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Amb motiu del centenari del naixement de Salvador Espriu, 
poeta que ha acompanyat | compartir | des del principi, en aquest 
número explorem l’aportació de dos poetes que, com Espriu, han 
caminat pels camins de la mística: Sant Joan de la Creu i Emily 
Dickinson.
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doctor Josep Espriu, el nostre fundador, va recopilar al cap dels anys l’obra de la 
seva vida en un llibre. Hi narra la seva experiència en l’atenció mèdica i la relació 
personal amb els pacients, que per a ell era un moment sagrat de les relacions 

humanes. Un moment en què es preocupava especialment perquè tots dos, metge i pacient, 
fossin tractats amb la màxima dignitat. La constatació que calia crear estructures sanitàries 
on metge i pacient es trobessin en les millors condicions va guiar tots els passos a través 
dels quals es van anar creant, primer a Barcelona i després a tot Espanya, les estructures 
del cooperativisme sanitari. El llibre del doctor Espriu acaba amb l’inici mundial del coope-
rativisme i de l’assumpció d’aquesta missió per part de l’Aliança Cooperativa Internacional. 
Quin títol va posar al llibre on narrava l’obra de la seva vida? Mrs. Life.

El títol era una resposta del doctor Espriu al títol d’un dels llibres del seu germà poeta, 
mort deu anys abans. Mrs. Life feia eco al Mrs. Death de Salvador Espriu. Era una rèplica? 
No, en absolut. I per això Josep Espriu va incorporar en el seu llibre tots els poemes 
que el seu germà Salvador havia inclòs a Mrs. Death. No era cap rèplica sinó una mirada 
complementària: la contemplació de la mort, la consciència del dolor, havien estat la mo-
tivació última de totes les accions que el doctor Espriu havia emprès perquè l’assistència 
sanitària donés vida, i una vida millor, a tots els pacients. Als que s’han anat beneficiant 
al llarg dels anys de les estructures del cooperativisme sanitari. L’autor de Mrs. Life i el de 
Mrs. Death van viure tota la vida sota un mateix sostre. El solidari i el solitari. La poesia 
de Salvador era reconeguda pel seu germà metge com l’esperó, l’alè, el motor de la seva 
vida de servei als malalts. Perquè l’acció per la dignitat de les persones i la poesia estan 
misteriosament lligades. 

L’obra de Salvador Espriu ha acompanyat la nostra revista des del seu inici. Oferim en 
cada número un poema d’Espriu als lectors i lectores, presentat per un poeta o estudiós 
actual. Sempre hem pensat que la millor manera de retre homenatge al poeta de Sinera 
és llegir-lo. Per això, en ocasió de les celebracions del centenari del seu naixement, ens 
ha semblat que el millor que podíem fer és seguir-lo llegint. Seguir proposant la seva obra 
als nostres lectors sense caure en clixés fàcils sinó amb tota la seva complexitat.

Una complexitat que neix de la recerca espiritual de tota una vida. Els contes, 
novel·les, poemes i obres de teatre d’Espriu caven incansablement en una mateixa di-
recció: més al fons, més endins, més radicalment, més despulladament. Els lectors de 
l’obra d’Espriu n’han subratllat cada vegada més la preocupació religiosa i el seu lligam 
amb la tradició bíblica i la mística jueva. D’aquesta insubornable recerca neixen moltes 
altres dimensions de la seva obra: la recerca de pau i reconciliació col·lectiva després de 
la Guerra Civil, el desig de salvar els mots de la seva llengua amenaçada, la contemplació 
del dolor i el sofriment, la sempre matisada esperança... 

Ens ha semblat que una bona manera de rellegir Espriu era posar-lo al costat d’altres 
clàssics. Que fossin clàssics de tots els temps, perquè la poesia és intemporal. Hem triat 
dos poetes que també van caminar, poesia endins, cadascú des de la seva tradició, pels 
camins de la mística, l’un per terres de Castella i l’altra a la vall del Connecticut: Sant 
Joan de la Creu i Emily Dickinson. El contrast entre tots tres és sorprenent i fa esclatar 
espurnes de sentit. Tres poetes per a tota mena de lectors i lectores: convidem senzilla-
ment, una vegada més, a llegir-los.
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La malaltia de Ménière, anomenada així en honor del 
metge francès que la va descriure per primera vegada 
el 1861, rep també altres denominacions potser poc 
clarificadores però més descriptives de la seva natura-
lesa, com hidropesia laberíntica, en al·lusió al laberint, 
una estructura de l’oïda interna que constitueix la seu 
de l’òrgan de l’audició i dels elements involucrats en 
el manteniment de l’equilibri corporal. La malaltia de 
Ménière, precisament, es caracteritza per símptomes 
d’un funcionament inadequat d’aquestes estructures 
de l’oïda interna, en particular per crisis de vertigen 
–una típica sensació d’inestabilitat i desplaçament, 

amb la impressió que tot gira al voltant d’un mateix o al 
revés, que és un el que està girant–, com a conseqüèn-
cia d’una alteració de l’òrgan de l’equilibri, que s’acom-
panyen d’acúfens o brunzits i també d’hipoacúsia o 
sordesa, a causa d’un trastorn de l’activitat de l’òrgan 
de l’audició. Es tracta d’una de les causes més freqüents 
de vertigen intens que, encara que pot aparèixer a 
qualsevol edat, sol afectar persones d’edats compreses 
entre els 30 i els 50 anys, i més en dones que en homes.

L’origen íntim de la malaltia es desconeix. Se sap 
que els atacs es deuen a una acumulació brusca d’en-
dolimfa, el líquid que circula a l’interior del laberint 
membranós on es troba l’òrgan de l’equilibri, compost 
bàsicament per uns canals semicirculars disposats 
en els tres plans de l’espai i que contenen uns recep-
tors sensorials que es desplacen amb els moviments 
d’aquest líquid quan movem el cap, informant el cer-
vell constantment de la nostra posició perquè pugui 
fer les modificacions oportunes per tal de mantenir 
l’equilibri. Aquest líquid normalment és produït i re-
absorbit en quantitats proporcionals, de tal manera 
que la quantitat que en circula a l’interior del laberint 
és bastant estable. En aquest cas, sembla que per un 
defecte en la seva reabsorció, es produeix un aug-
ment brusc de la quantitat que ocupa el laberint, cosa 
que afecta el funcionament dels òrgans de l’equilibri 
i l’audició, donant com a resultat l’aparició dels símp-
tomes, en forma de crisi. Per fortuna, al cap d’un cert 

temps d’haver-se iniciat un atac, generalment des-
prés d’unes hores, l’endolimfa torna al seu nivell nor-
mal i, en conseqüència, els símptomes desapareixen.

La malaltia en si no és perillosa, però els atacs 
provoquen manifestacions tan violentes que la per-
sona afectada es troba francament malament, moltes 
vegades sense que els que l’envolten comprenguin 
plenament el que li està succeint, la qual cosa agreu-
ja encara més el seu estat d’ansietat. Per això convé 
que els familiars sàpiguen com es desenvolupa l’atac, 
així com les mesures que poden ajudar a superar-lo.

El típic atac de la malaltia sol començar brusca-

ment, en qualsevol moment del dia o de la nit, i sense 
cap causa aparent. En general, l’afectat percep primer 
uns brunzits de to agut, com xiulets, que òbviament no 
existeixen en la realitat. A continuació, li sobrevé una 
sensació de vertigen rotatori, per la qual cosa té la im-
pressió que està girant, o bé que tot gira al seu voltant. 
La intensitat de la sensació vertiginosa és variable, però 
sol ser molt accentuada, moltes vegades acompanya-
da d’altres manifestacions, com sensació de plenitud 
a l’orella afectada, nàusees, vòmits, sudoració profusa 
o mal de cap. Finalment, un cop instal·lat el vertigen, 
sol presentar una pèrdua d’audició en l’oïda afectada.

La forma de presentació dels símptomes és va-
riable quant al seu ordre d’aparició i intensitat. Així 
mateix, la durada de l’atac és variable, des d’uns 
minuts fins a un dia sencer, o més, però en general 
persisteix només unes poques hores. Durant l’atac, 
la sensació vertiginosa sol ser tan intensa que obliga 
l’afectat a quedar-se al llit, totalment quiet i amb els 
ulls tancats, ja que d’una altra manera s’incrementen 
les molèsties. Els símptomes disminueixen de mica 
en mica, fins que desapareixen i la persona es recu-
pera. Fins i tot, un cop passat l’atac se sol recuperar 
la capacitat auditiva que es tenia abans de la crisi.

Però si bé després de la primera crisi tots els símp-
tomes desapareixen completament, és estrany que 
es produeixi un sol atac. El més comú és que es pro-
dueixin noves crisis, amb característiques semblants, 

La malaltia de Ménière
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La intensitat de la sensació vertiginosa és variable, però sol ser molt accentuada, 
moltes vegades acompanyada d’altres manifestacions, com sensació de plenitud 
a l’orella afectada, nàusees, vòmits, sudoració profusa o mal de cap.
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durant anys. La freqüència amb què apareixen és molt 
variable, de vegades després d’intervals de diversos me-
sos, i d’altres gairebé diàriament. Encara que la durada 
dels períodes de calma és imprevisible, no és estrany 
que entre una crisi i la següent transcorrin un parell 
de mesos. No obstant això, com que l’individu afectat 
no sap mai quan pot presentar-se el proper atac, és 
comú que es mantingui en un estat d’ansietat davant la 
possible aparició d’una nova crisi. Quan els episodis es 
repeteixen amb assiduïtat, el nerviosisme fins i tot pot 
impedir mantenir les activitats quotidianes normals.

Més atacs quan la malaltia evoluciona

A mesura que la malaltia evoluciona els atacs solen 
aparèixer més sovint. En aquests casos, les alteracions 
que pateixen les estructures sensorials de l’oïda inter-
na poden deixar de ser transitòries i esdevenir lesions 
definitives. Per això, si bé al principi l’audició de l’oïda 
afectada es recupera totalment després de cada atac, a 
mesura que progressa la malaltia la sordesa es va fent 
persistent i es va accentuant cada vegada més, fins al 
punt que en alguns casos arriba a ser total. En canvi, 
si es lesiona definitivament l’òrgan de l’equilibri, els 
vertígens es van esmorteint o fins i tot poden arribar 
a desaparèixer, perquè no es generen els estímuls 
anòmals que originen la sensació vertiginosa. De tota 
manera, el manteniment de l’equilibri no queda afec-
tat en excés, ja que l’oïda sana i les estructures nervi-
oses cerebrals supleixen la funció de l’oïda lesionada.

Si bé no hi ha un tractament específic per curar la 
malaltia, ja que no es coneix la seva causa íntima, és 
possible instaurar una teràpia per alleujar els símp-
tomes de les crisis, i també adoptar algunes mesures 
per intentar evitar nous atacs. Per exemple, durant 
les crisis els símptomes són menys acusats quan es 

guarda repòs total des de l’inici fins que remeten del 
tot. És recomanable romandre al llit, o estès en qual-
sevol lloc còmode, amb els ulls tancats i al més quiet 
possible. A més, es poden utilitzar alguns fàrmacs, 
de diferents efectes, com sedants o medicaments 
que alleugen els vòmits, que ajuden a resoldre l’atac. 
Però de vegades la crisi és tan accentuada que cal 
un ingrés hospitalari per poder aplicar sèrum ric en 
sal, amb la qual cosa tendeix a disminuir la quanti-
tat d’endolimfa circulant i s’escurça la crisi. Per això, 
s’ha d’estar atent a l’evolució de l’atac, sol·licitant 
ajuda mèdica quan sembla que s’intensifica molt.

Durant els períodes de calma pot instaurar-se 
un tractament per intentar reduir les possibilitats 
que aparegui un altre atac o, com a mínim, retardar 
la seva aparició. Un dels procediments consisteix a 
seguir una dieta amb poc líquid i poca sal, al mateix 
temps que s’administren diürètics. Així mateix, és 
aconsellable controlar alguns factors que, segons es 
creu, afavoreixen l’aparició d’una crisi, com la hiper-
tensió arterial, el consum de tabac i alcohol o l’estrès.

