un clàssic de la programació cultural 

de l’Àrea de Participació. A l’abril es 

va poder veure La juïve, de Jacques 

Fromental Halévy, mentre que al mes 

de juny es va projectar Ermione, de 

l’italià Gioacchino Rossini. També en 

el camp de les arts escèniques, el 

16 de juny es va representar al local 

social l’obra Embolics i bunyols, a 

càrrec del Grup de Teatre de SCIAS. 

El públic va gaudir de l’actuació, que 

va atraure l’assistència d’un bon 

nombre d’aficionats, que van omplir 

la sala.

El cicle de conferències culturals 

també va continuar amb les seves 

propostes d’interès per als socis, 

que són testimonis de les xerrades 

d’alguns dels experts més impor-

tants del país en diferents temes de 

caire social i cultural. Entre les di-

verses conferències, destaca la que 

va oferir Salvador Figuerola, direc-

tor general de la Fundació Ateneu 

Sant Roc, titulada: Pobresa i exclu-

sió social en el Quart Món, un tema 

de màxima actualitat. Respecte a la 

programació de cinema, es van suc-

ceïr els cicles dedicats a Luis Mariano 

(abril), Marlon Brando (maig) i al gè-

nere de la comèdia (juny).

El final de curs, previ a l’estiu, 

sempre comporta la celebració 

d’algunes activitats de clausu-

ra. Precisament per això, el diu-

menge 13 de juny, a les 17.30 h a 

l’església Pompeia de Barcelona, 

es va fer un concert de final de curs 

a càrrec de les corals de SCIAS.  

I el dimarts 22 del mateix mes, a les  

19 h, es va celebrar el final de curs 

amb el lliurament de premis dels 

campionats dels diferents jocs de 

taula que s’esdevenen durant el 

curs, així com el lliurament de diplo-

mes d’agraïment a portaveus, secre-

taris i coordinadors de les diferents  

activitats.

Però l’activitat de l’Àrea de Par-

ticipació va més enllà de les activi-

tats que se celebren pròpiament en 

el local, ja que també s’han fet viat-

ges i escapades a altres punts de la 

geografia. A més de la sortida que es 

va fer al sud de França, també se’n  

fan de mensuals amb el Grup de 

Muntanya, entre les que destaquen 

les excursions a Sant Quirze de Be-

sora (Osona), Montgrony (Bergue-

dà) i Congost de Mont-Rebei (Pallars 

Jussà). També els equips comarcals 

de Vilafranca del Penedès, Manre-

sa, Igualada, Esplugues i Cornellà 

de Llobregat han efectuat sortides 

d’interès cultural, així com diverses 

conferències.

|    oriol conesa

Àmplia oferta d’activitats per als socis 
en l’Àrea de participació de scias
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AL MÓN NO SAP
SI MENJARÀ AVUI.

Gràcies al suport d’Intermón Oxfam, els camperols del Páramo de l’Equador sí que ho saben.
Perquè ja tenen accés a l’aigua, poden conrear les seves terres i, així, alimentar-se i progressar. 
Fes-te’n soci. Gràcies a tu, més persones sortiran de la pobresa.

Consulta els nostres comptes i coneix tots els nostres projectes a www.IntermonOxfam.org. 

DAVANT LA POBRESA, REACCIONA.
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902 330 331
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Les cooperatives i els reptes 
del desenvolupament 

Des de fa molt temps les coope-

ratives han permès arribar a objec-

tius de tipus econòmic i social d’una 

forma democràtica. A més, en les 

últimes dècades, s’han implantat en 

el sector del desenvolupament in-

ternacional, ajuden milions de per-

sones de tot el món a escapar de la 

pobresa i ofereixen béns i serveis a 

poblacions desfavorides. No obstant 

això, ha estat una tasca silenciosa i 

molt poc reconeguda. La falta de 

repercussió i el desconeixement 

d’aquests projectes ha impedit en 

ocasions l’ús del model cooperatiu 

com a eina de desenvolupament. 

Amb l’objectiu d’alleujar en part 

aquesta mancança als Estats Units, 

i alhora conèixer casos pràctics i for-

mular recomanacions sobre el paper 

de les cooperatives en els processos 

de desenvolupament, l’Overseas 

Cooperative Development Council va 

organitzar el 20 de maig de 2010 una 

conferència a Washington DC titula-

da Com han d’afrontar les coopera-

tives els reptes del desenvolupament 

en el segle XXI. 

En la jornada, a la qual van assis-

tir més de 100 delegats, van partici-

par-hi ponents de reconegut prestigi 

i amplis coneixements sobre temes 

cooperatius i de desenvolupament, 

entre altres Pauline Green, presiden-

ta de l’Aliança Cooperativa Interna-

cional; John W. Mellor, exdirector de 

l’Institut Internacional d’Investigació 

sobre Polítiques Alimentàries; Sean 

Carroll, de l’Agència Internacional 

per al Desenvolupament dels Estats 

Units, o Paul Hazen, president de 

l’Associació de Cooperatives d’Estats 

Units (NCBA). 

El Dr. José C. Guisado, president 

de l’Organització Internacional de 

Cooperatives de Salut (IHCO) i vi-

cepresident de la Fundació Espriu, 

va participar en la conferència pre-

sentant una ponència que va versar 

sobre el desenvolupament actual de 

les cooperatives de salut en el món. 

La seva presentació va despertar 

notablement l’interès de l’audiència 

nord-americana atès l’actual procés 

de reforma en la legislació sanitària 

d’aquest país. 

El president de l’ IHCO va fer 

èmfasi en el caràcter holístic de la sa-

lut; “la salut no és només una qües-

tió de la medicina –va argumentar el 

Dr. Guisado– la mala salut és gaire-

bé sempre el resultat de la pobresa, 

l’atur, un habitatge en males condi-

cions, una alimentació deficient, la 

falta d’aigua potable, escassa higie-

ne i altres factors socioeconòmics, 

en combinació amb factors de tipus 

individual com l’estil de vida, els hà-

bits, etc.” 

El Dr. Guisado va manifestar tam-

bé el seu convenciment en la necessi-

tat de trobar estructures socials que 

incloguin la participació de tots els 

agents de la societat amb la finalitat 

d’afrontar els reptes del futur proper 

i va afegir que “les cooperatives són 

un dels millors exemples d’aquesta 

àmplia participació, compromís i 

sostenibilitat i poden ajudar a resol-

dre els problemes estructurals en el 

futur.” 

Durant la seva intervenció va 

exposar les particularitats i els èxits 

d’alguns dels sistemes cooperatius 

de salut que funcionen actualment 

en diferents llocs del món, tant en 

països desenvolupats com en d’altres 

en vies de desenvolupament, posant 

en relleu la flexibilitat i la capacitat 

d’adaptació de les cooperatives, ja 

sigui a un entorn empresarial compe-

titiu del primer món o en zones amb 

índexs de desenvolupament baixos. 

Finalment, el primer executiu de 

la Fundació Espriu va anunciar que 

l’IHCO està preparant la celebració 

d’un seminari a la fi del mes de ju-

liol a Washington DC amb l’objectiu 

de reunir cooperatives de salut, tant 

nord-americanes com d’altres països, 

per debatre les possibilitats i opor-

tunitats que la recentment aprovada 

reforma sanitària de l’Administració 

Obama pugui plantejar al moviment 

cooperatiu de salut. 

el Dr. Guisado, durant la seva conferència  

a Washington Dc 

| Jose pérez
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L’economia social contribueix 
a la construcció europea 
| J. p.

els dies 6 i 7 de maig de 2010 es 

van reunir a Toledo representants 

de les institucions comunitàries, 

dels Governs dels Estats membres 

i de les organitzacions europees 

d’Economia Social amb motiu de la 

Conferència Europea de l’Economia 

Social, en la qual es va posar de ma-

nifest el paper de l’Economia Social 

com a actor empresarial que contri-

bueix a la construcció europea en un 

món globalitzat. En representació de 

la Fundació Espriu, hi van participar 

els vicepresidents Josep Oriol Gras i 

José Carlos Guisado, el patró Gerard 

Martí i la patrona Teresa Basurte. 

Després de dos dies de ponèn-

cies i debats, es van elaborar unes 

conclusions en les quals es defineix 

l’Economia Social com un actor que 

ofereix solucions i alternatives als 

grans reptes econòmics i socials ac-

tuals, i reconeix la seva contribució 

a generar valor afegit social i a re-

soldre alguns dels desequilibris més 

importants de la societat europea 

per consolidar el seu benestar. 

La Conferència va fer èmfasi en la 

necessitat de generar, des de la Unió 

Europea i els Estats membres, mesu-

res que generin un entorn favorable 

al desenvolupament de les empreses 

d’Economia Social en les seves múl-

tiples expressions, com sol·licitar 

a la Comissió Europea que proposi 

l’establiment d’un marc jurídic pre-

cís, perquè les empreses d’Economia 

Social puguin operar en el mercat en 

condicions de concurrència i de pro-

moció equivalents a les de la resta 

d’empreses. 

En aquest sentit, la Llei Espanyola 

d’Economia Social s’ha considerat un 

referent que podria permetre gene-

rar marcs similars en l’àmbit euro-

peu que contribueixin a reconèixer 

l ’Economia Social com un actor 

econòmic i social que ha de ser tin-

gut en compte en la definició de polí-

tiques públiques. 

El text de les conclusions també 

recull algunes mesures de foment 

de l’Economia Social, especialment 

a través de polítiques d’incentius 

a la inversió i a la creació de noves 

empreses d’Economia Social, el dis-

seny de noves polítiques innovado-

res d’ocupació, el desenvolupament 

de plans de recuperació en empre-

ses d’Economia Social, l’obertura 

de línies de finançament per facili-

tar l’accés de les empreses al crèdit 

i el foment de l’activitat en sectors 

emergents. 

Respecte al model de creixement 

de la Unió Europea en el context de 

l’estratègia UE 2020, el document 

recull que l’Economia Social con-

tribueix al disseny d’un nou model 

econòmic que representa una altra 

els doctors martí, Gras i Guisado i la sra. Basurte van representar la Fundació espriu en la 

conferència europea de l’economia social 

forma d’empresa basada en valors 

com el benefici a llarg termini, la pri-

macia de les persones sobre el capi-

tal i el respecte per l’entorn. 

El Comitè Econòmic i Social Euro-

peu ha expressat el seu interès que 

l’Economia Social sigui un actor 

necessari per a la consecució dels 

objectius de l’Estratègia de Lisboa 

Renovada o Estratègia UE 2020. Per 

això, el document de conclusions 

finalitza amb les propostes sobre 

l’Economia Social en una política in-

dustrial per a l’era de la mundialitza-

ció, en les directrius per a l’ocupació 

i en la lluita contra la pobresa i la in-

clusió social. 
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L’assemblea de l’oms analitza 
les regulacions en salut pública 
internacional 
| Jose pérez

La contractació de personal sani-

tari a escala internacional, el fun-

cionament del Reglament Sanitari 

Internacional durant la pandèmia 

provocada pel virus H1N1 o la reduc-

ció de l’ús nociu de l’alcohol, han es-

tat alguns dels temes destacats en 

els debats de la 63a Assemblea de 

l’Organització Mundial de la Salut 

(OMS), que es va celebrar entre el 17 

i el 21 de maig a Ginebra. 

Els més de 2.800 delegats proce-

dents dels 193 països membres van 

analitzar amb detall la implementa-

ció i el funcionament del Reglament 

Sanitari Internacional (RSI) que va 

entrar en vigor al juny de 2007, un 

instrument que té per objecte ajudar 

la comunitat internacional a prevenir 

i afrontar riscos aguts de salut públi-

ca susceptibles de travessar fronte-

res i amenaçar poblacions de tot el 

món. La directora general de l’OMS, 

la Dra. Margaret Chan, va manifestar 

en el seu discurs de conclusió que “la 

pandèmia ha estat la primera gran 

prova del funcionament del RSI”, en 

referència a la de vegades criticada 

gestió de la pandèmia provocada 

pel virus N1H1, “estem aprenent les 

lliçons que ens ha brindat el funcio-

nament d’aquesta regulació i les res-

postes de l’OMS i de la comunitat in-

ternacional davant la pandèmia, que 

ens serviran per gestionar millor les 

futures emergències de salut públi-

ca d’àmbit internacional, ja que puc 

assegurar-los que n’hi haurà més”, va 

explicar la Dra. Chan. 

Un altre dels aspectes impor-

tants tractats en l’Assemblea va ser 

el projecte d’elaboració d’un codi 

mundial de bones pràctiques per a 

la contractació de personal sanitari. 

Segons un informe de l’OMS, cin-

quanta-set països, la majoria d’ells 

a Àfrica i Àsia, pateixen greus man-

ques de personal sanitari. Es calcula 

que per pal·liar aquesta situació es 

necessiten almenys 4.250.000 pro-

fessionals sanitaris, entre metges, 

infermers i personal d’administració. 

A més, la migració del personal 

sanitari afecta tots els països, d’una 

manera o altra. En alguns casos, els 

professionals de la salut abandonen 

els seus països d’origen a la recer-

ca de millors condicions de treball i 

d’oportunitats de desenvolupament 

en la seva carrera. En d’altres, deixen 

les zones rurals per traslladar-se a 

les ciutats. El resultat és un augment 

de la iniquitat en l’accés a l’atenció 

sanitària, entre països i dintre dels 

mateixos països. La solució al doble 

problema de gestionar la migració i 

augmentar la permanència del per-

sonal sanitari passa també per dues 

accions. D’una banda, millorar la 

qualitat de vida i establir un entorn 

laboral estimulant, i alhora crear 

oportunitats per al desenvolupament 

professional amb la finalitat d’evitar 

la probabilitat d’emigració dels pro-

fessionals sanitaris. De l’altra, esta-

blir i promoure l’adopció pels Estats 

membres de principis i pràctiques 

per a la contractació internacional 

de forma ètica, com dissuadir la 

contractació en països en desenvo-

lupament que pateixen situacions 

crítiques d’escassetat de personal 

sanitari, i facilitar el que s’ha deno-

minat migració circular que fomenta 

l’intercanvi de capacitat i coneixe-

ments. 

Després dels debats i delibera-

cions de l’assemblea i dels comitès, 

intervenció de la representant de l’aliança per 

a la promoció de la salut, organització amb la 

qual col·labora l’iHco

es van aprovar dotze resolucions, 

algunes d’elles de gran rellevància 

en l’àmbit sanitari mundial, com la 

relativa al foment de les iniciatives en 

matèria d’innocuïtat dels aliments o 

la que aborda la disponibilitat, segu-

retat i qualitat dels productes sangui-

nis, que aplana el camí per ampliar 

l’accés a transfusions de sang segura 

i productes sanguinis assequibles en 

països en vies de desenvolupament, 

fomentant alhora l’establiment de 

sistemes nacionals de regulació en 

aquestes zones. 

Ús nociu de l’alcohol i objectius del 

mil·lenni 

Per primera vegada, les delegacions 

dels Estats membres van arribar a 

un consens respecte a una resolució 

que afronta l’ús nociu de l’alcohol, un 

problema que contribueix a deterio-

rar mundialment la salut i que pot de-

vastar famílies i trencar l’estructura 

de la comunitat. 

Cada any, l’ús nociu de l’alcohol 

causa 2,5 milions de morts, inclosos 

320.000 joves d’entre 15 i 29 anys, 

i ocupa el vuitè lloc entre els princi-

pals factors de risc de mort en tot el 
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estàtua de commemoració del 30è aniversari de l’eradicació de la verola

món. S’estima que el 2004 l’ús nociu 

de l’alcohol va ocasionar gairebé el 

4% de les defuncions en tot el món. 

A més de la resolució aprovada 

el 2008, l’OMS ha elaborat una es-

tratègia mundial que proposa una 

sèrie de polítiques i d’intervencions 

a aplicar en l’àmbit nacional amb 

l’objectiu de reduir l’ús nociu de 

l’alcohol en tot el món. La resolució 

subscriu l’estratègia i insta els països 

a complementar i donar suport a les 

respostes nacionals als problemes de 

salut pública causats per l’ús nociu 

de l’alcohol. Aquesta estratègia in-

clou accions que afecten la resposta 

dels serveis de salut, l’acció comu-

nitària, les polítiques de fixació de 

preus i la reducció de l’impacte en 

la salut pública de l’alcohol il·lícit i 

l’alcohol de producció informal. A 

més, es va demanar a l’OMS que ofe-

rís suport als països per a l’execució 

de l’estratègia i la vigilància dels pro-

gressos en l’àmbit regional, nacional 

i mundial. 

L’Assemblea va manifestar tam-

bé la seva preocupació per la rela-

tiva lentitud dels progressos en la 

consecució dels Objectius de Des-

envolupament del Mil·lenni (ODM), 

sobretot a l’Àfrica subsahariana, i 

específicament pel que fa a la salut 

de mares i nounats i a l’accés als 

serveis de salut reproductiva, que 

segueixen veient-se limitats per les 

actuals iniquitats. En aquest sentit 

es va manifestar la representant de 

l’Aliança per a la Promoció de la Sa-

lut, agrupació de la qual forma part 

l’Organització Internacional de Coo-

peratives de Salut (IHCO), durant la 

seva intervenció en l’assemblea. 

aniversari de l’eradicació de la verola 

Motiu de satisfacció per a la comuni-

tat internacional va ser la celebració 

durant l’assemblea del 30è aniversa-

ri de l’eradicació de la verola, amb la 

inauguració d’una estàtua comme-

morativa davant de la seu de l’OMS. 

L’últim cas de verola, sorgit natural-

ment en tot el món, es va detectar 

el 26 d’octubre de 1977 a Somàlia. 

Van seguir dos anys d’actives recer-

ques amb la finalitat de descartar 

l’existència d’altres casos i verificar 

que la transmissió del virus s’havia 

aturat. Al maig de 1980 es va decla-

rar que s’havia assolit l’objectiu mun-

dial d’eradicació de la verola. 

Durant segles, la verola va ser 

per a la humanitat una de les malal-

ties més temudes i mortíferes, amb 

una història que comença almenys 

fa 3.500 anys. La malaltia es va pro-

pagar per tot el món matant una de 

cada tres persones infectades fins 

que el Dr. Edward Jenner, el 1796, va 

iniciar el camí cap a la vacuna. 

| J. p.

el model 
espriu a la 
Universitat 
de Barcelona 

novament, el Dr. Ferran sabaté i la càtedra 

d’Història de la Medicina de la Facultat de Me-

dicina de la Universitat de Barcelona van con-

vidar el Dr. Gerard Martí, patró de la Fundació 

Espriu i sotsdirector mèdic de l’Hospital de 

Barcelona, a donar una conferència en aques-

ta facultat el 12 de maig de 2010. 

La conferència estava dirigida als alum-

nes d’Història de la Medicina i tenia com a 

objectiu mostrar el sistema sanitari que va 

endegar el Dr. Espriu i el seu desenvolupa-

ment durant l’últim mig segle, que ha donat 

lloc a un grup empresarial d’arrel coopera-

tiva i capdavantera en l’àmbit de la sanitat 

espanyola. 

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 principals carac-

terístiques i va fer-ne una breu descripció 

històrica, centrant-se en la figura del seu 

promotor, el Dr. Josep Espriu. 

Durant la conferència es va projectar 

també l’audiovisual El dret a una medicina en 

llibertat, documental que recull la vida i obra 

del Dr. Espriu i que li ret homenatge. 

el Dr. Gerard martí, durant la seva conferència 

a la Universitat de Barcelona
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
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.  

seminari: La proposta De saLUt cooperativa per a eeUU 

Els dies 21 i 23 de juliol se celebrarà a Washington Dc (eeUU) un seminari organitzat per l’Organització 

Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) i patrocinat per la National Cooperative Business Association 

(NCBA) i la Fundació Espriu amb l’objectiu de reunir les cooperatives de salut nord-americanes i els membres 

d’IHCO per debatre sobre les possibilitats i oportunitats que la recentment aprovada reforma sanitària de 

l’Administració Obama pugui plantejar al moviment cooperatiu de salut. 

JUnta Directiva De L’iHco 

L’Organització Internacional de Cooperatives de Salut celebrarà la reunió de la seva Junta directiva a 

Washington Dc (eeUU). La reunió estarà presidida pel Dr. José Carlos Guisado, vicepresident de la Fun-

dació Espriu. 

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 manera possible de gestionar amb eficàcia una varietat de temes socials 

i mediambientals d’actualitat. 

ForUm eUropeU De saLUt De Gastein 

Com cada any, el Fòrum de Gastein reunirà a salzburg experts, polítics, responsables de l’administració 

sanitària, usuaris i empresaris del sector sanitari amb l’objectiu de debatre els assumptes més actuals i 

rellevants del sector. 

Xiii JornaDes D’investiGaDors en economia sociaL i cooperativa 

Les Jornades d’Investigadors en Economia Social i Cooperativa són un esdeveniment que periòdicament 

organitza CIRIEC-Espanya amb l’objectiu de reunir experts acadèmics en Economia Social amb represen-

tants del sector i de les administracions públiques, per debatre sobre les qüestions clau que els afecten. Les 

XIII Jornades se celebraran a saragossa, amb el lema “L’Economia Social: un model de desenvolupament 

sostenible i una alternativa per a la sortida a la crisi”. En aquesta ocasió, les jornades s’organitzen amb la 

col·laboració del Grup d’Estudis Socials i Econòmics del Tercer Sector (GESES), de la Universitat de Saragossa.