En els casos en què la malaltia ja està molt evolu-
cionada o bé quan les crisis són molt freqüents i inca-
pacitants i no responen al tractament farmacològic, 
es pot recórrer a la cirurgia. Les tècniques quirúr-
giques són molt variades i la seva elecció depèn del 
grau d’evolució del trastorn i de les característiques 
de cada cas. Alguns mètodes permeten eliminar els 
atacs de vertigen sense alterar el funcionament de 
l’òrgan de l’audició, de manera que no produeixen 
més pèrdua auditiva que la que ja existia prèviament. 
Però en el cas que el trastorn afecti un sol sentit i que 
l’audició ja estigui molt deteriorada, es pot procedir 
a la destrucció total del laberint, amb la qual cosa 
es resol definitivament la malaltia. Dr. Adolf Cassan
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L’Hospital de Barcelona disposa d’un equip multidis-
ciplinari que ofereix un enfocament integral als paci-
ents diagnosticats de carcinomatosi peritoneal (CP). 
L’equip, liderat pel Dr. Pedro Barrios, realitza per a 
aquests pacients un complex i innovador tractament 
de cirurgia radical i quimiohipertermia peritoneal co-
negut com a Tècnica de Sugarbaker.

En medicina, i en la majoria de disciplines científi-
ques, s’ha produït, d’un temps ençà, un nivell d’especi-
alització molt elevat. Alguns professionals concentren 
el seu coneixement en àrees cada vegada més concre-
tes i s’estableixen sistemes de treball mitjançant equips 
multidisciplinaris orientats a canalitzar i a coordinar 
de forma eficient tota la informació disponible.

Actualment, en l’àmbit de l’oncologia mèdica, el 
tractament dels pacients amb malalties neoplàsiques 
avançades constitueix un repte científic i professional 
que ha motivat la formació i dedicació especialitzada 
d’alguns professionals.

La disseminació dels tumors dins de la cavitat ab-
dominal o carcinomatosi peritoneal (CP) és una ma-
nifestació avançada del càncer considerada com a fase 
terminal i associada habitualment a mala qualitat de 
vida per als pacients. Coneixements recents relacio-
nats amb la fisiopatologia tumoral del peritoneu han 
permès la introducció de nous abordatges terapèutics 
radicals que aconsegueixen, en determinats grups de 
pacients i tipus de CP, beneficis clínics (supervivència 
als 5 anys) no descrits amb els tractaments convenci-
onals de tipus pal·liatiu utilitzats fins ara.

L’Hospital de Barcelona disposa d’un equip mul-
tidisciplinari constituït per cirurgians oncòlegs, on-
còlegs, anatomopatòleg, radiòleg i metge internista 
que, conjuntament, amb la col·laboració del servei de 
farmàcia, nutrició, anestèsia, cures intensives i el per-
sonal d’infermeria, ofereixen un enfocament integral 
als pacients diagnosticats de CP. Aquests pacients són 
valorats pel Comitè d’Enllaç Oncològic i els que re-
uneixen les condicions per a un tractament de caire 
potencialment curatiu se’ls proposa l’ús combinat de 
cirurgia radical i quimiohipertermia intraperitoneal 
(CR + HIPEC), procediment també conegut com a 
Tècnica de Sugarbaker. Aquest complex tractament 

requereix les instal·lacions i la tecnologia adequades. 
La seva pràctica clínica ha de ser portada a terme per 
equips quirúrgics amb experiència i en el context de 
protocols i estudis clínics que posseeixin l’aval de pro-
grames especialitzats i de la comunitat científica.

El Dr. Pedro Barrios, responsable de l’equip de CP 
de l’Hospital de Barcelona, és cirurgià oncòleg amb 
més de 20 anys d’experiència en el tractament radical 
de la CP. Actualment és el cap del Servei de Cirurgia 
General del Consorci Sanitari Integral que gestiona 
l’Hospital General de l’Hospitalet i el Moisès Broggi de 
Sant Joan Despí de Barcelona, a més de ser el respon-
sable del Programa de carcinomatosi de Catalunya. Va 
obtenir la seva formació bàsica en el tractament radi-
cal de la CP amb el Dr. Paul Sugarbaker (líder mundial 
d’aquest procediment) al Washington Cancer Center. 
El Doctor Barrios ha realitzat el tractament amb la 
Tècnica de Sugarbaker en més de 400 pacients amb 
diversos tipus de CP, tractant-se d’una de les sèries de 
pacients intervingudes per un mateix equip quirúrgic 
més nombrosa en l’àmbit internacional. Els resultats 
aconseguits en aquesta sèrie de pacients concorden 
amb els publicats en els grups de referència, tant pel 
que fa a les complicacions del tractament com en la 
supervivència assolida (vegeu quadre).

La Unitat de Tractament Radical de la 
Carcinomatosi Peritoneal a l’Hospital de Barcelona

SA
LU

T 
  >

   
PR

EV
EN

IR
/G

UA
RI

R 

Dr. Pedro Barrios, responsable de l’equip de CP de l’Hospital 
de Barcelona
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CR + HIPEC o Tècnica de Sugarbaker

La Tècnica de Sugarbaker aplega en un mateix acte 
tres procediments terapèutics: cirurgia, quimioteràpia 
i hipertèrmia. Comença amb la cirurgia, que inclou 
l’exèresi de la superfície peritoneal i reseccions visce-
rals fins a la completa eliminació de tot el càncer visi-
ble dins de l’abdomen i la pelvis. Després de la cirurgia, 
la quimiohipertermia peritoneal és part integral del 
procediment quirúrgic. Aquest abordatge combinat 
introdueix canvis conceptuals a la via i al timing d’ad-
ministració de la quimioteràpia. La via intraperitoneal 
perioperatòria assegura una concentració molt alta de 
quimioteràpics sobre les superfícies peritoneals i una 
millor distribució gràcies a la seva manipulació durant 
la cirurgia, repercutint tot això en un millor efecte ci-
totòxic. La calor regional (temperatura intraperitoneal 
de 42-43 º C) s’usa per potenciar i millorar la penetra-
ció intratumoral dels quimioteràpics. L’HIPEC permet 
eradicar qualsevol vestigi tumoral microscòpic (sem-
pre existent després de la cirurgia de la CP) o mínim 
(no superior a 2 mm), reduint les complicacions de l’ús 
de la quimioteràpia peritoneal postoperatòria tardana.

En els últims anys, nombrosos grups de treball es-
pecialitzats en el tractament de les malalties malignes 
del peritoneu i distribuïts al voltant de 230 centres in-
ternacionals han validat el paper de la CR + HIPEC en 
el maneig d’aquestes malalties. Actualment, a Espanya 
hi ha 11 centres que realitzen aquest tipus de tracta-

ment radical, i tots ells pertanyen al Grup Espanyol de 
Carcinomatosi Peritoneal (GECOP).

Diverses publicacions i estudis multicèntrics han 
referit, per primera vegada, supervivències a 5 anys de 
fins al 58 % per als pacients tractats amb carcinomatosi 
d’origen colorectal, 65 % en el mesotelioma peritone-
al maligne, 60 % en la carcinomatosi d’origen ovàric 
i d’un 90 % en el pseudomixoma peritoneal (super-
vivència mitjana de 16 anys). Malgrat la complexitat 
i agressivitat d’aquest tractament, aquests resultats 
s’aconsegueixen amb índexs de morbiditat molt ac-
ceptables (24 %) i una mortalitat perioperatòria del 4 
a l’1 %, i fins i tot amb taxes del 0 %, com s’ha descrit 
en alguna sèrie extensa de pacients.

Actualment, les indicacions de la CR + HIPEC 
estan establertes al pseudomixoma peritoneal, el 
mesotelioma peritoneal, la carcinomatosi peritoneal 
d’origen apèndix i còlon i el càncer d’ovari primari o 
recurrent amb disseminació peritoneal. És recomanat 
en la CP d’origen gàstric (sota criteris d’inclusió molt 
estrictes) i en alguns tipus de tumors primaris del pe-
ritoneu molt infreqüents.

El benefici complet de la CR + HIPEC comença a 
donar resultats i l’augment del bon ús d’aquesta com-
plexa modalitat terapèutica, amb la derivació prime-
renca dels pacients amb CP cap a centres amb equips 
especialitzats, són objectius encara per consolidar en 
aquest tractament emergent. Daniel Romaní

    Supervivència mesos         Supervivència a 5 anys
                                                                 (Tract. convencionals)    CR + HIPEC

CP gàstrica   3-7 mesos (No SV 5 anys)              22-42 % (SV 2 anys)

CP colorectal   9-21 mesos (No SV 5 anys)            30-58 %

CP ovari / trompa   14-21 mesos (7-10 % SV 5 anys)     43-60 %

Mesotelioma peritoneal   7-11 mesos                    38-65 %

Pseudomixoma peritoneal        20-40 % 5 anys                           65-100 %   

                                                                                                                    (SV mitjana 16 anys)

CP: Carcinomatosi Peritoneal
CR + HIPEC): Ciruga Radical i Quimiohipertermia Intraperitoneal
SV: Supervivència.   
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La medicina és una ciència en contínua evolució, i 
de les especialitats clàssiques han sorgit altres es-
pecialitats que permeten tractar d’una manera més 
específica les patologies actuals. Un dels exemples 
d’aquesta evolució és l’especialitat de la Medicina fí-
sica i rehabilitació, que neix al voltant de la dècada 
dels seixanta i s’encarrega de diagnosticar i tractar les 
malalties temporals o cròniques que produeixen algu-
na discapacitat a la persona. Així, la funció del metge 
rehabilitador és la de prevenir, diagnosticar, avaluar, 
quantifi car i tractar la discapacitat i les seves seqüeles. 

Potser l’activitat mèdica més coneguda d’aques-
ta especialitat és la que s’encarrega de les malalties 
de l’aparell locomotor constituït pel sistema mus-
culoesquelètic, el sistema articular i el nerviós. Però 
amb els anys, s’ha anat ampliant la seva àrea d’actu-
ació amb la rehabilitació aplicada a altres patologies 
com les respiratòries (enfi semes, malaltia pulmonar 
obstructiva crònica…), les cardíaques (insufi ciències 
cardíaques, rehabilitació postcirurgia…), les neurolò-
giques (esclerosi múltiple, ictus…), les oncològiques 
(seqüeles postoperatòries, limfedema…), la patologia 
vestibular (tractament del vertigen), la rehabilitació 
del sòl pelvià (incontinència urinària) o les lesions 
esportives. Com es pot apreciar, la seva formació el 
capacita per abordar patologies relacionades amb 
diferents especialitats mèdiques, com la Traumatolo-
gia, la Reumatologia, la Neurologia o la Pneumologia. 

El metge rehabilitador tracta el pacient en la seva 
totalitat, amb una visió general de la persona per 
tal d’aconseguir que recuperi, tant com sigui pos-
sible, el seu estat físic i funcional per poder tenir la 
millor qualitat de vida. Per això ha de valorar la im-
portància de les seqüeles que es deriven de totes les 
patologies citades, ja que poden comportar dèfi cits 
de la marxa, de comunicació, de manipulació i de la 
pròpia autonomia. És fonamental informar el paci-
ent i fomentar la implicació de la persona afectada 
i de la família. L’objectiu fi nal ha de ser el d’aconse-
guir el màxim benestar físic, emocional i funcional 
de qui pateix una discapacitat temporal o crònica.

El procediment del metge rehabilitador inclou el 
contacte personal per establir el diagnòstic, la pau-
ta de tractaments farmacològics i la prescripció de 
tractaments de rehabilitació. En el desenvolupament 

d’aquesta especialitat hi tenen un paper molt impor-
tant les noves tècniques de diagnòstic (ecografies, 
ressonància magnètica…). Pel que fa al tractament, el 
metge pot pautar medicació per via oral o realitzar 
infi ltracions quan sigui necessari, però a més disposa 
de les tècniques pròpies de la Medicina física, com les 
relacionades amb l’electroteràpia (ultrasons, magneto-
teràpia, corrents analgèsics o corrents d’electroestimu-
lació); la crioteràpia (amb l’aplicació del fred); la termo-
teràpia (infrarojos, microones o alta freqüència amb 
efecte de calor profund, banys de parafi na); la hidrote-
ràpia (hidromassatge, banys de contrast); les tècniques 
manuals (estiraments, massoteràpia, manipulacions) 
i la cinesiteràpia (realització dels exercicis específi cs 
per a cada patologia). Una altra de les responsabili-
tats del metge rehabilitador és la de la prescripció 
d’ajudes tècniques, ajudes per a la marxa, pròtesis per 
a amputats, cadires de rodes i  aparells ortopèdics.