Fira ica eXpo 2010 

La major fira d’empreses cooperatives se celebrarà del 8 al 10 de desembre de 2010 al 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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Somiar, ajudar,
riure, estimar...
T’has adonat que 
les millors coses 
de la vida són 
gratuïtes?

Compartir, també. Subscriu-t’hi.

Sí, vull subscriure’m de franc a la revista Compartir
Si us plau, ompliu i envieu aquesta butlleta a: Fundació Espriu. Avda. Josep Tarradellas, 123-127, 4a planta. 08029 Barcelona.

Tel.: 93 495 44 90. Fax: 93 495 44 92. Si vostè ja rep periòdicament Compartir no cal que enviï la butlleta.

Nom      Cognoms        

Adreça                                                                    Codi Postal                             Població    

Provincia-Estat       País          

Telèfon      E-mail

En quina llengua desitgeu rebre la revista Compartir?  Català           Castellà         Anglès
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cada any, l’acadèmia sueca de 

Ciències atorga el Premi Nobel 

d’Economia, que el 2009 va ser per 

a la doctora Elinor Ostrom. 

Resulta una particularitat que, en 

el camp de les ciències econòmiques, 

on gairebé sempre predominen els 

acadèmics barons, aquesta distinció 

hagi recaigut en una dona, perquè al 

començament de la dècada dels vui-

tanta només havia estat reconegut el 

mèrit d’una sociòloga interessada en 

economia. 

Si bé és cert que el Premi Nobel, 

que distingeix personatges que es 

destaquen en diversos camps de les 

ciències, no té la lluentor d’altres 

èpoques, ja que se sospita que els 

membres del jurat es deixen influir 

al triar els candidats, també és cert 

que molts dels premiats han realitzat 

importants contribucions al progrés 

humà. 

Al marge d’aquestes considera-

cions, el que fa d’aquesta distinció 

un fet particular és que es reconeix 

una labor acadèmica centrada en 

l’economia autogestionària. Aquest 

aspecte és una notable novetat que 

no es va divulgar com es mereixia. 

La singularitat dels estudis 

d’Ostrom sobre economia radica en 

el fet que se situa fora dels dos grans 

sistemes imperants en les escoles 

econòmiques –com el reconeixement 

de la propietat privada, base del ca-

pitalisme– i de la propietat de l’Estat 

–que va donar origen a l’economia 

colectivista i fèrriament planificada 

per la burocràcia governant. 

No és possible en aquesta nota 

descriure ambdós sistemes, així que 

només ens atendrem als successos 

històrics recents, per no dir actuals, 

sobre el que, a grans trets, ens mos-

tren aquestes escoles. 

El capitalisme que funda la seva 

acció en la finalitat del lucre sense te-

nir en compte l’ètica dels mitjans que 

empra, acumula béns i capital sense 

importar-li que les seves conseqüèn-

cies acabin en desfalcs monumentals 

a persones, pobles i fins i tot regions 

immenses del planeta, depredant tot 

el que troba en el seu camí d’ambició 

desmesurada. L’exclusió inacceptable 

d’una considerable part de la huma-

nitat dels béns que li corresponen 

per la seva dignitat com a éssers 

humans, es pretén justificar com a 

conseqüència del subproducte del 

progrés i de la tècnica. 

L’economia dictada pels sistemes 

colectivistes amb un Estat autoritari 

no té cap altra opció, per posar en 

pràctica les seves metodologies, que 

sotmetre les llibertats individuals, 

coaccionant les societats a viure 

sota una planificació en la qual no 

compten ni el ciutadà ni la propietat 

privada. 

El mèrit de la doctora Ostrom 

radica, aleshores, a situar-se enmig 

d’aquests dos grans sistemes que 

dominen l’organització econòmica 

contemporània i demostrar a través 

dels seus estudis que la societat, 

quan és induïda adequadament, és 

una bona gestora del bé comú. La 

propietat comuna autogestionada, 

com són les cooperatives, se situa 

fora de l’àmbit del lucre capitalista i 

de la burocràcia estatal, i resulta una 

eina útil per propiciar el bé comú, ja 

que el que importa no és la possessió 

de la propietat, sinó com s’administra 

en benefici de tothom. 

La principal objecció que es for-

mula als sistemes d’autogestió és 

que són vàlids per a empreses de 

petita escala, però que no poden 

aplicar-se quan es tracta d’iniciatives 

més complexes. Sovint aquests ar-

guments són usats per desqualificar 

una possible competència i, de fet, 

les empreses cooperatives pateixen 

una forta resistència fins i tot des 

dels poders governamentals, perquè 

la seva manera de fer és antagònica 

als interessos polítics. 

Sos ten im qu e la  p ro p ietat 

col·lectiva autogestionada és una 

alternativa destinada a convocar 

una concepció allunyada dels règims 

predominants en el món i que, si bé 

se’n coneixen iniciatives a petita es-

cala, també han manifestat la seva 

capacitat per arribar a ser grans or-

ganitzacions; com a exemples podem 

citar les empreses cooperatives de 

logística en transport naval assenta-

des en el Mar del Nord, les organit-

zacions d’assistència sanitària que 

giren al voltant de l’hospital coope-

ratiu de Barcelona i el conglomerat 

d’empreses de producció, serveis i 

centres educatius universitaris de 

les cooperatives que es van formar a 

l’entorn d’una petita empresa recu-

perada a Mondragón (Espanya). 

Mentre puguem trobar persones 

honestes que veritablement vulguin 

construir el bé comú, posar en pràcti-

ca els postulats del nou Premi Nobel 

serà una experiència excitant, ja que 

en el nostre món resta molt a fer per 

arribar a un grau de desenvolupa-

ment possible en funció dels recur-

sos naturals i humans. 

Posarem un exemple, simple però 

eloqüent, de com el ciutadà usa la 

seva intel·ligència adequadament per 

al seu proveir, quan es troba en un 

règim de llibertat. Tasques desenvo-

lupades per sociòlegs i investigadors 

en països en vies de desenvolupa-

ment han determinat que, amb els di-

ners que gasta l’Estat a subministrar 

una canastra d’aliments a una família 

amb carències, una mare de família 

pobra prepararia una major quanti-

tat de menjar i amb més contingut 

de proteïnes; és a dir, amb iguals re-

cursos es pot fer més. 

És, doncs, de bon auspici en 

aquests temps on s’evaporen certe-

ses que es reconegui a través d’un 

Premi Nobel el fet que hi ha altres 

formes d’organitzar l’economia. 

Seria oportú que, atesos els fracas-

sos recurrents que ens han dut les 

actuals polítiques, ens llancéssim a 

l’aventura de transitar altres camins, 

on la cooperació exercida amb incli-

nació als seus principis morals ajudi 

a construir un món més just i solidari. 

Doctora Ostrom, li estem agraïts, 

perquè els seus treballs acadèmics 

donen un suport de gran valor als 

que ens hem obstinat a seguir la filo-

sofia de la gestió cooperativa. 

Bruno iussig

ex-gerent de la cooperativa de 

serveis públics i assistencials de 

martín coronado (argentina)
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ELS METGES, A LA PANTALLA
El més habitual és que siguem els usuaris de la medicina qui ens hàgim de situar davant una pantalla per ser 

explorats. No és tan corrent, en canvi, que siguin els professionals els que hi apareguin per ser examinats. 

Parlem, és clar, de dos tipus de pantalles diferents, però és evident que, avui dia, la medicina és, des de tots 

els punts de vista, un tema de moda dins la cultura audiovisual.
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Metges humanistes de pel·lícula
Imma Merino

El cinema n’és ple, de metges, però moltes 
vegades són personatges més o menys se-
cundaris en films en què els protagonistes 
s’enfronten a una malaltia o que, en un deter-
minat moment, necessiten ajuda o interven-
ció mèdiques. Faré atenció a alguns metges 
de pel·lícula amb un cert protagonisme o que 
se m’han fet dignes de memòria pel seu hu-
manisme. Evidentment, n’hi ha d’altres que 
no són ‘humanistes’ i fins i tot hi ha doctors 
molt famosos, manllevats en bona part de la 
literatura i diversament versionats sense que 
a vegades quedi del tot clara la seva relació 
amb la pràctica pròpiament mèdica, que re-
presenten la perversitat o la bogeria a la qual 
es pot arribar buscant el poder per manipular 
els cossos i les ments humanes. En fi, que, en-
tre altres, hi ha els doctors Caligari, Mabuse, 
Jekyll, Moreau i Frankenstein. Deixant-los de 
banda, el cas és que el metge cinematogràfic 
que prefereixo és una dona, per tant una de 
les poquíssimes metgesses de la Història del 
Cinema: la doctora Cartwright que, a la for-
diana Set dones, arriba a una missió nord-ame-
ricana a la Xina, en plena guerra civil l’any 

1935, assetjada pel còlera i una tribu mongol 
menada pel cruel Tunga Kahn, però també 
amenaçada pel puritanisme religiós encarnat 
per la seva directora. La doctora Cartwright 
(interpretada per una fenomenal Anne Ban-
croft) és una dona liberal, sense prejudicis, 
coratjosa, irònica i amb una mentalitat cien-
tífica que topa amb els supòsits religiosos i la 
rigidesa moral de la directora, que la consi-
dera una pecadora. Però John Ford, exhibint 
liberalisme i fins i tot un feminisme inesperat 
en la seva última pel·lícula, la mostra amb 
una gran simpatia i la converteix en una he-
roïna capaç de sacrificar-se (immolant-se per 
enverinar Tunga Kahn, que la desitja) i salvar 
la comunitat.