El paper del metge rehabilitador

Medicina física i rehabilitació

Aquesta especialitat s’encarrega de 
diagnosticar i tractar les malalties 
temporals o cròniques que produeixen 
alguna discapacitat a la persona. La 
funció del metge rehabilitador és la 
de prevenir, diagnosticar, avaluar, 
quantifi car i tractar la discapacitat i les 
seves seqüeles.
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La rehabilitació

Assistència Sanitària i Asisa compten amb 
especialistes de la Medicina física i rehabi-
litació i amb el servei de centres amb fi sio-
terapeutes qualifi cats per fer el tractament. 
Les dues entitats ofereixen els serveis de 
rehabilitació en patologies temporals i crò-
niques fi ns arribar a la màxima recuperació i 
estabilització possibles.

peració total, la persona afectada té la responsabi-
litat de cuidar-se i de seguir les pautes per mante-
nir-se. Amb Assistència Sanitària i Asisa es poden 
fer les sessions de rehabilitació necessàries per 
arribar fi ns al nivell màxim de recuperació i estabi-
lització. La fisioteràpia de manteniment, en el cas 
de malalties cròniques estabilitzades, queda exclo-
sa de les prestacions, però si es produeix un em-
pitjorament, l’assegurat sempre comptarà amb els 
serveis de rehabilitació per tornar-se a recuperar.

És important tenir eines com les que ofereix la Me-
dicina física i de rehabilitació per aconseguir la màxima 
recuperació i una millor qualitat de vida. Dolors Borau 

Assistència Sanitària i Asisa ofereixen, dins del 
seu quadre mèdic, especialistes de Medicina física i 
rehabilitació i centres on poder acudir per fer el trac-
tament amb fisioterapeutes qualificats. En aquests 
centres de rehabilitació hi ha la consulta del metge 
que pauta el tractament, el servei dels fi sioterapeutes 
encarregats de realitzar-lo i les instal·lacions necessà-
ries per poder dur-lo a terme. Els fi sioterapeutes te-
nen tots els elements que calen per poder realitzar la 
seva feina: lliteres per poder mobilitzar els pacients, 
aparells per aplicar les tècniques d’electroteràpia, 
utensilis per realitzar els exercicis físics… Els paci-
ents, que poden ser joves o grans, tant homes com 
dones, hi  acudeixen a causa de les lesions produïdes 
amb la pràctica de l’esport, per caigudes, per qualse-
vol altre accident, per malalties o per recuperar-se 
després de la cirurgia. Són habituals els tractaments 
de lesions de genoll, espatlla, turmells, colzes o mans 
produïdes per fractures, esquinços o tendinitis (infl a-
mació dels lligaments) i també els de columna verte-
bral per tractar hèrnies, lumbàlgies, cervicàlgies, ar-
trosis, patologies reumàtiques o accidents de trànsit. 

El tractament amb fisioteràpia té com a objec-
tiu alleujar i millorar les lesions i les seves seqüeles 
tant com es pugui. Quan no es possible una recu-

El paper del metge rehabilitador
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Quan les coses no surten bé, el refrany diu que ens 
hem llevat amb el peu esquerre. Ara ja sé què vol dir 
això. El meu fill de quinze anys es va llevar un dissabte 
per anar a jugar un partit de futbol. Hi va anar content 
i motivat, perquè aquest esport és una de les seves pas-
sions. Però no es deuria llevar amb bon peu, perquè 
complint amb el seu deure de defensa, va desviar una 
pilota de l’equip contrari i va fer un mal gest: en aquell 
moment, va sentir un dolor profund i intens. Tot i que 
volia seguir jugant, no va poder acabar el partit. 

Al cap d’una estona, com que el genoll es va in-
flamar considerablement, vam anar a urgències. Li 
van fer unes radiografies i, amb una xeringa, li van ex-
treure líquid del genoll, perquè se li havia fet un ves-
sament. Després li van embenar amb una bena que 
immobilitzava l’articulació. Amb tanta inflamació era 
difícil establir un diagnòstic: no hi havia cap os trencat 

però semblava que els lligaments estaven afectats. Ha-
via de prendre antiinflamatoris, deixar passar uns dies 
i demanar hora a l’especialista. El traumatòleg va con-
firmar les sospites: el lligament creuat anterior s’havia 
trencat. Calia esperar un temps prudencial fins que 
l’hematoma i la inflamació remetessin per poder-lo 
operar. El meu fill estava ensorrat.

– Quan podré tornar a jugar? –va preguntar.
– El més important és que et recuperis bé i puguis 

tornar a jugar tal com ho feies ara. Necessites temps.
Que bé que ho va dir el metge! Sí, va necessitar 

molt de temps. Per començar, no podia entrenar. Quan 
la inflamació va desaparèixer es va fer la intervenció. 
Com que actualment es tendeix a mobilitzar les per-
sones molt aviat, a l’hospital, per valorar com estava 
l’articulació, ja van fer-li doblegar el genoll. Després de 
dos dies, va sortir amb la cama embolicada amb una 

Llevar-se amb el peu esquerre

Què cal fer?
Al centre de rehabilitació, amb els fisioterapeutes, havia de fer tot un circuit: exercicis per 
recuperar el to muscular de la cama; corrents d’electroestimulació aplicats al múscul; exercicis 
de flexió a la llitera o amb els aparells que et fan flexionar el genoll; els ultrasons per desinflamar; 
una bona estona de bicicleta…
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s’havien convertit en un lloc habitual on tots els que 
s’hi trobaven cada dia o cada setmana formaven una 
gran família, on tothom es coneixia i els uns animaven 
els altres. Coincidíem amb una senyora gran amb el 
canell trencat perquè havia caigut al carrer; un senyor 
amb una pròtesi de genoll que es passava l’estona de 
la bicicleta pedalant i llegint. Hi havia dues persones 
amb una pròtesi de maluc que també venien a fer la 
rehabilitació postcirurgia. Hi havia uns quants paci-
ents que feien exercicis per a la tendinitis i les lesions 
de l’espatlla; un xicot que es va lesionar el turmell ju-
gant a bàsquet; una noia que feia dansa i havia de fer 
exercicis de fl exibilitat i el cas curiós d’un home que 
va caure daltabaix d’un avió aturat perquè no van col-
locar bé l’escala de passatgers i, miraculosament, no-
més s’havia aixafat una vèrtebra. Allà, cadascú tenia la 
seva història. Alguns patien dolor, altres no. De tant en 
tant, algú es desmoralitzava mentre un altre s’animava 
perquè començava a notar la millora. El contacte amb 
tots els pacients d’edats i patologies tan diverses que 
compartien l’objectiu de recuperar-se i s’esforçaven 
per aconseguir-ho, creava una xarxa de complicitats 
difícils d’explicar.

Durant uns quants mesos, de vegades tenia sen-
sacions estranyes quan feia segons quins gestos amb 
la cama. De mica en mica va tornar als entrenaments 
i, ara que ja fa un any, ja no es ressent de res. Si el 
metge ens hagués dit que passaríem mig any anant a 
rehabilitació, ens hauria caigut el món a sobre, però en 
aquests centres, amb els fi sioterapeutes que t’atenen, 
s’aprenen moltes coses. S’aprèn que la rehabilitació és 
possible i que millorar demana temps i esforç per part 
de tothom. Dolors Borau

bena compressiva, les dues crosses i la recepta per als 
medicaments. Havia de tornar a prendre antiinfl ama-
toris i, tal com es fa sempre, havia de prendre també el 
protector gàstric. A més, per evitar les complicacions 
circulatòries que pot comportar la immobilitat, ja que 
no podia recolzar el peu a terra durant la primera set-
mana, s’havia de punxar un anticoagulant. 

Quan li van treure els punts, li van posar una fè-
rula que serveix per subjectar l’articulació perquè la 
musculatura de la cama, amb la inactivitat, se li havia 
afeblit. Amb la fèrula i amb les crosses, va començar 
les sessions de fi sioteràpia. 

Al centre de rehabilitació seguia les instruccions 
dels fi sioterapeutes i havia de fer tot un circuit. Co-
mençava amb els exercicis per recuperar el to muscu-
lar de la cama que feia a la llitera amb els llençols o les 
gomes, amb els pesos i també amb el sistema de polit-
ges de la gàbia de Rocher. Després tenia vint minuts 
de corrents d’electroestimulació aplicats al múscul i 
els exercicis de fl exió a la llitera o amb uns aparells 
que et fan fl exionar el genoll i t’ajuden a guanyar graus 
progressivament. Li aplicaven els ultrasons per desin-
fl amar i feia una bona estona de bicicleta. Al cap de dos 
mesos, li van treure la fèrula i va començar a deixar les 
crosses. Com que és habitual guanyar pes perquè no 
es fa tanta activitat física, tenia por d’engreixar-se. Per 
això fer bicicleta i començar a caminar li va anar molt 
bé i ho feia amb ganes.

Després d’anar diàriament al centre, cada tarda, 
més de dues hores i durant mig any, li van donar l’alta 
i estava molt content perquè ja no tenia totes les tar-
des ocupades i així tindria més temps per a l’estudi. 
Però el cert és que els espais del centre de rehabilitació 

La recuperació
Ara que ja fa un any, ja no es ressent de res. Si el metge ens hagués dit que passaríem mig 
any anant a rehabilitació cada dia, ens hauria caigut el món a sobre, però en aquests centres, 
amb els fi sioterapeutes que t’atenen, s’aprenen moltes coses. S’aprèn que la rehabilitació és 
possible i que millorar demana temps i esforç per part de tothom.
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Tant els ossos com les articulacions que els uneixen i els músculs que els permeten el 
moviment estan exposats a malalties, lesions esportives o fractures.

El repòs i fi ns i tot la immobilització pot durar diverses setmanes durant les quals 
la dieta té un paper important a l’hora de minimitzar el temps de recuperació, la cica-
trització de la lesió i posteriorment evitar recidives. El dolor, la pèrdua de mobilitat i 
l’avorriment fan que ens concedim capricis en forma de menjar ràpid, però és tan im-
portant saber què hem de menjar com el que hem d’evitar, ja que mentre uns aliments 
estimulen l’absorció de calci, d’altres provoquen descalcifi cació quan es prenen en excés.

És aconsellable disminuir el consum de refrescos carbonatats, sucre i begudes amb 
cafeïna. La cafeïna triplica l’excreció de calci en les tres hores següents a la presa de la 
beguda i l’excés de sucre fa doblar l’eliminació de calci per l’orina. Altres pèrdues asso-
ciades seran sals de potassi, clorurs i sodi.

El calci el trobarem en el sèsam, en els fruits secs excepte la castanya, les verdures 
de fulla verda com la col i en lactis desnatats, sobretot en el iogurt per la presència dels 
aminoàcids glicina i glutamina necessaris per fi xar el calci i la vitamina D. El calci de la 
llet s’assimila en un 70-80%.

Sempre cal prendre magnesi amb el calci per evitar el restrenyiment. El calci res-
treny mentre que el magnesi laxa, i junts actuen com a relaxants neuromusculars suaus. 
Entre els aliments rics en magnesi trobem l’arròs integral i els llegums foscos.

La dieta amb proteïna d’ou, pollastre i sobretot de salmó, verat, sardines i peix blau 
consumit dues vegades per setmana, l’oli d’oliva verge extra i les nous, conté àcids 
grassos poliinsaturats EPA, DHA i GLA que eviten la rigidesa cel·lular i actuen com a 
antiinfl amatoris.