Continuant amb els metges fordians, un 
altre dels meus doctors preferits ha aban-
donat la medicina per viure lliurement al 
marge de la llei en un Oest que deixa de ser 
salvatge: és el Doc Holliday de la versió cine-
matogràfica que, amb el títol de My Darling 
Clementine, John Ford va realitzar del duel 
a l’O.K. Corral, on aquest metge tuberculós 
mor deixant el seu mocador blanc (la puresa, ©
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amb tot, del personatge o la seva redempció 
final?) en una tanca. És un personatge com-
plex i turmentat que, inspirat en un referent 
tan real com llegendari del qual es diu que 
va abandonar la seva pràctica de dentista per 
motius desconeguts convertint-se certament 
en jugador i pistoler, conserva el maletí del 
metge que va ser a l’Est el contingut del qual, 
en un moment del film, farà servir per ex-
treure una bala de la seva amant. Hi ha molts 
altres metges en la filmografia de Ford, com 
ara el Dr. Mudd, un personatge històric que 
va pagar molt car el fet d’ajudar un home que 
se li va presentar a la consulta amb la cama 
trencada: era John Wilkes, que acabava de ma-
tar Abraham Lincoln, però el metge no ho sa-
bia i, en tot cas, l’hauria curat per imperatiu 
moral de la seva professió. D’aquí es va con-
vertir en The Prisoner of Shark Island o, en 
versió espanyola, El prisionero del odio (1936). 
També hi ha el William Dedham que va d’illa 
en illa dels mars del Sud a Donovan’s Reef, 
pel·lícula que ha circulat per l’Estat espanyol 
amb el títol de La taberna del irlandés (1963), 
i el major Henry Hank Kendall de The Horse 
Soldiers (amb un altre títol espanyol que va 
pel seu compte: Misión de audaces, 1959) que 
forma part d’un esquadró de l’exèrcit de la 
Unió, però que també atén els soldats ferits 
de la Confederació. Ho fa amb cura i huma-
nitat, però com pot: els seus anestèsics són el 
làudanum i l’alcohol, que també serveix com 
a desinfectant. William Holden interpreta 
aquest metge humanista a la guerra (n’hi ha 
molts d’altres en diverses guerres, bona part 
dels quals se senten angoixats, impotents i 
desesperats, a banda dels prou cínics i ani-

mats de M.A.S.H., de Robert Altman), observat 
amb desconfiança pel coronel Marlowe (John 
Wayne) que odia els metges ja que conside-
ra que la seva dona va morir perquè un va 
equivocar-se.

Els metges de John Ford, com bona part 
dels seus personatges, tenen certa relació amb 
l’alcohol, però sobretot en el cas del simpàtic 
Dr. Boone (Thomas Mitchell) de La diligència. 
Un borratxo amb una gran humanitat. Un al-
tre gran metge borratxo és el Dr. Sanada de 
Yoidore Tenshi / L’àngel borratxo (1948), una 
de les primeres pel·lícules del mestre Akira 
Kurosawa. Que sigui un borratxo i una mica 
esquerp, però, no vol dir que no sigui un met-
ge de capçalera entregat a la seva feina amb 
coneixement i conviccions humanistes. Si 
beu és per poder suportar la realitat japone-
sa després de la II Guerra Mundial i perquè 
treballa en ambients de pobresa filmats amb 
sensibilitat neorrealista. L’argument se centra 
en la relació que manté el Dr. Sanada (Takeshi 
Shimura) amb un singular pacient que pateix 
tuberculosi i que no vol ajuda: un yakuza que 
interpreta Toshiro Mifune en la seva primera 
col·laboració amb Kurosawa. Tot just un any 
després, a Duel silenciós, Mifune va ser un 
metge de campanya durant la II Guerra Mun-
dial que, exposant-se en una intervenció a un 
pacient, contrau accidentalment la sífilis, una 
malaltia incurable en aquella època. I, ama-
gant-ho a tothom, es bolca absolutament en la 
feina de metge. Més endavant, concretament 
l’any 1965 i en la seva última col·laboració 
amb Kurosawa després de barallar-s’hi durant 
el rodatge, Toshiro Mifune va heretar alguna 
cosa del personatge del Dr. Naseda, relativa 
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a la seva bondat mig amagada darrere d’una 
actitud brusca, interpretant el Dr. Barbarroja 
en un film que resumeix l’humanisme del ci-
neasta japonès. Barbarroja, apel·latiu equívoc 
del personatge i títol de la pel·lícula, mostra 
la relació del protagonista amb un jove metge 
que no compleix amb la feina, es mostra arro-
gant i cau estúpidament en la beguda, tot con-
siderant que malgasta els seus coneixements 
en pacients pobres que ni tan sols poden 
pagar les cures i els tractaments. Barbarroja 
l’inculcarà que la medicina ha d’estar al ser-
vei dels que la necessiten (i sovint dels més 
necessitats) i que els metges han d’atendre 
els malalts fins i tot en el cas que no puguin 
salvar-los i així, doncs, ajudar-los a morir: la 
medicina cura a vegades, però, en tot cas, el 
metge sempre ha de reconfortar.

Temps després va aparèixer un altre gran 
metge humanista en la cinematografia ja-
ponesa: el doctor Akagi, que, la vigília de la 
rendició japonesa el 1945, corre atrafegat en 
una illa del Pacífic per poder atendre els casos 
d’hepatitis que s’hi multipliquen. Juntament 
amb un grup heterogeni format a banda de la 
societat militar japonesa, intentarà descobrir 
la causa del virus de l’hepatitis que devasta 
l’illa mentre la guerra destrueix el Japó fins 
arribar a l’esclat de les bombes atòmiques 
a Hiroshima i Nagasaki. L’autor de Doctor 
Akagi, títol d’aquest film de l’any 1998, és 
un altre cineasta japonès humanista, Shohei 
Imamura, que, entre altres, va realitzar una 
pel·lícula inoblidable, Pluja negra, sobre les 
conseqüències de la bomba atòmica molts 
anys després del seu llançament. Contra la 

civilització capaç de crear la bomba atòmi-
ca, paradigma de la pulsió destructora de la 
vida, va manifestar-se el metge (però també 
filòsof, teòleg protestant i excel·lent organis-
ta especialitzat en la música de Bach) Albert 
Schweitzer (1875-1965), premi Nobel de la 
Pau el 1952. Aquest mateix any, el francès 
André Haguet va realitzar Il est minuit doc-
teur Schweitzer, sobre la vida d’aquest metge 
cristià profundament humanista i d’esperit 
tolstoià que, oriünd d’Alsàcia, va passar bona 
part de la seva vida a l’Àfrica, concretament a 
Lambaréné (a l’actual Gabon) on va fundar un 
hospital i va atendre milers de pacients, molts 
dels quals eren leprosos o estaven afectats per 
l’anomenada malaltia del son.

Provinent de la literatura, concretament 
de la narrativa amb gust pel cosmopolitisme 
i l’exotisme de Somerset Maugham, hi ha un 
metge que reafirma una vocació de servei al-
truista a partir d’una actitud venjativa i pràc-
ticament suïcida provocada per l’adulteri de 
la seva dona, que s’ha lliurat a una aventura 
amorosa en sentir-se sola (l’home està consa-
grat a la seva feina) i a la vegada fascinada 
en l’estranyesa de Shangai. Aquest metge és 
el protagonista d’El vel pintat, novel·la am-
bientada als anys vint del segle passat i que 
té dues versions cinematogràfiques: una de 
l’any 1934 dirigida per Richard Boleslawski 
i protagonitzada per Herbert Marshall i la 
gran Greta Garbo (que, per cert, en la seva 
vellesa va mantenir una certa amistat amb el 
doctor Trueta), i una altra de molt més recent 
realitzada per John Curran i interpretada per 
Edward Norton (Walter Fane) i Naomi Watts 
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(Kitty). El cas és que, després de descobrir 
l’adulteri, el doctor Fane accepta una feina 
en un poblet de la Xina devastat pel còlera 
i hi du forçadament la seva dona. Allà es re-
conciliaran i cadascú trobarà sentit a la seva 
vida intentant pal·liar el dolor dels malalts, de 
manera que ella se sentirà útil descobrint-se 
com a infermera. 

De manera simptomàtica, hi ha moltes 
infermeres (bona part amables i servicials, 
però també terribles, com la Ratched d’Algú 
va volar sobre el niu del cucut) i, com he apun-
tat al principi a propòsit de l’excepcional Dra. 
Carwright, poques metgesses. En canvi, hi 
ha un film de Frank Borzage (que va dirigir 
després una adaptació d’Adéu a les armes, 
novel·la d’Ernest Hemingway protagonitzada 
per una infermera i un soldat a la I Guerra 
Mundial) que du per títol Esposes de metges 
(1931), un fulletó hospitalari en què la dona 
d’un metge creu que l’enganya perquè presta 
molta atenció a una bella pacient. En tot cas, 
una altra de les poques metgesses cinemato-
gràfiques va interpretar-la Anne Girardot a 
Docteur Françoise Gailland (La vida privada 
de una doctora, 1976) assumint una persona-
litat forta en la seva professió, però més im-
potent a casa seva i que, a més, ha d’afrontar 
un càncer.

Amb un desenvolupament dramàtic molt 
diferent, El doctor (Randa Haines, 1991) 
també presenta el cas d’un metge al qual no 
només li canvia la vida, sinó també la pers-
pectiva de les coses, quan se li diagnostica 
un càncer. Essent un metge fred i distant, en 
passar a l’altre costat de la barrera coneixerà 

tot allò que havien patit els seus pacients a 
l’hospital, com ara els problemes derivats 
dels tràmits burocràtics, la impotència de 
la medicina i sobretot la pròpia fragilitat. 
Habitualment, però, els metges de cinema, 
com els reals, han de saber comunicar-se. A 
vegades els costa, com en el cas paradigmàtic 
del doctor Frederick Steele que, a Amarga vic-
tòria (Edmund Goldwing, 1935), ha de dir a la 
seva futura esposa (Bette Davis) que el tumor 
cerebral que li ha extirpat no evitarà la pro-
gressió del càncer. En principi l’enganya, però 
ella ho descobreix i li costa perdonar-lo abans 
d’assumir la seva malaltia incurable. 

Arribant al final d’aquest recorregut, que 
té una empremta tan personal que qualsevol 
lector hi podrà trobar moltes absències, penso 
en la molt discutible adaptació del gran Oliver 
Sacks a Despertares, un film de Penny Mars-
hall en què Robin Williams es passa de voltes 
‘despertant’ amb L-Dopa els pacients afectats 
d’encefalitis letàrgica; també en la prou in-
teressant manera amb què Michel Deville 
va adaptar Les confessions del Dr. Sachs, de 
Martin Winkler, fent sentir els pensaments 
del metge de capçalera mentre li parlen els 
pacients a la seva consulta. Però sobretot vull 
recordar el Dr. Zhivago de Boris Pasternak i 
David Lean, encara que el tingui més present 
com a poeta i enamorat que com a metge, i 
el doctor Jean Itard que, assumit pel mateix 
François Truffaut, va intentar educar El petit 
salvatge amb el convenciment que la cultura 
ens fa humans.
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“L’equilibri entre la faceta 
de metge i la de pacient és 
la base de House”

Sergi Rodríguez

Per què atrau tant el personatge del doctor 
Gregory House?
M’imagino que atrau per la seducció de la sin-
ceritat. Es comporta sense seguir el protocol 
políticament (o socialment) correcte i això el 
fa excepcional. A més a més, és intel·ligent. Su-
poso que el secret és la barreja d’intel·ligència 
i brutalitat dialèctica.

Com interpreta Hugh Laurie els dos papers 
de metge i pacient alhora?
No sóc un expert en aquesta sèrie, però jo 
diria que l’equilibri entre la faceta de metge 
i la de pacient és la base del personatge. Li 
dóna credibilitat precisament perquè pot en-
tendre les circumstàncies des dels dos punts 
de vista.