La vitamina C participa en la formació de col·lagen, cartílag i matriu òssia. És ne-
cessària per a la fl exibilitat de músculs, tendons i per enfortir els ossos; actua com a 
analgèsic i antiinfl amatori i evita sobreinfeccions en la cicatriu. En contenen els cítrics, 
el pebrot vermell, les cireres, el kiwi, el bròquil i les maduixes.

La vitamina A és necessària per a la formació del sulfat de condroïtina.
La vitamina E, com a antioxidant, frena l’estrès oxidatiu i la infl amació. La trobem 

en el germen de blat, l’oli d’oliva i de gira-sol, els cacauets, les ametlles, el raïm, els 
espinacs i el bròquil.

La vitamina K és necessària per a la carbooxidació de l’osteocalcina, proteïna de 
la matriu òssia, i s’ha comprovat que la seva manca en els pacients anticoagulats orals 
retarda lleugerament l’estabilització del call ossi.

Les gelatines industrials, si no contenen massa sucre, són una forma fàcil de con-
sumir col·lagen hidrolitzat ric en aminoàcids essencials (hidroxiprolina, hidroxilisina, 
glicina i prolina) que afavoreixen la regeneració del cartílag articular dotant-lo de força, 
tensió i resistència.

Els musclos contenen iode, potassi, calci, seleni, zinc i magnesi, per la qual cosa 
el seu consum es recomana als esportistes i lesionats per protegir les articulacions, 
reduir infl amacions, combatre estats de fatiga i contribuir a la formació òssia. Ajuden 
a combatre l’anèmia ja que aporten ferro, vitamina B12 i folats. Les seves propietats 
antioxidants es deuen al seleni, a la vitamina C i a la vitamina E, que tenen una gran 
capacitat per neutralitzar els radicals lliures. Ens proporcionen proteïnes d’alt valor 
biològic (12 g/100 g). Una ració de 150 g de musclos conté tant de ferro com un fi let de 
vedella, sense aportar colesterol.

Recomano a tothom, però sobretot als esportistes i persones amb dietes d’apri-
mament o amb poca mobilitat, el seu consum fresc o envasat, ja que no perd les seves 
qualitats amb la manipulació. Perla Luzondo

Dieta postraumatismes

ingredients:
(per a 4 persones)

> 600 g de musclos 
   (150 g per persona)
> 1/2 pebrot verd, vermell i groc
> 1 ceba fresca
> 1 gra d’all
> julivert
> 1 cullerada de sèsam

Netegeu els musclos per fora i elimi-
neu-ne les barbes. Col·loqueu-los en 
una olla amb un dit d’aigua i un raig 
de vinagre, tapeu i feu-los coure fi ns 
que les valves quedin obertes. Torreu 
el sèsam en una paella. Talleu les ver-
dures, l’all i el julivert i repartiu-ho per 
sobre els musclos. Regueu-los amb oli 
verge extra i unes gotes de llimona.

MUSCLOS AL VAPOR 
AMB SÈSAM I CRUDITÉS
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(D’esquerra a dreta): Manuel Viola, secretari del jurat del 
certamen; Dr. Francisco Ivorra, president d’ASISA, i Josep M. 
Ribas i Prous, president del jurat.

Amb l’objectiu de promoure la cultura i l’art, ASISA 
convoca cada any el Certamen Internacional de Fo-
tografia ASISA, que ja ha celebrat la seva IV edició. 
En aquesta ocasió, els premiats en cada categoria han 
estat: Sebastián Liste Vicario (Tema Lliure), per Urban 
Quilombo; Thierry Bouët (Maternitat i Infància), per 
Première Heure, i Ángel Gutiérrez Aguirre (Natura), per 
Aletargados. Cada un d’ells ha rebut un premi de 5.000 
euros i la Medalla d’Or de la Confederació Espanyola 
de Fotografia (CEF). A més d’aquests premis, ASISA 
n’ha atorgat 22 més dotats amb 300 euros en concepte 
de l’adquisició de les fotografies (10 en la categoria lliu-
re i sis en cadascuna de les altres dues categories). En 
total, el IV Certamen Internacional ha estat dotat amb 
21.600 euros en premis i l’exposició de les obres, pri-
mer a Madrid i després a les clíniques del Grup ASISA.

Durant la inauguració de l’exposició, en què es 
mostren el mig centenar d’obres que han estat selec-
cionades entre les 1.540 fotografies presentades per 
187 autors, el president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, 
va recordar que «ASISA manté un compromís ferm 
amb la creació, la cultura i el talent» i va destacar la 
consolidació d’aquest certamen internacional com una 
de les cites més importants del panorama fotogràfic 
del nostre país. A més, el Dr. Ivorra va avançar que la 
companyia que presideix mantindrà aquesta aposta 
en el futur amb l’objectiu de consolidar el Certamen 
Internacional de Fotografia ASISA en l’àmbit artístic 
europeu i aconseguir el seu reconeixement com una 
cita ineludible.

Aquest concurs va néixer el 2009 amb l’objectiu de 
promoure la cultura, l’art i el talent a través de la foto-
grafia d’autor i de crear un arxiu fotogràfic per com-
partir amb els pacients d’ASISA a través d’exposicions 
itinerants per les diferents clíniques. Les obres selec-
cionades traslladaran els seus espectadors a escenaris 
de diferents països i cultures, els emocionaran amb les 
primeres expressions d’un nadó o els mostraran el so-
friment d’una naturalesa viva que pateix la cruesa de 
la letargia hivernal.

El jurat que ha valorat les obres i concedit els guar-
dons va estar format per Josep M. Ribas i Prous, Ga-
briel Brau Gelabert, José Benito Ruiz, Fernando Flo-
res Huecas i Mamen Marí Ayala, tots ells referents del 
món de la fotografia nacional i internacional. 

IV Certamen de Fotografia ASISA, 
un recorregut visual per llocs inèdits

«ASISA manté un compromís ferm 
amb la creació, la cultura i el talent.»

(A la pàgina dreta i de dalt a baix)
Première Heure, de Thierry Bouët. 

Urban Quilombo, de Sebastian Liste.
Aletargados, Ángel Gutiérrez Aguirre.



|  compartir  |  abril-maig-juny  2013

17



18

La Clínica Jerez, del Grup ASISA, va rebre els distin-
tius i el certificat d’acreditació de qualitat avançada 
de part de l’Agència de Qualitat Sanitària d’Andalusia, 
que suposa el reconeixement a la tasca realitzada per 
tot el personal del centre hospitalari per garantir el 
compliment de les normes més estrictes de qualitat i 
seguretat en l’atenció als pacients.

El lliurament dels distintius i del certificat d’acre-
ditació de qualitat avançada es produeix després de 
dos anys d’intens treball. El procés per a l’obtenció de 
l’acreditació es va iniciar amb l’homologació de Clínica 
Jerez com a Hospital General Bàsic, obtinguda a l’agost 
de 2011 per la Direcció General de Qualitat, Investiga-
ció i Gestió del Coneixement. Aquesta homologació va 
provocar una profunda transformació en els processos 
de treball i gestió de la Clínica Jerez, gràcies a l’intens 
treball i a la implicació de tot el personal, que va per-
metre millorar l’atenció que el centre hospitalari presta 
als seus assegurats.

Posteriorment, el 25 de setembre de 2012, la Clí-
nica Jerez va rebre la Resolució del Comitè de Certi-
ficació de l’Agència de Qualitat Sanitària d’Andalusia 
atorgant-li la Certificació de Qualitat Avançada, des-
prés de superar els estàndards definits en el Programa 
d’Acreditació de Centres de l’Agència de Qualitat.

Aquest procés d’acreditació ha requerit un intens 
treball prolongat durant dos anys, en què, a través d’un 
programa específic definit per 280 estàndards o pro-
grames de qualitat, s’ha pogut analitzar i mesurar la 
qualitat dels serveis de Clínica Jerez, així com establir 
de forma sistemàtica àrees de millora que permetin 
prestar una millor atenció. Aquests estàndards s’agru-
pen en diferents blocs que valoren la qualitat tenint 
l’usuari com a centre del sistema, i comprenen l’or-
ganització de l’activitat centrada en el pacient, amb 
especial atenció a la seguretat.

Igualment, el procés d’acreditació analitza també 

els processos que impliquen el desenvolupament i la 
formació dels professionals, l’estructura i els sistemes 
d’informació, així com els resultats. D’altra banda, 
aquest programa també està certificat per l’Entitat 
Nacional d’Acreditació (ENA), fet que dóna més valor 
a la renovació de la certificació aconseguida.

Recerca de l’excel·lència sanitària
El Dr. Enrique de Porres, conseller delegat d’ASISA, 
va destacar durant l’acte de lliurament la importància 
que té per a tot el Grup el lliurament d’aquest certifi-
cat, perquè «la recerca de l’excel·lència marca cada un 
dels processos que realitzem en el Grup ASISA, des 
de l’atenció als nostres assegurats fins als processos 
assistencials més complexos que es desenvolupen a 
les nostres clíniques. El lliurament de l’acreditació de 
Qualitat Avançada de l’Agència de Qualitat Sanitària 
d’Andalusia a la Clínica Jerez confirma que estem fent 
les coses bé en aquesta recerca de l’excel·lència, i ens 
obliga a prosseguir en l’afany de dotar totes les nostres 
actuacions dels màxims nivells de qualitat».

La campanya d’ASISA “On ens necessites (Doctor)” ha gua-
nyat el premi a la Millor Falca de Ràdio de l’Smile Festi-
val 2013, el Festival Europeu de la Publicitat i de l’Humor. 
Aquest guardó reconeix la creativitat de la campanya que 
ASISA, al costat de l’agència Orbital Proximity, va desenvo-
lupar l’estiu passat, coincidint amb la celebració dels Jocs 
Olímpics de Londres.

La companyia asseguradora patrocina des de fa anys 
l’Equip Espanyol de Natació Sincronitzada de manera que, 
aprofitant la gran repercussió dels Jocs Olímpics i de la par-
ticipació de les nedadores espanyoles –que finalment van 
aconseguir dues medalles–, va decidir fer una campanya per 

La Clínica Jerez rep la Certificació de Qualitat Avançada

ASISA rep el premi a la Millor Falca de Ràdio a l’Smile Festival

(D’esquerra a dreta): Ángel Acuña, delegat territorial de Benestar 
Social de la Junta d’Andalusia a Cadis, lliura l’acreditació de 
qualitat al conseller delegat d’ASISA, Dr. Enrique de Porres, i al 
director mèdic de la Clínica Jerez, Dr. Antonio Amaya.

donar a conèixer aquest patrocini. D’aquesta manera pretenia 
associar els valors de la natació sincronitzada (esforç, supera-
ció, treball en equip…) als de la mateixa companyia.

A partir d’aquest plantejament, el Departament Comercial 
i de Màrqueting de l’asseguradora i l’agència van desenvolu-
par el concepte: “Som a Londres i on tu ens necessitis”, que 
es basava en la ubiqüitat d’ASISA i en el seu acompanyament 
constant als seus assegurats. Per això, es va realitzar una falca 
de ràdio en to humorístic que unís el món sanitari i l’esportiu. 
La millor manera de fer-ho era mostrant un pacient que, ins-
pirat per l’exercici de les nostres nedadores, intentés repetir 
l’èxit encara que acabés a la consulta del metge.

CO
OP

ER
AT

IV
IS

M
E.

 A
SC

 / 
AS

IS
A 

  ı 
 Re

da
cc

ió



|  compartir  |  abril-maig-juny  2013

19El president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra; el delegat de l’asseguradora a Granada, 
Francisco Anguita, i altres responsables de la companyia i autoritats locals juntament 
amb el quartet de corda Óscar Esplá.

L’Ajuntament de Granada ha concedit la Medalla d’Or 
de la Ciutat a la Clínica Inmaculada, del Grup ASISA, 
que desenvolupa la seva tasca a la ciutat des de 1975. 
A punt de complir el seu 40è aniversari, s’ha consoli-
dat com el centre hospitalari privat de referència a la 
província.

El guardó va ser lliurat el passat 1 de febrer en un 
acte que va comptar amb la presència de les màximes 
autoritats locals i provincials, així com del delegat d’ASI-
SA a Granada, Francisco Anguita, i del director mèdic, 
Francisco Martí, i administratiu, Fernando Cuevas, de 
la Clínica. Aquest últim va ser l’encarregat de recollir la 
Medalla d’Or i d’agrair el reconeixement rebut.

Per celebrar aquest guardó, ASISA va oferir un 
concert del Quartet de Corda Óscar Esplá de la Fun-
dació Albéniz, que va interpretar un programa amb 
obres de Haydn i Mendelssohn. El concert, presidit pel 
Dr. Francisco Ivorra, president d’ASISA, es va celebrar 
a l’Auditori de la Caja Rural de Granada i va comptar 
amb la presència de personalitats del món de la medi-

cina, les institucions i la cultura.
El grup Óscar Esplá està integrat per joves músics 

de l’Escola de Música Reina Sofia en el si de la Funda-
ció Albéniz, patrocinats per ASISA, que des de 2006 
manté un acord de col·laboració amb la Fundació.

La Clínica Inmaculada ha realitzat en els últims 
anys una important inversió econòmica per completar 
la seva modernització tecnològica i l’adaptació de les 
seves infraestructures.

Granada lliura la 
Medalla d’Or de la Ciutat 
a la Clínica Inmaculada

La delegació d’ASISA a Alacant ha inaugurat les seves 
noves instal·lacions situades al carrer Díaz Moreu, 4. 
Aquestes noves oficines, més modernes i més ben 
equipades, consoliden –juntament amb les de la Clí-
nica Vistahermosa, la Clínica Sant Carles, a Dénia, i 
els centres mèdics que la companyia té a Alacant (Vis-
tahermosa 76 i Avda. de la Constitució, 14), Elx, Ibi i 
Alcoi– la posició de lideratge d’ASISA a Alacant en el 
sector de les assegurances de salut.

Situada en una zona cèntrica i ben comunicada, 
la nova delegació d’ASISA ha estat dotada amb les 
últimes tecnologies amb l’objectiu de respondre a les 
necessitats dels seus assegurats, més de 80.000, tant 
amb relació a aspectes administratius com pel que fa 
a prestacions i pòlisses.

L’acte d’inauguració va estar presidit pel Dr. Fran-
cisco Ivorra Miralles, president d’ASISA, a qui van 
acompanyar Luisa Pastor Lillo, presidenta de la Dipu-
tació Provincial d’Alacant, i el Dr. Federico Ballenilla 
Antón, delegat mèdic provincial d’ASISA. El Dr. Ivorra 
va assenyalar la importància que té, per a la compa-
nyia que presideix, poder oferir una atenció propera 

i personalitzada en la recerca de la màxima qualitat 
assistencial, començant per unes oficines cèntriques i 
dotades de les últimes tecnologies.

Presència creixent d’ASISA a Alacant
La nova delegació reforça la presència de la compa-
nyia a Alacant, província on el Grup ASISA ja té un 
hospital, la Clínica Vistahermosa, dotat amb les últi-
mes tecnologies i comoditats i considerat com el cen-
tre de referència maternoinfantil a la província.

ASISA obre una nova seu per atendre els més de 80.000 assegurats que té a Alacant

(D’esquerra a dreta): 
El president d’ASISA, 
Dr. Francisco Ivorra 
Miralles, acompanyat 
de la presidenta de la 
Diputació d’Alacant, Luisa 
Pastor Lillo, i del delegat 
mèdic provincial d’ASISA 
a Alacant, Dr. Federico 
Ballenilla Antón.
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Un any més, Assistència Sanitària convoca les beques per a professionals de la salut

Per cinquè any consecutiu, Assistència Sanitària renova el 
compromís amb la comunitat mèdica i universitària a través 
de l’àmplia oferta del seu programa de beques per a profes-
sionals de l’àmbit de la salut. Enguany, la dotació ascendeix a 
30.000 euros en ajuts a l’estudi, que aniran destinats a assegu-
rats, metges del quadre facultatiu i els seus fills.

Les beques concedides als estudiants cobreixen el 50 % 
de l’import de la matrícula de tots els programes formatius 
de tercer cicle de l’àmbit de la salut, de qualsevol universitat 
catalana: Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autòno-
ma de Barcelona (UAB), Universitat Pompeu Fabra (UPF), 
Universitat Ramon Llull (URL) i Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC), o qualsevol dels seus centres adscrits. En to-
tal, el programa comprèn prop de 500 màsters i postgraus. El 
termini de sol·licitud finalitza a l’abril de 2013 i tota la informa-
ció està disponible al web d’Assistència Sanitària (www.asc.es).

En el conjunt de les quatre edicions anteriors, han estat 
becats 105 estudiants i el total de fons suma més de 103.000 
euros. Han estat 450 els estudiants que des de l’any 2008 han 
presentat la sol·licitud per obtenir els ajuts; la majoria pro-
venen del camp de la infermeria i la medicina. La iniciativa, 
nascuda de la voluntat d’Assistència Sanitària d’impulsar el 
progrés científic, la recerca i la qualificació professional de 
metges i infermeres, ha comptat des de l’inici amb la col-
laboració i el reconeixement de les universitats catalanes i de 
la comunitat mèdica. Oriol Conesa

Una delegació de Moldàvia visita l’Hospital de Barcelona

Com a exemple paradigmàtic del cooperativisme sa-
nitari i primer hospital propietat d’una cooperativa 
d’usuaris, l’Hospital de Barcelona és un referent per 
als gestors sanitaris de tot el món, tant pel model que 
el regeix com pels òptims resultats mèdics que acon-
segueix. Per aquesta raó, desperta l’interès de la co-
munitat mèdica i periòdicament és objecte de visites 
institucionals.

El passat mes de febrer, una delegació de gestors 
sanitaris de Moldàvia va visitar l’Hospital de Barcelona 
en el marc d’una estada a la ciutat. Acompanyats del 
Dr. Pujante, director de l’Oficina de Representacions 
Institucionals del Departament de Salut, el propòsit 
de la visita era conèixer de prop el sistema sanitari 

català, el model organitzatiu de les institucions sani-
tàries i alguns centres de la xarxa pública, concertada 
i privada. L’Hospital de Barcelona va oferir una pre-
sentació sobre diversos trets diferencials de l’entitat 
de la delegació del país de l’Europa de l’Est, formada 
per vuit professionals sanitaris entre els quals hi havia 
el representant de l’OMS a Moldàvia. El Dr. Martí, el 
Dr. Sanz i la Dra. Delgado van tractar aspectes com 
l’estructura i activitat de l’hospital, el seguiment de 
la qualitat i el sistema de pagament als professionals, 
respectivament. També la Sra. Basurte, presidenta de 
SCIAS, i el Dr. Humet, director mèdic de l’Hospital de 
Barcelona, van ser-hi presents.

El model d’èxit de SCIAS és objecte d’estudi i 
anàlisi que, a partir de visites de persones amb res-
ponsabilitats en l’àmbit sanitari, esdevé un sistema 
exportable i un mirall en què s’inspiren experiències 
d’altres països. O. C.

L’Hospital de Barcelona va oferir una 
presentació sobre diversos trets 

diferencials de l’entitat de la delegació del 
país de l’Europa de l’Est, formada per vuit 
professionals sanitaris entre els quals hi 
havia el representant de l’OMS a Moldàvia
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La Marató de TV3 supera els 
10 milions d’euros emparada 
per Assistència Sanitària 
Assistència Sanitària col·labora cada any amb La Ma-
rató de TV3, que en la seva última edició va recollir 
10.113.152 euros per obrir noves vies en el tractament 
i la curació del càncer, la causa principal de mort de 
persones entre els 35 i 70 anys. L’èxit de recaptació, 
rècord en la història del programa, situa la iniciativa 
com el programa del seu gènere que més diners acon-
segueix per habitant a tot el món.

Assistència Sanitària i el seu Programa d’Atenció al 
Càncer es van bolcar a participar en La Marató i es van 
sumar al programa televisiu de sensibilització i a les 
2.028 activitats populars programades per estimular la 
solidaritat i la mobilització ciutadana. Així, membres 
de l’entitat van desplaçar-se a la seu telefònica de Bar-
celona per col·laborar en les tasques de recepció de les 
80.861 trucades rebudes.

També la divulgació científi ca a través dels met-
ges especialistes i les noves teràpies contra el càncer 
que s’apliquen a l’Hospital de Barcelona van tenir el 
seu espai durant el programa, ja que el plató va ser 
l’escenari d’una demostració en directe a càrrec del 
Dr. Barrios. L’expert va explicar de forma entenedora 
com ha evolucionat la cirurgia del càncer en els dar-
rers anys, posant l’accent en la necessitat de promoure 
una atenció integral i multidisciplinària de la malaltia, 
com el registre de tumors, l’hospital de dia oncològic, 
els protocols de tractament i la cirurgia estandardit-
zada, a més de la implementació de nous tractaments.

La inversió en recerca dels fons recaptats a La 
Marató 2012 permetrà disposar de nous avenços en 
l’àmbit del tractament del càncer. En els pròxims anys, 
la recerca serà decisiva per trobar nous mètodes de 
prevenció, de diagnòstic, per conèixer millor el com-
portament de les cèl·lules malignes i per dissenyar 
teràpies més contundents. Després de 20 anys i d’una 
trajectòria molt sòlida que ha permès finançar 594 
projectes de recerca biomèdica, La Marató de TV3 ha 
tornat a complir el seu doble objectiu: sensibilitzar la 
població cap a unes malalties que afecten milers de 
persones i impulsar la recerca biomèdica gràcies als 
fons recaptats. O. C.

L’Hospital de Barcelona ha atès 143.894 casos l’any 2012 

Com és habitual, el conjunt de l’activitat global de l’Hospital 
de Barcelona és objecte d’estudi i, un cop tancades les dades 
de l’any natural, es fa balanç general dels índexs més destacats. 
L’activitat al llarg de 2012 va venir marcada per unes xifres simi-
lars a les de l’any anterior, que refl ecteixen les tendències actu-
als en l’assistència sanitària. L’activitat agregada d’hospitalitzats, 
ambulatoris, urgències i SUD va créixer un 1,9 %.

La cirurgia ambulatòria, que no requereix d’estada hospita-
lària i que creix en els últims anys, ha tingut un augment d’un 
10 % en l’activitat. Aquesta dada és fruit de la política de trans-
formació de l’activitat tradicional dels hospitals en una activitat 
cada vegada més ambulatòria, buscant mantenir l’efectivitat 
de l’atenció i millorant l’efi ciència. Ja són un 64 % de les in-
tervencions quirúrgiques programades les que es realitzen de 
manera ambulatòria, facilitant així la comoditat del pacient. En 
total, a l’Hospital de Barcelona s’han atès 143.894 casos, que 

comprenen visites a domicili del SUD (67.428), visites al servei 
d’Urgències (46.261) i ingressos a l’hospital (30.205).

Les intervencions quirúrgiques, a càrrec d’aproximadament 
mil cirurgians que formen part del quadre mèdic d’Assistència 
Sanitària, han estat de diverses especialitats i amb un temps 
de programació ajustat a la urgència de cada cas. Destaca la 
cirurgia del càncer, en el marc del Pla Oncològic d’Assistència 
Sanitària, que es resol dins la setmana. També l’Àrea Mater-
noinfantil, un dels pilars de l’oferta assistencial de l’Hospital de 
Barcelona, constitueix una font notable d’activitat.

Més enllà de la tasca quirúrgica o pròpiament d’assistència, cal 
destacar també, des del punt de vista qualitatiu, les millores subs-
tancials en seguretat clínica i en indicadors diversos, les inversions 
realitzades en instal·lacions i equips, els resultats en el programa de 
certifi cació ISO, la feina efectuada per la Comissió de Docència i 
les enquestes de satisfacció sobre l’atenció als usuaris. O. C.
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Una vocació: la medicina social. Un mètode empresa-
rial i una filosofia existencial: el cooperativisme. Un 
àmbit d’actuació que es va ampliant: des de Barcelona 
i la seva província fins al conjunt d’Espanya i més en-
llà, bastint una proposta d’abast internacional. A partir 
d’aquests tres eixos ha estat articulada una molt inte-
ressant biografia de Josep Espriu i Castelló, subtitula-
da La vocació de la medicina cooperativa. 