Quina estratègia narrativa fa servir la sèrie 
per construir el seu relat?
L’estructura de cada capítol, sobretot de les 
quatre primeres temporades (després hi ha 
hagut certs canvis), sempre era la mateixa: 
cas mèdic, recerca del tractament, dialècti-
ca error correcció, conflictes entre els mem-
bres de l’equip i en la relació de House amb 
l’autoritat, i tornem-hi.

Com queda la combinació de cinema cien-
tífic i d’investigació policíaca?
Bé, aplica els criteris d’intriga a un àmbit 
d’hospitals. Dos gèneres en un, una barreja 
que funciona força bé.
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La posada en escena és allò que la fa espe-
cialment creïble?
La credibilitat internacional d’una sèrie com 
House no ve mai d’un únic element. La posa-
da en escena, la interpretació, els guions, el 
concepte mateix de la sèrie, uns grans perso-
natges... tot hi ajuda.

Què aporta de diferent respecte a sèries com 
Hospital Central, Médico de familia...?
No hi té res a veure. El personatge de House és 
la novetat i tot gira al voltant del personatge i 
de l’actor que l’interpreta.

Són produccions pensades per als professio-
nals o els usuaris de la medicina? És fàcil 
que s’hi sentin identificats?
Això ho haurien de dir ells, però jo diria que 
aquest és un element irrellevant. L’important 
és connectar amb un públic transversal, dis-
posat a sortir dels tòpics.

Reivindica potser aquell metge d’abans, 
menys especialista però d’una gran cultura 
i sobretot més humà?
Aporta una reflexió sobre l’ofici, els conflictes 
ètics, és crític amb la burocratització de la me-
dicina privada. Per tant, sí que té una dimen-
sió de reflexió crítica afegida a l’argument.

Sergi Pàmies (París, 1960), crític de televi-
sió del diari La Vanguardia, és escriptor, 
traductor i periodista. Després d’iniciar-
se en la narrativa amb el recull T’hauria 
de caure la cara de vergonya (1986), va 
obtenir el premi Prudenci Bertrana amb 
la novel·la L’instint (1992) i, més tard, el 
Crítica Serra d’Or per La gran novel·la sobre 
Barcelona (1997). Amb Si menges una lli-
mona sense fer ganyotes (2006) va rebre 
alhora els premis Ciutat de Barcelona 
(2006), Lletra d’Or (2007) i Setenil (2007). 
En l’obra de Pàmies destaca també el seu 
vessant com a traductor, principalment 
del francès al català i al castellà, i la 
publicació d’un gran nombre d’articles 
periodístics en diferents mi-
tjans de comunicació com 
ara El Temps, El País i 
La Vanguardia, entre 
d’altres. Tota la seva obra 
ha estat traduïda al caste-
llà i al francès, i té llibres 
traduïts a l’alemany, a 
l’anglès i al gallec.
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El metge, la imatge i el missatge  
Josep M. Fonalleras

Confesso que no he estat un assidu de 
House. Me l’he trobat sense voler, com aquell 
qui diu, i m’hi he quedat enganxat, a vega-
des, per la colossal mala bava que ha conreat 
al llarg de sis temporades amb un mètode 
irresistible, irascible i fascinant. Una de les 
escenes que m’han quedat gravades és la del 

doctor quan mira de convèncer una mare 
perquè vacuni el seu fill. La mare s’hi resis-
teix per conviccions més o menys naturistes 
i Gregory House li pregunta quins tipus de 
taüts li agraden més, si els blancs, que fan 
molt per a nens, o els foscos, més discrets. El 
diàleg és d’una tibantor que espanta, d’una 
mordacitat fora límits. Però resulta que House 
aplica aquesta teràpia de xoc (i mai millor dit) 
amb una finalitat que va més enllà de la bro-
ma macabra. House té un objectiu: salvar el 
nen amb la necessària vacunació, i col·loca la 
mare davant l’única alternativa possible: la 
mort. Amb una cruesa extrema. 

El mètode no sempre té unes intencions 
tan nobles. Molt sovint, House utilitza el  
terror de les paraules, l’àcid que es desprèn de 
les seves rèpliques, per practicar el seu esport 
preferit, per gaudir d’una manera absoluta-
ment gratuïta del seu joc d’atac. No pot fer 
res per evitar-ho.

El final de l’última temporada, però, ens 
ensenya que la tàctica de House és més defen-
siva que no pas ofensiva. Ha estat així al llarg 
de tot el recorregut de la sèrie. La ferida de 
House no és només física sinó, sobretot, men-
tal. En l’últim capítol intenta salvar la vida 
d’una noia atrapada en les runes d’un esfon-
drament. A contra corrent, com sempre, opo-
sat a la lògica dominant, convençut que és ell 
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qui té la lògica adecuada, la precisa, mira de 
salvar-li la cama. Tothom diu que no hi ha res 
a fer i que toca l’amputació. House lluita fins a 
l’extrem per una solució en la qual ningú més 
no confia, mentre Cuddy (l’excepcional Lisa 
Edelstein) li confessa que està a punt de casar-
se amb un altre. El món també s’enfonsa, com 
l’edifici. Aleshores, emergeix el House que 
potser era l’autèntic i que ell mateix ha ama-
gat sota tones de runa moral i sarcasme du-
rant sis anys. Confessa a la dona que ell hauria 
preferit que li amputessin la cama abans que 
viure amb aquest tros de fusta inert i dolorós 
que l’ha abocat a l’addicció i que l’ha destros-
sat com a ésser humà. No ho sembla, però és 
una declaració d’amor. La dona admet la ne-
cessitat de l’amputació. Millor tenir gent que 
t’estimi amb una sola cama que no pas viure 
sol i odiat amb (més o menys) totes dues. 

Cuddy, aleshores, i amb Cuddy tots nosal-
tres, descobreix la casa interior i oculta d’un 
House que ensenyava només la façana. Quan 
està a punt de caure novament en la trampa 
mortal de la Vicodina, Cuddy apareix. Tots dos 
protagonitzen un final feliç que només ha es-
tat possible gràcies al despullament de House. 

Tot i això, tot i la teràpia, tot i aquesta 
baixada als inferns, ens resta per a la memòria 
la imatge del metge esquerp. És la marca de 
fàbrica. Un metge que, per als hipocondríacs 
com jo, planteja dues solucions. Pensar que 
qualsevol símptoma, per menor que sigui, 
pot ser el detonant d’una mort dolorosa. O 
pensar que no hi ha símptomes, encara que 
siguin escandalosos i notoris, que no puguin 
ser tractats amb rigor científic i amb un resul-
tat satisfactori per al pacient. Les derivacions 
mòrbides dels casos de House són, sovint, tan 
estrafolàries que hem de pensar que mai no 
ens afectaran. Si ens afectessin, hem de pensar 
que la raó sempre serà més poderosa que la na-
tura. Aquest és el missatge esencial de la sèrie. 

House, que actua com un detectiu maleducat 
i saberut, és l’imperi de la racionalitat per da-
munt dels atzarosos turments que planteja el 
cos. És l’esperança de la ciència (encara que a 
vegades fracassi) més enllà de la consciència 
de mortalitat. El meu pare, que era un doctor 
aficionat i un lector compulsiu de literatura 
mèdica, estaria fascinat amb aquest coix su-
blim, de nom Hugh Laurie. 
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Dr. España: “Hi ha veritables addictes 
a Anatomia de Grey i a Doctor House 
entre el col·lectiu mèdic” 

Sergi Rodríguez

Com és percebuda Doctor House entre els 
professionals de la medicina? 
És una sèrie amb moltes lectures possibles. 
Bàsicament, parteix d’una dramatització 
dels personatges o dels casos clínics. Encara 
que reals, solen ser molt rebuscats o gairebé 
irreals. També aborda els diagnòstics o els 
tractaments de manera que, sovint, sembla 
que tot és possible i que res no es pot com-
plicar: fa la sensació que la mort és una cosa 
llunyana. I això és un mal missatge, perquè 
al final la gent pot no entendre que hi ha un 
moment que l’organisme falla i que un fami-
liar ha de morir perquè el seu cas clínic no té 
solució. Això de vegades crea tensions amb els 
professionals de la salut. 

Un personatge com Gregory House seria fac-
tible en el nostre sistema sanitari, públic o 
privat? 
De factible, en seria, però duraria poc. En el 
fons és un sociòpata que utilitza l’excusa de la 
seva malaltia per justificar part dels actes que 
fa, des de consumir drogues fins a maltractar 

D’enTRe LeS nOMbROSeS SèRIeS MèDIqueS que OMpLen La nOSTRa geOgRaFIa TeLevISIva, pOTSeR DOCTOR 

HOuSe éS una De LeS que Ha TInguT MéS èXIT D’auDIènCIa. eL púbLIC en geneRaL, I FInS I TOT eLS CRíTICS De 

TeLevISIó, nO SOL TenIR COneIXeMenTS MèDICS. peR aIXò éS InTeReSSanT COnèIXeR La IMpReSSIó que CauSen 
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la gent que treballa amb ell. Al mateix temps, 
el tipus de pràctica mèdica que fa és molt di-
fícil d’imaginar a Espanya. El seu equip “tot 
terreny”, que tant pot fer un cateterisme com 
treure un gra, seria absolutament inviable a 
causa de la nostra estructura organitzativa. I 
ell, com a metge diagnosticador, tampoc no 
hi encaixaria. Encara que té idees brillants, 
de pensament analògic, quan alguna cosa li 
suggereix un diagnòstic després d’haver-se 
estavellat en mil proves, reflecteix un tipus 
de professional que seria un desastre: no es 
pot radiar, foradar, biopsiar… maltractar un 
pacient, per tenir després una il·luminació i 
arribar a un diagnòstic. 

Les relacions entre els professionals, i entre 
aquests i els usuaris, s’assemblen a les que 
existeixen a Espanya, ja sigui en l’àmbit pú-
blic com en el privat? 
La pràctica mèdica és molt personal i, en 
molts aspectes, està molt vinculada a les cir-
cumstàncies. Per això és molt difícil genera-
litzar. En la sèrie no hi ha una gran relació 
personal entre l’equip i els pacients, malgrat 
que algun dels seus integrants pugui ser més 
procliu a identificar-se amb ells. En general, 
són senzillament casos que han de resoldre. 
En això sí, que s’assembla al que es fa aquí, 
perquè no hem d’oblidar que un cas no afecta 
només una persona, sinó que darrere té tot 
un context: pors, angoixes, problemes, famí-
lia... Tirar-s’ho tot a l’esquena, any rere any i 
pacient rere pacient, té un cost que la majoria 
dels professionals ni vol ni pot pagar. 

Les malalties, diagnòstics o tractaments que 
apareixen en la sèrie, s’assemblen a la praxi 
mèdica del nostre país? 
Gran part dels casos que presenten són reals, 
però només en succeeix un entre set milions. 
Si traslladem aquesta freqüència dels 300 

milions d’habitants que té Estats Units als 40 
milions que som a Espanya, aquest tipus de 
casos encara seria més excepcional. Els mèto-
des de diagnòstic sí, que serien més similars, 
perquè ara mateix estan generalitzats; és ve-
ritat que en algun lloc pot haver-hi un siste-
ma o equip més sofisticat, però en general la 
sanitat espanyola posseeix pràcticament els 
mateixos mitjans que qualsevol altra euro-
pea o que la nord-americana. El que sí que 
canvia radicalment és la forma de portar a 
terme aquestes proves, és a dir, l’equip que 
fa una ressonància, que fa un cateterisme… 
Això aquí no existiria. Finalment, en alguns 
dels capítols de la sèrie es fan intervencions o 
proves que són purament especulatives, que 
no es fan ni aquí ni als Estats Units de forma 
generalitzada. 

Les nostres instal·lacions assistencials són 
tan de primer nivell com les que apareixen 
en la posada en escena? 
No s’assemblen a les que hi ha a Espanya, però 
sí a les que hi ha en determinats grans hos-
pitals privats nord-americans. Aquestes sales 
de pacients vidrades, espaioses, amb un de-
terminat tipus de comoditats, que en molts 
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aspectes no semblen d’hospital… no són una 
idealització, sinó que estan molt estudiades 
pels tècnics de màrqueting. Representen la 
qualitat de la sanitat nord-americana, tal com 
la demanen els pacients. Alguns hospitals 
d’aquest país, que conec bé, són realment així. 

Amb Hugh Laurie vam recuperar la figura 
d’aquell metge humanista, de vasta cultura, 
substituïda potser avui pel metge ultraes-
pecialitzat? 
Crec que més aviat reflecteix el que hauria de 
ser un bon internista, amb un coneixement 
molt ampli de patologies i diagnòstics. Quan 
veig les discussions dels casos, en un principi 
em fa la sensació que no és un bon internis-
ta a l’hora de fer diagnòstics diferencials; ja 
que si això s’apliqués a la realitat, seria un 
terapeuta dolentíssim: no es pot aplicar siste-
màticament el sistema d’encert error amb els 
tractaments; per descomptat, a Espanya no 
oferiria una imatge de bon terapeuta. A més, 
en la vida real, ni els temps són tan ràpids en 
els diagnòstics (segurament per necessitats 
del guió) ni tampoc són tan ràpids en les pa-
tologies i l’evolució dels pacients. 

En canvi, altres sèries giren més entorn de 
l’equip, com Hospital Central, o les patolo-
gies, com Anatomia de Grey… S’adequarien 
més al nostre context? 
Hospital Central s’acostaria més a una uni-
tat d’urgències d’un gran hospital. En aquest 
sentit, Urgencias era una sèrie força ben do-
cumentada, que –amb alguna exageració– re-
flectia la pràctica de la medicina d’urgència 
en un gran hospital públic, com els de Medic 
Care o Medic Aid. En canvi, a Anatomia de 
Grey prima molt l’aspecte tècnic, la malaltia, 
dramatitzant els casos. És una altra fórmula 
televisiva que, curiosament, atreu gairebé 
més que la de Doctor House, en què l’atractiu 
no resideix en els casos clínics ni en les rela-
cions interpersonals sinó en el cinisme del 
protagonista, que té l’acidesa d’un nen gran 
que no s’ha sociabilitzat i que segueix dient el 
que pensa, sigui veritat o mentida. En el fons, 
és el que a tots ens agradaria fer. 

Doctor House, Hospital Central, Doctor Ma-
teo, Médico de familia, Anatomia de Grey... 
compleixen una funció social, d’acostar la 
medicina a la societat? 
Crec que sí, que sempre exerceixen una acció 
positiva. L’opinió pública, més que conèixer la 
medicina, es queda amb les fites dramàtiques 
de la professió. Per exemple, la sèrie Urgen-
cias, amb aquests “moments estel·lars” (actua-
cions ràpides i dramàtiques) dels personatges, 
no reflecteix el que realment passa en la pràc-
tica de la medicina. Però si és cert que aquest 
tipus de sèries donen una visió positiva de 
la medicina. De vegades, tan positiva que es 
creen moltes vocacions mèdiques, com en els 
anys 80, quan vam tenir 30.000 metges parats 
perquè hi havia molta vocació però molt poca 
sortida. Ara és al revés: s’estan fomentant vo-
cacions en una professió on, objectivament, 
hi ha una gran manca de professionals. 
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Hom pot sentir-se orgullós quan veu la seva 
professió a la pantalla? 
Crec que hi ha sentiments contraposats. 
D’una banda t’agrada que la teva professió 
es ref lecteixi en els mitjans de comunica-
ció, amb una bona acceptació social. Però, al 
mateix temps, penses que és poc real i que 
s’hauria de fer d’una altra manera, per culpa 
de totes aquestes dramatitzacions o, en molts 
casos, per la manca de documentació. Però, 
en general, crec que aquest tipus de sèries 
compleixen un paper de promoció social i de 
prestigi de la professió. Al capdavall, després 
són molt comentades entre els professionals, 
tant el que agrada com el que no. Hi ha veri-
tables addictes a Anatomia de Grey i a Doctor 
House entre el col·lectiu mèdic. 

Quins elements hauria de tenir en compte 
un guionista per plantejar una sèrie que fos 
realment eficaç i verídica des del punt de 
vista de la praxi mèdica? 
Crec que, quan un guionista es planteja una 
sèrie d’aquestes característiques, no pensa 
en la veracitat de la praxi mèdica, sinó en 
l’audiència que tindrà, perquè, si no, la sèrie 
no té continuïtat. Tenen molt ben estudiat 
què és el que vol la gent. I el que ven és la 
sang, el drama, les relacions tempestuoses. 
Si ens hi fixem, veurem que totes les sèries 
mèdiques són una barreja de tot això, encara 
que unes fan més èmfasi en un aspecte que 
en d’altres. 

El doctor Gabriel España Caparrós va 
néixer al Marroc el 1957, en l’època en 
què part del seu territori era un protec-
torat espanyol. Més tard es va llicenciar 
en Medicina per la Universitat de Sevi-
lla, especialitzant-se després en Angiolo-
gia i Cirurgia Vascular a l’Hospital de La 
Paz, a Madrid. La seva trajectòria vital es 
vincula llavors a aquesta ciutat, on con-
clourà la residència (Hospital Gregorio 
Marañón) i on obtindrà el seu doctorat 
en Medicina (Universitat Autònoma de 
Madrid). El seu currículum és llarg i bri-
llant, amb alguns premis d’investigació, 
encara que ell ho resumeix dient “tots 
aquests títols que tenim els metges”. 

Actualment és cap de Cirurgia Vas-
cular de l’Hospital Moncloa. També 
destaca la seva participació, com 
a metge, en algunes accions in-
ternacionals. Una breu conversa 
amb ell és suficient per adonar-se 
de la seva àmplia cultura, especial-
ment artística i literària. “Les sèries 
m’agraden perquè és una 
forma d’alliberar ten-
sió, després d’haver 
estat tot el dia tre-
ballant”, afirma.

House © formulatv.com (FOX) anatomía de grey © formulatv.com (abC) Doctor Mateo © (Marino Scandurra - a3)
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El metge com a personatge 
cinematogràfic
benjamín Herreros 
professor d’Humanitats Mèdiques. universitat europea de Madrid 
unitat de Medicina Interna. Hospital universitari Fundació alcorcón

Al servei de la malaltia 
El cinema és un dels mitjans de comunicació 
més complets. Aplega literatura, música, in-
terpretació, fotografia… Pràcticament s’hi pot 
incorporar qualsevol tipus de manifestació 
cultural. I tot això per explicar una història 
a través d’imatges. El fil de les històries ha 
estat el conjunt de problemes que més inte-
ressen l’ésser humà. El ventall de temes que 
ja eren presents en la tragèdia grega: la mort, 
l’amor, la infidelitat, l’amistat, l’aventura, la 
família, les creences, la supervivència… i, 
per descomptat, la malaltia. La malaltia posa 
l’ésser humà en una situació d’indefensió tal 
que pot esquerdar-li del tot la vida. I no es 
tracta només de la seva vivència en primera 
persona, també és important l’entorn del 
malalt (el context de la malaltia). El cinema 
ha aprofitat l’interès dramàtic que la malal-
tia suscita per crear intenses situacions i 
personatges. Quan un grup de soldats ha de 
passar ocult pel camp enemic i un d’ells està 
greument ferit, la intensitat de la seqüència 
augmenta. Els espectadors presencien com a 
testimonis passius un ésser vulnerable per 
la malaltia i observen més detingudament 
el comportament dels personatges. Les seves 
actituds seran jutjades com a més nobles o 
més mesquines. La identificació amb els sen-
timents dels protagonistes, tan característica 
del cinema, serà més fàcil. Al trencar-se la dis- M
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tància racional i entrar en joc l’empatia i la 
compassió, es desperten preguntes i qüestions 
que calen més profundament en l’espectador. 

Tot això s’aconsegueix amb el cinema, 
i més encara si s’hi introdueix un element 
d’intensa càrrega dramàtica com és la malal-
tia. Tant en la realitat com en la ficció, al 
costat de la malaltia hi ha la persona que 
guareix, el metge. Per això, en el cinema, ha 
resultat inevitable que el metge o l’entorn sa-
nitari apareguin al costat de la malaltia. Un 
dels acompanyants de l’esquadró que creuava 
el camp enemic podria ser metge i atendre un 
ferit. O ser un insegur estudiant de Medicina. 
També és possible que no hi hagi cap sanitari 
i que demanin ajuda a l’enemic, que no dub-
ta a atendre el ferit perquè, com deia el met-
ge que interpretava Willian Holden a Missió 
d’audaços (1959) “abans que soldat, sóc metge”. 

Malaltia i medicina, malalt i metge, dues 
realitats inseparables en l’escenari de ficció 
i en el real. En el clàssic de John Ford Escrit 
sota el sol (1957), John Wayne és un pilot de 
l’aviació nord-americana que després de có-
rrer grans aventures finalment decideix es-
tablir-se amb la seva esposa i i les seves filles. 
Pateix un accident domèstic i es lesiona, entre 
altres ossos, la columna vertebral. El risc vital 
és gran i els metges dictaminen una única 
possibilitat per sortir endavant amb certes 
garanties: una operació a vida o mort. No 
dubta i hi dóna el seu vistiplau. Després de 
l’operació inicia una lenta i costosa rehabili-
tació que seguirà posant a prova la seva força 
de voluntat. Tot aquest procés és supervisat 
per metges, mers personatges secundaris que 

acompanyen l’acció principal, però sense els 
quals no es podria explicar aquesta acció. 