D’entrada, ens congratulem que hagi aparegut pre-
cisament en la col·lecció “Cooperativistes Catalans”, 
de la Fundació Roca Galés i Edicions Cossetània, que 
posa així, a través de la figura del doctor Espriu, el 
cooperativisme sanitari en relació amb les diverses 
branques de l’arbre cooperativista. L’autor és Santos 
Hernández Benavente, conegut pels seus articles i lli-
bres que analitzen el fenomen cooperativista des de 
múltiples angles. S’endevina al llarg de l’obra que, a 
més a més de l’amistat i les múltiples col·laboracions 
amb el doctor Espriu, el que més sedueix l’autor és 
l’ambició de l’obra d’Espriu: crear estructures sanità-
ries cooperativistes amb capacitat d’oferir a tothom –a 
metges i a pacients– una assistència mèdica de quali-
tat, basada en criteris de justícia, en la participació i 
l’autogestió.

Biografia d’una vocació per la medicina social
La Biografia del Dr. Espriu va ser presentada a l’Hospital de Barcelona

Els tres primers capítols narren la vida del doctor 
Espriu per després dedicar els tres capítols següents a 
desplegar la que fou la gran aventura de la seva vida: 
el cooperativisme sanitari espriuà, la creació d’Assis-
tència Sanitària Col·legial, SCIAS i ASISA, de la Fun-
dació Espriu, així com el treball pioner a l’Aliança Co-
operativa Internacional. Des de l’inici d’aquesta part 
central del llibre, Santos Hernández enumera els set 

punts a partir dels quals s’han de crear les condicions 
d’acord i de diàleg entre metges i pacients per oferir la 
millor sanitat a tothom. Els quatre primers són punts 
d’exigència mèdica i humana: elecció lliure del metge; 
pagament per acte mèdic; habitació privada en l’assis-
tència hospitalària i poder tenir-hi un acompanyant. 
I tres punts d’exigència econòmica i organitzativa: 
fonament en l’ajuda mútua dintre de la comunitat de 
socis; carència de lucre econòmic personal; i estructu-
ra participativa, autogestionària.

Els capítols finals narren la lluita contínua amb 
l’estructura general del món de la medicina per acon-
seguir que el cooperativisme sanitari, essent part de 
l’economia social, sigui entès per les estructures de 
govern en necessària col·laboració amb la Seguretat 
Social. Tot per sortir de l’anomalia: «El sector d’assegu-

A l’esquerra, homenatge l’any 2002 al Palau de la Música, amb ocasió del vigèsim aniversari de la creació de l’Àrea de 
Participació. (Font: arxiu de la Fundació Espriu) A la dreta, recepció del premi Txemi Cantera l’any 1998. (Font: arxiu Compartir)
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rances privades de l’Estat Espanyol és l’únic d’Europa 
que viu fent la competència a la sanitat pública [...]. 
És absurd tenir llistes d’espera de sis mesos en uns 
centres i no col·laborar amb d’altres, de privats, amb 
experiència, llits i professionals», afi rma el doctor Orce 
a les pàgines fi nals del llibre, actualitzant la demanda 
que va repetir en múltiples fronts el doctor Espriu al 
llarg de la seva vida.

Diverses pàgines subratllen la profunda voluntat 
democràtica del doctor Espriu i el seu desig de pro-
moure el debat d’idees des d’una visió humanista de 
la medicina. Desig que el portà a col·laborar durant 
molts anys en la revista Destino amb la seva secció “El 
consejo del doctor” (on signava com a Cianófi lo) i, anys 
més tard, tan aviat com la Fundació Espriu va comen-
çar a desplegar els seus treballs, a ser el fundador de la 
revista | compartir |, concebuda per a la divulgació 
de temes de salut, socials i culturals, per donar notícies 
de les organitzacions espriuanes que són ASC, SCIAS 
i ASISA, i per a la promoció local i internacional del 
cooperativisme sanitari.

El llibre de Santos Hernández sap sintetitzar en 
un centenar de pàgines tots els vessants de la vida 
del biografiat, però també s’atura en els detalls que 
ajuden a comprendre el caràcter, la tenacitat i l’abast 
de la missió que es va imposar el doctor Espriu. Com 
la conversa íntima amb el germà poeta el dia que el 
doctor Espriu li explicà les dimensions de la seva pro-
posta d’una sanitat pensada des de l’economia social, 
una escena tan ben relatada que distingeix clarament 
els personatges dels dos germans Josep i Salvador Es-
priu. Una cura del detall que es dóna la mà amb les 
fotografi es i els peus de foto que donen raó de tot el 
recorregut d’una vida. Des de la foto inicial  d’infantesa 
dels cinc germans Espriu fi ns a la fi nal, en una reunió 
a l’últim pis de l’Hospital de Barcelona i amb la ciutat 
sencera com a horitzó: l’horitzó d’una sanitat millor 
per a tothom, cap al qual Espriu va adreçar els seus 
passos tota la vida.  Carles Torner

Espriu va treballar per un horitzó 
d’una sanitat millor per a tothom, 

cap al qual va adreçar els seus
 passos tota la vida

La biografi a del doctor Espriu ha estat editada dins la col·lecció 
“Cooperativistes Catalans” de la Fundació Roca Galés i Edicions 
Cossetània. L’autor és Santos Hernández Benavente, reconegut autor 
d’articles i monografi es sobre el cooperativisme. 
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L’Hospital de Barcelona aconsegueix una gestió 
responsable de residus un 15 % més econòmica

L’Hospital de Barcelona, pioner en la cura mediambi-
ental en la seva gestió de residus, impulsa la conscièn-
cia ecològica i el respecte al medi ambient –més enllà 
de la legislació vigent– i ha aconseguit estalviar fins a 
un 15 % en el compte de despesa de gestió de residus 
després de realitzar un estudi a fons sobre les seves 
rutines de rebuig.

Com explica Maria del Mar Fernández, responsa-
ble del Servei de Gestió de Residus del centre, «fa més 
de 15 anys, reciclar no rebia suport de les administra-
cions públiques i no era gens barat. Malgrat tot, nosal-
tres vam decidir començar a separar plàstic, cartró… i 
de mica en mica hi vam anar incorporant la separació 
de fluorescents, bateries, piles... assumint l’Hospital 
de Barcelona el cost que generava la correcta gestió 
dels residus». Avui dia es gestionen més de 6 tones de 
residus anualment, dels 4 grups que genera qualsevol 
centre sanitari (Grups 1 i 2 els no perillosos; Grups 3 
i 4 els perillosos), classificats en 13 categories. Segons 
Mavi Moré, tècnica de Medi Ambient de l’Hospital, 
«d’aquestes tones de residus, més de la meitat són va-
loritzables i es reciclen o es reutilitzen, i ara fins i tot 
rebem un ingrés pel cartró i el paper».

En col·laboració amb l’auditora externa Expense 
Reduction Analysts, l’Hospital de Barcelona va trobar 
en la seva anàlisi que ja s’impulsava una alta conscièn-
cia mediambiental, amb circuits dels residus ben defi-
nits tant a l’hora de la separació com d’evitar contactes 
innecessaris que puguin provocar algun contagi. Tot i 
això, s’ha aconseguit un estalvi d’un 15 % sobre el cost 

total de la gestió dels residus, a través d’una millora en 
el preu que es va negociar amb els proveïdors. També 
es va innovar en l’àrea de reciclatge de paper i cartró 
que ja feia l’Hospital de Barcelona, aconseguint gesti-
onar aquest rebuig a través d’un gestor que el recupera 
i amb el qual s’ha aconseguit que s’abonin a l’hospital 
uns diners per la seva venda. O. C.

En marxa la segona jornada sobre patologia de l’embaràs a L’Hospital de Barcelona

El proper 7 de juny tindrà lloc a l’Hospital de Barcelona la 
segona edició de la jornada científica sobre patologia de l’em-
baràs, organitzada des dels serveis de Medicina Interna i de 
Neonatologia del centre i que anualment promou Assistència 
Sanitària. Les sessions, dedicades a l’obesitat i la prematuritat 
i a càrrec d’experts de diverses disciplines que faran una apro-
ximació de 360º al tema, van dirigides a professionals de la 
medicina de l’àrea maternoinfantil i presentaran els avenços 
més recents en aquest camp.

S’ha dividit la jornada en dues taules rodones dirigides 
a obstetres, llevadores, pediatres, neonatòlegs, internistes i 
metges d’altres especialitats que hi estan relacionades, així 

com a infermeres de l’àrea maternoinfantil. La iniciativa, que 
recull el testimoni i la bona acollida de la jornada celebra-
da l’any passat (dedicada a trastorns hipertensius i diabetis), 
neix de l’interès que desperten les causes més importants de 
morbimortalitat materna i perinatal i de la disposició, des de 
l’àmbit d’Assistència Sanitària, d’impulsar una actualització de 
coneixements amb enfocament pluridisciplinari.

L’obesitat és una de les patologies més comunes en l’emba-
rassada i es pot produir durant la gestació i/o posteriorment. 
La prematuritat, per la seva banda, pot suposar un desenvo-
lupament amb unes característiques específiques en el fill, o 
alguns problemes derivats. O. C.
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Primer trimestre de 2013 a 
l’Àrea de Participació de SCIAS

Durant el primer trimestre de 2013, a l’Àrea de Par-
ticipació es van posar en marxa les noves activitats 
anunciades en el número anterior de la revista. Alhora, 
van continuar les activitats tradicionals, com l’Òpera 
Fòrum, que va tractar òperes rellevants com Le Comte 
Ory, de Gioacchino Rossini; el cinema, amb preestre-
nes com Ellas i el cicle de Lana Turner, amb la cone-
guda pel·lícula Los tres mosqueteros; les conferències 
culturals, com la que va oferir l’escriptora Maria Bar-
bal, Construir una novel·la. La meva experiència narrativa; 
i les conferències sanitàries, com la dedicada a El còlic 
nefrític i la litiasi urinària, sessió molt interessant a càr-
rec del Dr. Josep Maria Urmeneta Sanromà. També 
van prosseguir les visites culturals, una de les quals va 
ser un gran èxit i es va repetir per poder oferir a més 
socis l’oportunitat de visitar la Gran Lògia Provincial 
de Catalunya, on els socis de l’Àrea de Participació van 
ser tractats de forma excel·lent. Per últim, també les 
sortides van ser una font de diversió, com per exemple 
la sortida a la Bisbal d’Empordà.

Al mes de març es va convocar el Concurs de 
Narrativa Curta de Sant Jordi, creat perquè els socis 
d’entre 11 i 18 anys (en dues categories diferenciades) 
desenvolupin i millorin l’hàbit de la creació literària. 
Enguany, els escrits s’han pogut presentar per correu 
electrònic, la qual cosa ha facilitat la participació en un 
premi que tradicionalment es lliura en el transcurs de 
la festa de Sant Jordi, el 23 d’abril. Ja al maig, les instal-
lacions de l’Àrea de Participació fan una pausa d’una 
setmana en les activitats per celebrar les assemblees 
preparatòries de SCIAS. O. C.

A l’Àrea de Participació es continuen 
creant noves activitats per poder 

oferir a tots els socis de SCIAS, petits 
i grans, als que hi participen i als que 
encara no ho han fet, un ampli ventall 
d’activitats per enriquir i millorar la 

ment, el cos i l’esperit.

Maria Barbal va pronunciar la 
conferència Construir una novel·la. 
La meva experiència narrativa.

Les cooperatives sanitàries són un model organitzatiu, tant empre-
sarial com social, aplicable en diferents àmbits i contextos. Grans 
empreses prestadores d’assistència sanitària a milions d’usuaris, 
amb exemples destacables com Unimed al Brasil, Health Partners 
als EUA o les institucions de la Fundació Espriu a Espanya, demos-
tren la consistència del model. Però també projectes d’escala més 
reduïda es beneficien de les bondats del cooperativisme.

Hi ha un exemple molt il·lustratiu a Filipines, on de l’esforç con-
junt de la Federació Nacional de Cooperatives i de l’ong PHANSUP 
ha sorgit un projecte cooperatiu de prestació de serveis de salut 
maternoinfantil i de formació sanitària destinat a les famílies menys 
afavorides.

Roberto Nebrida, un dels responsables d’aquest projecte, va vi-
sitar el passat 12 de març la seu de la Fundació Espriu a Barcelona 
i es va reunir amb el Dr. José Carlos Guisado, primer executiu de 
la fundació i president de l’IHCO. La seva intenció era conèixer de 
prop el funcionament de les cooperatives de salut que treballen sota 
el paraigua de la Fundació Espriu, i estudiar els seus aspectes or-
ganitzatius amb l’objectiu d’adaptar i millorar el desenvolupament 
cooperatiu al seu país.

El projecte, denominat EVAcoh en referència al nom bíblic Eva, 
la primera mare, té com a objectiu millorar l’accés i la utilització de 
l’assistència sanitària pels sectors de població menys afavorits de la 
regió filipina de les Visayas Orientals.

Aquesta regió, segons va manifestar Nebrida, és el 5è pitjor lloc 
de Filipines per ser mare, amb gairebé 300 mares mortes per cada 
100.000 nadons nascuts, i la segona regió amb el nombre més alt 
d’embarassos infantils i de la taxa de mortalitat de menors de 5 anys.

Aquests fets demostren que l’actual sistema sanitari filipí, que 
depèn del Govern i del sector privat, no és suficient. El projecte 
EVAcoh dóna suport a la col·laboració públicoprivada i promou 
l’anomenada «tercera pota» del sistema, formada per les cooperati-
ves. La visió del projecte és consolidar una xarxa d’empreses socials 
de salut, gestionades i governades per cooperatives.

Filipines és un país amb tradició cooperativa, especialment en 
el sector financer, en què el 8 % de la població està vinculada a una 
de les més de 20.000 cooperatives que aporten un 4,2 % del PIB 
filipí i proporcionen ocupació a més de 103.000 persones . J. P.

Cooperatives de salut a Filipines

Roberto Nebrida i el Dr. Guisado es van reunir 
a la Fundació Espriu.



26 El moviment cooperatiu internacional s’ha compro-
mès amb un projecte comú per a la dècada actual, que 
ha anomenat la Dècada cooperativa. En l’última as-
semblea de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI), 
celebrada a Manchester al novembre de 2012, es va 
debatre i consensuar el Pla per a una dècada coopera-
tiva, un document que recollia la «Visió 2020» i que es 
proposa que, en aquell any, el model empresarial co-
operatiu s’hagi consolidat com a líder reconegut de la 
sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, com 
el model preferit pels ciutadans i el tipus d’organit-
zació empresarial de creixement més ràpid. Després 
dels debats de l’assemblea, l’ACI va recollir totes les 
aportacions i les va incorporar al document defi nitiu 
que s’ha publicat recentment.

Aprofi tant l’impuls de l’Any Internacional de les 
Cooperatives, que es va celebrar durant el 2012 gràcies 
a la proclamació de l’Assemblea de l’ONU, el document 
posa de manifest que les cooperatives tenen ara una 
oportunitat històrica. Mentre les institucions políti-
ques de molts països lluiten per mantenir-se al dia en 
un món que es transforma ràpidament, és essencial 
que els ciutadans mostrin cada vegada més iniciativa, 
esperit emprenedor i vocació cooperativa per afron-
tar els inevitables reptes socials i mediambientals que 
ens afecten com a comunitat global. Poques vegades 
han tingut tanta rellevància els arguments a favor de 
les cooperatives com durant l’any 2012. Nombroses 
dades i fets demostren que la manera com les coope-
ratives desenvolupen la seva activitat empresarial és 
millor que la que actualment està fracassant. Però si 
no s’aconsegueix un avenç comú en els propers anys, 
aquest moment es desaprofi tarà.

L’estratègia per afrontar la dècada cooperativa se 
centra en 5 aspectes crítics, que al seu torn estan inter-
relacionats: la participació dels membres, la sostenibi-
litat de les empreses, la identitat i els valors coopera-
tius, la infl uència del marc jurídic i el capital.

La visió de les cooperatives l’any 2020

Pla per a una dècada cooperativa, publicat recentment per l’ACI.

Participació democràtica dels socis
Els socis d’una cooperativa són els propietaris de l’em-
presa i participen en la seva gestió mitjançant proces-
sos democràtics. Aquesta és una de les característiques 
més conegudes del model cooperatiu. Més enllà de la 
seva relació com a clients, treballadors o productors, 
els socis d’una cooperativa tenen dret a estar informats 
de l’esdevenir de l’empresa, poden manifestar la seva 
opinió i participen en la presa de decisions a través 
dels òrgans de representació. Aquest procés de parti-
cipació afavoreix la implicació dels ciutadans i el seu 
compromís amb l’empresa. La participació dels clients 
en les cooperatives de consum contribueix al desen-
volupament social i a la reducció de les desigualtats. 
Els treballadors que són socis d’una cooperativa solen 
tenir un grau més elevat de compromís i d’implicació 
en la tasca realitzada, la qual cosa afavoreix l’efi ciència 
en la presa de decisions. A més, segons el document 
de l’ACI, la participació esdevé un fi  en si mateixa, una 
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Els cinc elements estratègics de la «Visió 2020».Els cinc elements estratègics de la «Visió 2020».
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manera de respondre a l’acumulació de poder a mans 
d’una petita elit, i permet als ciutadans infl uir sobre 
tot allò que afecta les seves vides. El projecte anima 
a estudiar pràctiques participatives innovadores i a 
enfocar la seva acció de potenciar la participació dels 
més joves.

Sostenibilitat social, econòmica i mediambiental
El model empresarial dominant avui dia prioritza els 
benefi cis fi nancers per davant de les necessitats huma-
nes, els guanys a curt termini per davant de la viabilitat 
a llarg termini. És un model que aspira a privatitzar 
els benefi cis i a socialitzar les pèrdues, sense tenir en 
compte la sostenibilitat, entesa com la integració de 
les dimensions mediambiental, social i econòmica en 
la gestió responsable dels recursos. No obstant això, 
les cooperatives tradicionalment han desenvolupat 
una pràctica empresarial d’acord amb l’optimització 
de l’interès general i no amb la maximització del be-
nefi ci per a uns quants.

Històricament, les cooperatives també s’han mos-
trat resistents a les crisis. En l’última crisi fi nancera, 
els bancs cooperatius i les cooperatives de crèdit han 
mostrat un comportament més bo que el d’altres ti-
pus d’entitats, i fi ns i tot han augmentat la seva quota 
de mercat en el sector hipotecari. Però aquesta resis-
tència no influeix únicament en l’àmbit econòmic. 
La sostenibilitat de les cooperatives aporta benefi cis 
socials, com ara llocs de treball, que d’una altra ma-
nera tindrien un impacte negatiu en els pressupostos 
dels governs. A més, la diversa composició de la base 
associativa de les cooperatives difi culta la imposició 
per algunes parts interessades d’actuacions amb con-
seqüències negatives per al medi ambient.

La identitat que proporcionen els valors
Cada vegada més, les empreses en general han adop-
tat missatges relacionats amb la responsabilitat social 
corporativa i s’autodefi neixen com a empreses socials, 
utilitzant el llenguatge propi de les cooperatives. No 
obstant això, a l’hora de diferenciar-se, les cooperati-

ves tenen un actiu important: els principis cooperatius. 
Les cooperatives no semblen diferents per la imatge 
pública que se’n dóna, sinó que són realment diferents 
en els seus fonaments. Els seus valors i els seus princi-
pis determinen de manera inconfusible la seva estruc-
tura de propietat, la seva manera de governar l’entitat i 
la seva manera de desenvolupar l’activitat empresarial. 
El moviment cooperatiu es proposa potenciar la iden-
titat cooperativa de manera que els ciutadans siguin 
conscients de les diferències entre triar una coopera-
tiva o un altre tipus d’empresa.

Reconeixement en el marc legal
Per avançar cap a la «Visió 2020» i afavorir el crei-
xement del model empresarial cooperatiu, les legis-
lacions dels països s’han d’adaptar a les peculiaritats 
d’aquest tipus d’empresa. L’Any Internacional de les 
Cooperatives les va situar en l’agenda dels polítics i 
legisladors, i els va ajudar a entendre les seves diferèn-
cies intrínseques i els benefi cis socials que comporten. 
El marc jurídic adequat pot potenciar aquests efectes 
benefi ciosos per a l’interès general dels països, justifi -
cant així un tractament diferenciat de les cooperatives 
en temes fi scals o en la regulació de la competència.

Capital estable
Un dels grans reptes del Pla per a una dècada coope-
rativa és l’accés al capital. Les cooperatives, com qual-
sevol empresa, requereixen capital fi nancer estable 
a llarg termini per fi nançar les seves operacions. Els 
benefi cis que una cooperativa pot oferir a un inversor 
no són comparables amb els que potencialment pot 
oferir-li una societat de capital. Això fa que, econòmi-
cament parlant, la inversió en cooperatives no sigui 
tan atractiva per als inversors.

El moviment cooperatiu ha de desenvolupar fór-
mules d’accés al capital que permetin l’estabilitat en 
l’activitat empresarial, però que alhora siguin atracti-
ves per als estalviadors i que no soscavin la capacitat 
dels socis de governar l’entitat segons els valors coo-
peratius. Jose Pérez
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Davant la crisi que pateix el sector sanitari als EUA, les 
universitats busquen oferir als seus estudiants visions 
innovadores i perspectives diferents que ajudin els seus 
futurs líders empresarials a desenvolupar solucions efi -
cients i satisfactòries. Amb aquest objectiu, la Universi-
tat Taylor d’Indiana, EUA, es va posar en contacte amb 
la Fundació Espriu per organitzar una visita a l’Hospital 
de Barcelona dels estudiants d’MBA i oferir-los la possi-
bilitat de conèixer de prop el model cooperatiu de salut. 
«El model sanitari nord-americà s’ha trencat.» –va ma-
nifestar Evan Wood, director de l’MBA– «És per això 
que volem mostrar als nostres estudiants com funcio-
nen els hospitals en altres països i com infl ueixen les 
diferències culturals en la prestació de serveis de salut.»

El dilluns 11 de març l’Hospital de Barcelona va rebre 
la visita del grup d’estudiants d’MBA que van participar 
en una sessió informativa a càrrec del Dr. Gerard Martí, 
sotsdirector mèdic del centre, i del Dr. José Carlos Gui-
sado, CEO de la Fundació Espriu i president de l’Orga-
nització Internacional de Cooperatives de Salut, IHCO.

Els representants de la Fundació Espriu van realitzar 
una presentació en què van mostrar les particularitats de 
l’Hospital de Barcelona, atesa la seva condició d’hospital 
cooperatiu, i van exposar als estudiants nord-americans 
l’estructura de propietat i l’esquema de govern del centre 

i de la cooperativa SCIAS. El president de l’IHCO també 
va defi nir les interrelacions entre l’hospital i les altres ins-
titucions del Grup Assistència i la seva vinculació amb la 
Fundació Espriu. Després de la presentació, va tenir lloc 
un interessant torn de preguntes i respostes que va posar 
de manifest l’interès que el model Espriu va despertar en 
els estudiants d’Indianapolis.

El Dr. Martí i el Dr. Guisado posen amb els estudiants nord-
americans.

L’IHCO s’acosta a les xarxes socials

Segons una empresa líder en comptabilització de trànsit global 
a internet, 5 de les 15 pàgines web més visitades del món perta-
nyen a les anomenades xarxes socials, com Facebook o Twitter. 
Encara més, segons un informe de Nielsen, una multinacional 

que es dedica a la investigació de mercat, les persones destinen 
el 20 % del temps que estan connectades a internet en un or-
dinador a les xarxes socials. Quan la connexió es fa mitjançant 
aparells mòbils, com telèfons o tauletes, aquest percentatge 
augmenta fi ns al 30 %.