El metge com a personatge: evolució dels 
metges cinematogràfics 
La importància social del metge ha fet que 
aparegui en el cinema no només lligat al pur 
acte mèdic, a la malaltia, sinó també com un 
personatge més que també és part de la his-
tòria. Se’l pot veure exercint com a professio-
nal, però el més important en aquests casos 
és la seva caracterització com a personatge. 
Protagonista o secundari, heroi o malvat, hi 
ha hagut un munt de metges cinematogràfics. 
És possible analitzar esquemàticament com 
ha estat l’evolució del metge com a personatge 
en el cinema, que va del pur i simple clixé a la 
presència de metges complexos i més d’acord 
amb la realitat. 

Des dels seus inicis, al cinema s’han 
succeït  metges de tota c lasse,  a lg uns 
d’inoblidables i d’altres totalment prescindi-
bles. Fins als anys trenta apareixien sobretot 
com a elements funcionals, ja fos en els acu-
dits del cinema còmic –en pel·lícules de Cha-
plin, de Laurel i Hardy o de Buster Keaton– o 
bé com un ésser diabòlic. Recordem el malèfic 
Doctor Caligari d’El gabinet del Dr. Caligari 
(1920) de Fritz Lang, o El Doctor Frankenstein 
(1931) de James Whale, perversos científics 
capaços del pitjor. 

En l’època daurada del cinema, des dels 
anys trenta fins als seixanta, es va crear un ci-
nema de grans personatges, herois idealitzats 
que feien somiar l’espectador amb una vida 
millor. Moltes d’aquestes pel·lícules incloïen 
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un metge. El metge mantenia diàlegs memo-
rables, resolia situacions gairebé miraculosa-
ment. Era una figura sòlida i important en la 
seva família i en la societat. Són nombroses 
les pel·lícules d’aquests anys protagonitzades 
per metges heroics: Dr. Arrowsmith (1931), El 
Capità Blood (1935), Belinda (1948), No seràs un 
estrany (1955)… A L’arbre del penjat (1959), Gary 
Cooper, en plena forma, és alhora un metge, 
aventurer i pistoler implacable que marxa 
cap al perillós oest per iniciar una nova vida 
amb el seu maletí a l’esquena. En aquesta 
època, quan es va crear l’Star System, també 
era habitual que aparegués un metge com un 
personatge secundari que exercia la seva pro-
fessió noblement. A Conspiració de silenci (1955), 
l’única ajuda que troba Spencer Tracy en un 
poble solitari i salvatge és la del metge. I a 
Allò que el vent s’endugué Scarlett viu els seus 
moments més humans gràcies al metge de 
l’hospital de campanya improvisat durant la 
Guerra de Secessió, que la fa treballar com a 
infermera i conèixer de prop una realitat do-
lorosa a la qual s’estima més no enfrontar-se. 
Malgrat aquesta idealització, en aquests anys 
continuen sorgint metges no tan honorables. 
Recordem que diversos westerns llegendaris 
mostren metges alcohòlics i de comporta-
ment qüestionable, tant en to còmic (La dili-
gència, 1939) com amb un caire més dramàtic 
(Passió dels forts, 1945). 

A partir dels anys seixanta, amb la rup-
tura del sistema dels grans estudis nord-
americans i amb l’explosió de nous corrents 
cinematogràfics, va augmentar la producció 
d’un cinema més experimental. Els herois ro-
manien, però havien de compartir cartellera 
amb personatges més ambigus i complexos. 
En el camp mèdic els estereotips esmentats 
van seguir apareixent (l’heroi, el malvat o el 
borratxo), però van començar a proliferar al-
tres metges més ombrívols i complicats. En 

la magnífica pel·lícula de Luís Buñuel Belle de 
jour (1967), el marit de la perversa Catherine 
Deneuve és un distant metge parisenc que 
no pot complaure sexualment la seva espo-
sa. A Delictes i faltes (1989), una de les millors 
pel·lícules de Woody Allen, un famós oftal-
mòleg de Manhattan planeja assassinar la 
seva amant perquè l’ha amenaçat amb revelar 
públicament la seva relació. Els metges que 
han anat apareixent en les últimes dècades 
ja no són aquests personatges sobris i d’una 
sola peça. I, al cinema, els temes mèdics s’han 
anat plantejant d’una manera més pròxima 
a la real. Això permet analitzar quina és la 
imatge actual del metge i afegeix al cinema 
un enorme valor pedagògic. El cinema és un 
mitjà educatiu en medicina molt útil en te-
mes tan importants com les habilitats de co-
municació, la bioètica o la sociologia mèdica. 

En tot tipus de cinema 
Com s’ha assenyalat, el cinema pretén ex-
plicar històries amb imatges en moviment. 
Això és un fet comú, però des de fa dèca-
des la discussió sobre la finalitat d’aquestes 
“imatges en moviment” encara és oberta. 
Segons la finalitat del cinema, les pel·lícules 
s’han classificat de diverses maneres: cinema 
d’entreteniment, d’autor, d’art i assaig, realis-
ta, de ficció… I en tots ells, el metge sempre hi 
ha estat present. Molts crítics defensen que el 
cinema ha d’entretenir, i el bon cinema seria 
el que entreté, el que diverteix. Un exemple 
de metge “que entreté” és el personatge de 
Harrison Ford a El fugitiu (1993), un cirurgià 
que fuig de la justícia per aclarir l’assassinat 
del que se l’acusa. També són molts els que 
creuen que el cinema ha de servir per re-
flexionar, fer pensar el públic, interaccionar 
l’autor de la pel·lícula amb els espectadors. 
Pensem en Inseparables (1988), la fosca i com-
plexa pel·lícula de David Cronenberg on Je-
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remy Irons interpreta dos bessons ginecòlegs 
que acaben destruint-se. Uns altres veuen en 
el cinema un mitjà d’expressió artística i bus-
quen en les pel·lícules manifestacions d’art. 
Una obra d’art és El sud (1983), de Víctor Erice, 
on Omero Antonutti interpreta un metge en 
crisi vital. Una discussió clàssica és també si 
el cinema ha de ser fidel a la realitat o si, con-
tràriament, pot tenir llibertat per inventar 
les seves històries: Les confessions del Doctor Sa-
chs (1999), basada en la vida d’un metge rural 
francès que lluita entre sentiments oposats, 
o Els darrers dies de l’edèn (1992), on un metge 
troba la cura del càncer a la selva? 

Per sort no cal triar i qualsevol forma de 
fer cinema és vàlida. Sense oblidar que qual-
sevol classificació no deixa de ser un clixé, 
una etiqueta. La realitat és molt més rica i 
moltes pel·lícules s’escapen d’aquestes classi-
ficacions. Pensem en M.A.S.H. (1970), comèdia 
sobre la guerra la popularitat de la qual va 
generar una sèrie de televisió amb la mateixa 
temàtica. M.A.S.H. són les inicials en anglès 
dels hospitals quirúrgics militars (Mobile 
Army Surgical Hospital, Hospital Quirúrgic 
Mòbil de l’Exèrcit) instal·lats prop dels fronts 
de batalla en diferents guerres nord-america-
nes. Allà hi treballa un equip de metges que 
només semblen estar interessats a divertir-se. 
No obstant això, la seva actitud no deixa de 
ser una vàlvula d’escapament davant la bar-
bàrie que els envolta. A M.A.S.H. la diversió no 
hi falta, i fins i tot és hilarant. Però en el fons 
el cineasta Robert Altman fa una pel·lícula 
antibel·licista i planteja els problemes de les 
guerres contemporànies. 

La classificació realitzada, segons la fina-
litat del cinema, és una més entre les mol-
tes que hi ha. Podríem classificar el cinema 
també segons les cultures (cinema oriental, 
occidental…), la temàtica (cinema de polí-
tica, d’esport…) o el gènere (drama, comè-

dia, terror…). Si s’analitza cada classificació  
per separat, veurem que, en totes, hi surten 
metges. 

Heroi o malvat? 
L’evolució dels metges cinematogràfics ha es-
tat paral·lela a l’evolució de la figura del met-
ge en la nostra societat. Fins als anys setanta 
ha prevalgut la relació clínica paternalista. El 
metge sabia què era el millor per al pacient, 
que no tenia capacitat per decidir. Guardava 
una distància insalvable traçada per la seva 
condició gairebé sacerdotal i pel seu gran 
prestigi. Poques vegades es qüestionava la 
seva autoritat. No obstant això, en les últimes 
dècades del segle XX aquest castell s’ha esfon-
drat. Els ciutadans han reclamat el seu dret a 
saber i a decidir també en el relacionat amb 
la salut. Al metge, se li ha trencat la carcassa 
i és vist amb més normalitat. Aquest canvi en 
la relació amb els pacients, més horitzontal, 
ha fet que molts metges enyorin el prestigi 
perdut, el castell fortificat en què vivien. 

Però aquest camí ja no té marxa enrere, i 
pot ser una oportunitat per millorar la rela-
ció metge pacient. Per construir-la amb uns 
paràmetres més propers als valors actuals i 
a les preocupacions reals dels individus. Per 
això el cinema actual no acostuma a mostrar 
metges monstres ni metges herois, sinó és-
sers normals amb valors positius o negatius, 
ni completament bons ni dolents del tot. A El 
doctor T i les dones (2000) un popular ginecòleg 
esclata i acaba trencant la seva aparent vida 
perfecta. A París Tombuctú (1999) Berlanga pa-
rodia el tedi de la societat contemporània a 
través d’un cirurgià plàstic que s’escapa de la 
seva consulta privada amb bici a altres països. 
Aquest és el cinema actual, un cinema que 
actualitza els rols creats en les dècades ante-
riors en mosaics multicolors.
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No hi ha dubte que la medicina ja forma part 

de la iconosfera contemporània. Doctor House, 

Hospital Central, Doctor Mateo, Médico de 

familia, Anatomía de Grey, Urgencias... són un 

exemple de sèries televisives que, més enllà del 

seu paper mediàtic, per entretenir l’audiència 

i facturar publicitat, també acompleixen una 

clara funció social, perquè ajuden a apropar la 

professió mèdica al conjunt dels ciutadans.
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P A U S A
| Perejaume

Per mirar que la veu no fos

del tot meva, per mirar que la veu 

no fos només meva, per això, 

perquè, amb una gla a la boca,

el centre d’expressió fos arbre,

passés a ser arbre,

sota un cel de llavor,

davant l’obra blau cel,

llegia els llavis de l’aire,

amb una gla a la boca

d’alzina que em reclamava

aquella part de paraula

que jo li pogués ser.
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BAJAUS
els gitanos del mar 
Text i fotografies: Ricardo Olmedo 





Navego pel mar de Sulu, entre Malàisia i Filipines, on se 
succeeixen illes com Tawi Tawi, Joló i Basilan, cap a la qual 
em dirigeixo. Vaig a trobar els bajaus, un poble gairebé 
en vies d’extinció, històricament marginat i amb uns 
costums ancestrals amb els quals podrien protagonitzar 
un documental de caire antropològic. 

Els bajaus són un poble que forma part de l’ètnia samal 
i que té unes característiques que el fa molt especial. Pel 
seu caràcter nòmada, són coneguts com els “gitanos 
del mar”, tot i que en els últims anys s’han tornat més 
sedentaris. 

Les seves cases són palafits aixecats a un centenar 
de metres de la riba. Viuen de la pesca i de l’artesania 
que teixeixen les dones. Però els bajaus són un poble 
secularment marginat, els més pobres entre els pobres, 
rebutjats per tots, una espècie de pàries filipins. 

La gran majoria d’ells viu en aquestes illes del sud 
del país. Moltes famílies, per sobreviure, van fugir als 
suburbis de grans ciutats com Manila, Cebú o Davao. A 
Basilan hi queden prop de 5.000 bajaus. 

Els missioners claretians fa anys que van apostar 
decididament per treballar amb aquest poble, malgrat 
les moltes dificultats que es presentaven, i van crear la 
Fundació Claret Samal. A través d’aquesta institució han 
organitzat i canalitzat tots els esforços orientats a un gran 
objectiu: que els bajaus recuperin la seva dignitat i la seva 
identitat com a poble i que puguin viure integrats en la 
societat que els envolta. 

El primer que trobo per accedir al poblat de Teheman, a 
un centenar de metres de la costa, és un pont. Abans, calia 
utilitzar les barques o, amb la marea molt baixa, arribar a 
peu fins a terra ferma. “Aquest pont és molt simbòlic del 



nostre projecte –m’explica un missioner filipí. Ha propiciat 
la trobada entre els que vénen des de l’illa i els que viuen en 
la zona bajau. Sense que perdin la seva identitat, el pont és 
un element més per a la integració completa en la societat.” 

A més del pont, s’han endegat serveis de salut. “És 
molt interessant formar les llevadores tradicionals perquè 
molts casos de mortalitat infantil es produeixen a causa 
del tètan que contreuen quan tallen el cordó umbilical 
amb canya de bambú”, em diu un infermer. 

I m’ensenyen un interessant projecte: una petita 
piscifactoria on poder criar el peix de la zona, el lapu-lapu. 
El motiu? Els pirates que infesten les costes de Basilan 
ataquen les febles embarcacions bajaus i els roben el peix. 
Amb aquesta iniciativa esperen millorar la seva manera 
de viure i evitar els atacs pirates que s’acarnissen amb 
aquest poble, pobre entre els pobres de Filipines. 

Juntament amb la pesca, l’altra font d’ingressos 
dels bajaus és l’artesania tradicional que fan les dones, 
excel·lents teixidores que confeccionen unes estores molt 
acolorides. Hi ha qui diu que els seus dissenys semblen 
els reflexos del sol sobre la superfície del mar. La Fundació 
Claret, aprofitant la característica artesania bajau, va 
proposar a les dones crear un grup de treball per millorar 
la qualitat i varietat del producte amb vista a un mercat 
més ampli. La idea funciona i demostra, un cop més, el 
desig d’aquest poble de recuperar la dignitat i l’orgull que 
uns altres els van arrabassar. 
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si demanem a una persona mit-

janament alfabetitzada que ens re-

sumeixi qui va ser Salvador Espriu 

(1913-1985), el més probable és que 

ens contesti que era un poeta o un 

dramaturg, ja que poesia i teatre són 

els gèneres que el van consolidar o, 

millor dit, els gèneres que més con-

reava quan les circumstàncies, les 

absències i els imponderables el van 

convertir en l’autor de referència a 

Catalunya. En el cas d’Espriu, la gue-

rra va ser, com en tants autors, un 

tall, però en el seu cas va comportar 

un tall de gènere, ja que va interrom-

pre una prometedora carrera com a 

prosista: fins llavors havia publicat 

vuit llibres de ficció en prosa, i des-

prés de la guerra no en va publicar 

cap més. En els últims anys, uns 

quants crítics han vindicat els contes 

que Espriu va escriure als anys tren-

ta, però quasi sempre es refereixen a 

Ariadna al laberint grotesc i s’obliden 

del primer llibre de contes, Aspectes, 

editat per primera vegada el 1934.

La vida com a gàbia 
| vicenç Pagès

neGUiT

Ja nit. Callada cursa d’estrelles. Tenebres 

foradades per la calor de la lluna. El pastor 

es movia, ple de neguit de la mar tot just 

endevinada, del cant de la llunyana sirena. 

Després, s’adormia lentament, amb una 

pregària als llavis per al senyor sant Joan, 

mentre les òlibes esbufegaven al bosc i 

perseguien la presa segura.
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El meu conte preferit d’aquest 

volum es titula Neguit i s’inicia amb 

un pastor que no ha abandonat mai 

la serra. La sintaxi és polida i precisa, 

eufònica com la d’un poema en prosa. 

Fixem-nos en el ritme de la primera 

frase: “Era magre, tardà de paraula, 

d’una primitiva força de roca”. El pas-

tor sent el cant de la sirena, però si es 

posa a caminar és perquè “volia fugir 

d’ell mateix i de tot el que el voltava, 

cansat de l’eterna llum de la carena”. 

Quan el pastor abandona els 

cims, apareix un element extret de 

les rondalles populars, el llop que sa-

crifica totes les ovelles. Els camperols 

que topen amb el pastor, imbuïts de 

cultura clàssica, es pregunten si és 

Apol·lo o Dionís. “Ja no hi ha déus, 

tots han mort”, diu un que deu haver 

llegit Nietzsche. El pastor, en canvi, 

recorda quan resava a sant Joan, i 

els camperols, que no volen saber 

res “d’aquest déu trist”, l’apedreguen 

com uns israelites ofesos. 

Però les pedres no fan mal al pas-

tor. Tot caminant, arriba a “les terres 

baixes” i troba Nausica, amb qui es 

casa. S’inicia llavors una etapa plà-

cida, ja que el rei es mor i el pastor 

governa amb saviesa. Però torna el 

“neguit”, la nostàlgia de la muntanya. 

El pastor abandona el seu reialme i 

torna al seu origen, però quan hi és 

no tarda a neguitejar-se i inicia no-

vament el camí cap a la plana, on els 

camperols el tornen a confondre amb 

Dionís i Apol·lo. Així acaba la història.

Tot i que no ens hem referit a tots 

els elements, ja es veu que el conte 

incorpora un dels trets més carac-

terístics de l’Espriu contista, com és 

el do de la síntesi. També veiem de 

seguida que el text està construït a 

partir de referents literaris. No es 

tracta de buscar-hi meres influències, 

sinó de trobar-hi citacions explícites, 

com ara referents clàssics i bíblics i 

el més rellevant de tots, Joan Mara-

gall o, més ben dit, dues de les seves 

creacions més conegudes: el poema 

L’Empordà i una de les seves obses-

sions més prolongades, el mite de 

Nausica. La paraula neguit, el basso 

ostinato del conte, també apareix en 

el poema maragallià, tot i que Espriu 

li afegeix unes connotacions que 

l’acosten a l’spleen, a l’ennui, al tedi 

vital. En aquest sentit, el viatge del 

pastor no adopta una forma iniciàti-

ca, ni tan sols de retorn a casa, sinó 

que la successió d’anades i tornades 

mena al circuit, un itinerari malencò-

nic i circular que no té fi. El circuit és 

també la forma que adopta el viatge 

en l’obra de Kafka.

Els elements intertextuals, en tot 

cas, no s’esgoten en un mer joc for-

mal, sinó que s’utilitzen al servei d’un 

discurs filosòfic –si no religiós–, que 

potser comença quan Horaci canta 

la impossibilitat de fugir d’un ma-

teix. Tractant-se d’un text d’Espriu, 

un autor que va escriure tant sobre 

la mort, les deambulacions del pas-

tor per terres baixes i altes, per pa-

laus i paisatges bucòlics, ens poden 

fer pensar fàcilment en les anades 

i vingudes d’un animal engabiat en 

una vida limitada. Com si tingués 

por d’aprofundir-hi massa, l’autor 

incorpora elements d’anticlímax, 

d’una inversemblança preventiva, 

com quan especifica que Nausica es 

dirigeix al pastor amb les paraules 

de la primera versió de Carles Riba, 

perquè, aclareix, “l’altra encara no 

havia sortit”. 

L’última part del conte també 

sembla dissenyada per desactivar-

ne la càrrega més transcendent, ja 

que hi trobem un marc de marcs: el 

lector s’assabenta que el text que 

acaba de llegir és el relat que fa un 

abat francès a una marquesa. Les úl-

times línies del conte es refereixen a 

aquesta trama lateral, com si l’autor 

volgués eludir el neguit –el del pastor, 

el seu i el nostre.  



Els diners que tu oblides,
nosaltres els trobem a faltar.

El Dr. Espriu va dedicar la seva vida
al cooperativisme sanitari integral,
un sistema en el qual els beneficis
obtinguts es reinverteixen en millores 
assistencials. 
Avui ja som molts al nostre país els que
podem beneficiar-nos dels avantatges
d’aquest sistema, però encara
queda molt per fer. 
Col·labora amb la Fundació Espriu i
ajudaràs que cada dia hi hagi
més gent al món que pugui gaudir
d’una millor assistència mèdica.

Sí, vull col·laborar a difondre l’esperit de la Fundació Espriu.

Si us plau, ompliu aquesta butlleta amb les vostres dades personals i indiqueu la forma 
d’aportació de la vostra col·laboració. Envieu-la a la Fundació Espriu. Avda. Josep 
Tarradellas, 123-127, 4a planta. 08029 Barcelona.
Per estalviar despeses de cobrament, l’aportació anual s’hauria de fer enviant un taló nominatiu i barrat 
a la seu de la Fundació Espriu o bé mitjançant un ingrés a Banco Santander, Rambla Catalunya, 114,  
al compte número 0049/4704/13/2716031224.

Vull col·laborar amb la quantitat de                   C a l’any.

Com faig l’aportació: Adjunto taló bancari         Ingrés a Banco Santander 

Nom

Domicili

C.P.                 Població                                         Telèfon                                

Professió                                              e-mail

El fet de no col·laborar econòmicament amb la Fundació no implica no poder rebre la revista, que és gratuïta.



el doctor Guisado, 
reelegit president d’iHco 
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