Aquestes xifres avalen la decisió del Consell de l’Organitza-
ció Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) de fomentar 
i promocionar el perfi l de l’organització a internet, i especial-
ment en les xarxes socials, com una estratègia per augmentar 
el reconeixement públic internacional de les cooperatives sa-
nitàries.

Per això, l’entitat ha renovat completament la seva pàgina 
web (ihco.coop), dotant-la d’un disseny modern i proper que 
permet conèixer les activitats i projectes que desenvolupen 
els socis d’IHCO. A més, en el marc d’un pla global de comu-
nicació, s’ha dissenyat un portal a Facebook (www.facebook.
com/IHCO.Health.Coops), un perfi l a Twitter (twitter.com/
IHCO_coophealth) i un butlletí electrònic de notícies, amb els 
quals es pretén establir una comunicació oberta i directa amb 
totes aquelles persones interessades a conèixer més de prop la 
realitat global de les cooperatives de salut. J. P.
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Reunió amb el Servei Nacional de Salut del Regne Unit
Un grup de líders i directius del Servei Nacional de Salut del Regne Unit s’han mostrat inte-
ressats pel model cooperatiu de salut que desenvolupen les institucions de la Fundació Espriu. 
Està previst que es desplacin a Espanya per conèixer de primera mà diferents instal·lacions i 
que s’entrevistin amb els representants de les cooperatives sanitàries espanyoles.

8a Conferència Mundial sobre Promoció de la Salut
La 8a Conferència Mundial sobre Promoció de la Salut se celebrarà a Hèlsinki, Finlàndia, 
organitzada conjuntament per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Ministeri d’Afers 
Socials i Salut d’aquest país. La Conferència es proposa avaluar els èxits assolits en la promo-
ció de la salut en l’àmbit mundial des de la conferència celebrada a Ottawa el 1986, i alhora 
facilitar l’intercanvi d’experiències i orientar sobre mecanismes eficaços per a la promoció 
de l’enfocament «Salut en totes les polítiques».

Conferència Mundial d’Investigació de l’ACI
L’Aliança Cooperativa Internacional reunirà acadèmics i experts del sector en una confe-
rència centrada en com la crisi financera ha afectat el sector cooperatiu. La conferència Les 
cooperatives durant la crisi i en el període posterior, que tindrà lloc a la Universitat Europea de 
Xipre, valorarà la gestió de les cooperatives durant la crisi i examinarà les polítiques gover-
namentals que els afecten.

4a Conferència Internacional sobre empreses socials
La conferència, que tindrà lloc a la Universitat de Lieja, Bèlgica, aplegarà investigadors vin-
culats a l’economia social i l’economia solidària, que debatran sobre temes emergents com 
la innovació social, l’avaluació de l’impacte social, les organitzacions híbrides, la franquícia 
social i la filantropia de risc, entre d’altres.

Congrés Internacional d’Investigació en Economia Social de CIRIEC
La 4a Conferència Internacional d’Investigació en Economia Social de CIRIEC estarà or-
ganitzada per CIRIEC Bèlgica, amb l’estreta col·laboració de la Universitat d’Anvers, els dies 
24-26 d’octubre de 2013. La conferència, titulada L’economia social en moviment... en la cruïlla 
del canvi estructural i la regulació té com a objectiu estimular el debat científic i la participació 
a escala global. Ofereix l’oportunitat de debatre entre diferents disciplines i de fer front a 
múltiples nivells i mètodes d’anàlisi des d’una perspectiva àmplia i ambiciosa en un entorn 
multilingüe. Els avenços actuals de la investigació en economia social s’han de fer visibles a 
través d’anàlisis sòlides. S’abordaran de manera crítica els canvis estructurals i les possibles 
respostes als reptes de la societat induïdes per l’economia social i la seva diversitat d’actors.

Assemblea de l’Aliança Cooperativa Internacional
L’Aliança Cooperativa Internacional celebrarà per primera vegada en la seva història l’As-
semblea General al continent africà, concretament a Ciutat del Cap.
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La poesia ha estat al llarg del temps -i continua sent-ho-, per a molts poetes, un mitjà per reflexionar al voltant d’experiències 
i temàtiques com la mort, l’exili, la guerra, les injustícies socials, l’amor, el poder, la llibertat… En aquest número de 
| compartir | hem convocat tres poetes que han reflexionat a fons sobre l’experiència de Déu, la transcendència, 
l’espiritualitat i el dubte de la fe -“crec i descrec cent cops cada hora, i això em manté la fe flexible”, diu Emily Dickinson 
(1830-1886), una de les millors poetesses nord-americanes del seu segle, equiparable a Poe i Whitman. A més de Dickinson, 
els altres poetes convocats en aquest monogràfic són l’escriptor castellà i doctor de l’església Sant Joan de la Creu (Juan 
de Yepes y Álvarez, 1542-1591, canonitzat l’any 1716) i el poeta català Salvador Espriu (1913-1985), sobre el qual enguany 
se celebren una munió d’actes amb motiu del centenari del seu naixement. Les reflexions que recollim a les pàgines que 
segueixen –i la lectura de bona part dels seus poemes– ens confirmen que la poesia és una de les millors eines per explorar 
els sinuosos camins de l’espiritualitat.  

Paraula i transcendència
Toni CATAnY
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Mística i poesia
Sant Joan de la Creu, Emily Dickinson i Salvador Espriu

BLAiSE PASCAL, JA AL SEgLE XVii, VA ESCriurE quE «nEgAr, CrEurE i DuBTAr Són A L’hoME EL MATEiX quE EL 

gALoP AL CAVALL». ELS PoETES quE fAn inVESTigACió ESPiriTuAL A TrAVéS DE LA SEVA PoESiA Són EXACTAMEnT 

EL ConTrAri D’un ProPAgAnDiSTA DE LA fE. PErquè éS En LA PEDrA D’ESMoLAr DEL TEMPTEig i EL DuBTE quE EL 

PoETA AfinA LES SEVES EinES: LA METàforA, EL SíMBoL, L’huMor, LA ironiA...

La mística posa l’accent en l’experiència inte-
rior de la persona que busca Déu i en el conei-
xement d’amor que aquesta recerca comporta. 
La poesia d’aquesta recerca no es pot estalviar 
cap etapa: és al fons del fons de la nit fosca –
com testimonia Sant Joan de la Creu– que la 
veu del poeta aixeca el seu vol. 

Místic és qui no pot deixar de caminar. 
En poesia, només hi ha una condició per a 
qui emprèn una recerca espiritual: no calla-
ràs. Per molt difícils que siguin les proves que 
hagis de travessar, no et resignaràs al silenci 
com a destí de la recerca. Perquè llavors no hi 
hauria poema. En el pensament actual impe-
ra la idea que, de l’experiència religiosa, en la 
mesura que el seu llenguatge no és el de la raó 
estricta, val més no parlar-ne. Els poetes que 
hem convocat aquí, amb la seva obra, afirmen 
que la poesia té dret a no callar quan una cosa 
no es pot dir.

No, el poeta no calla: els seus versos avan-
cen l’un rere l’altre en el camí que ha emprès. 
És clar que, per acostar-nos-hi des de la sensi-
bilitat del segle XXI cal començar per estripar 
les estampetes dels poetes místics il·luminats 
i llegir, a ull nu, els poemes que aquests clàs-
sics ens han deixat. Sense prejudicis. Ho va dir 
amb molta ironia la paradoxal Emily Dickin-
son, l’apassionada que no sabem amb qui vivia 
la passió, la viatgera que no sortia de casa, la 
que va escriure: «Crec i descrec cent cops cada 
hora, i això em manté la fe flexible».

El centenari de Salvador Espriu ha de ser 
l’ocasió, més que de retornar a clixés passats, 

de rellegir la seva obra –una obra que els es-
tudiosos ens han ajudat a entendre que estava 
emparentada amb la mística jueva. Les múlti-
ples traduccions d’Emily Dickinson que han 
aparegut aquests darrers anys en castellà i en 
català fan que la seva obra estigui cada dia més 
a l’abast. I Sant Joan de la Creu és un poeta 
que mai no ha deixat d’estar d’actualitat: una 
de les recents edicions del seu Càntic espiritu-
al inclou un pròleg de Gemma Gorga i la mag-
nífica versió musicada que Amancio Prada ha 
cantat arreu, fent arribar amb renovada veu 
els versos del Càntic a moltes oïdes, i que han 
estat repetidament premiades.

Tres poeTes que escriuen des de la reclusió
Els tres poetes que presentem en aquest mo-
nogràfic van escriure a partir de formes de re-
clusió. Tot i que es tracta de presons ben diver-
ses. Sant Joan de la Creu va ser reclòs durant 
gairebé un any en la presó d’un convent, en 
la fosca d’una cel·la, perquè els seus germans 
frares carmelitans volien que es desdigués de 
la reforma que havia endegat. La professora 
Gemma Gorga il·lumina, en l’entrevista que li 
fem, el procés pel qual, des d’aquest empreso-
nament, va compondre i memoritzar les pri-
meres lires del seu Càntic espiritual.

Emily Dickinson, per la seva banda, va re-
nunciar a la vida pública: primer es va aïllar a 
casa seva a Amherst, en una vall del Connec-
ticut, i més endavant gairebé es va recloure a 
la seva cambra, escrivint uns emotius poemes 
que en cap moment va intentar que es publi-

JoSEP MAriA fErrEiro
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quessin ni que fossin llegits, sinó que ho van 
ser després de la seva mort. 

La reclusió d’Emily Dickinson és ben pe-
culiar. A partir d’una certa edat, va decidir no 
sortir de casa. Escrivia cartes fi ns i tot a la seva 
cunyada, que residia dins la mateixa parcel·la 
de terreny, una cinquantena de metres enllà. 
No vivia pas desconnectada: a casa seva arri-
baven cinc o sis diaris cada dia i la fi nestra de 
la seva cambra era oberta damunt del carrer 
major de la ciutat d’Amherst; un carrer que 
ella ja no travessava mai. No: Emily Dickin-
son va optar senzillament per renunciar a la 
vida pública. Per girar la mirada endins: es feia 
càrrec dels familiars, tenia cura del jardí, vivia 
immersa en el cicle de la natura i apuntava en 
petits trossos de paper els seus versos. 

Aquesta opció per la reclusió des de la qual 
pren vol una recerca espiritual a través de la 
poesia queda ben palesa en l’article de Jaume 
Subirana: una visita a la casa d’Emily Dickin-
son. I en la carta de Dickinson a la seva amiga 
Abby Root que publiquem, on li expressa cla-
rament quin desig sorgeix del seu dolor: «Quan 
la tribulació creix i creix, quan la llum tènue i 
solitària expira i és fosc, tan fosc, i vaguem i no 
sabem cap a on i no podem sortir del bosc – de 
qui és la mà que ens pot ajudar, i aconduir-nos, 
i guiar-nos per sempre; parlen d’un “Jesús de 
Natzaret”: em diràs si pot ser ell?»

salVador espriu: 
res per daMunT de la raó, eXcepTe dÉu

La reclusió de Salvador Espriu va ser un «exili 
interior». Així anomenà l’experiència de veure 
devastat el seu país per la Guerra Civil, pro-
hibida la llibertat d’expressió, impossible la 
publicació dels seus llibres, la seva llengua es-
devinguda clandestina... Un exili interior que 
el va portar a recloure’s: a anar al fons de tot 

per, des d’allí, poder bastir peça a peça la seva 
obra literària, guiada pel seu aprofundiment 
en l’experiència del poble jueu i en la saviesa 
que en neix. D’entrada, renunciant a ser el pro-
sista brillant que havia estat abans de la guerra 
i concentrant la seva recerca en la poesia, que 
gràcies al seu hermetisme podia ser escrita i 
llegida –tot i que en cercles reduïts– malgrat 
la censura omnipresent del règim del general 
Franco.

Espriu va empeltar la tradició cristiana 
en què havia nascut i que el va acompanyar 
tota la vida amb la mitologia egípcia, la savi-
esa grega, la mística jueva i una insubornable 
reverència a la raó. Ho llegim a primera història 
d’Esther:

«Anatema contra el qui revolta instints 
i sentiments contra l’imperi de la raó, l’alta 
lluminària de l’amor de Déu en la tenebra de 
l’home. Res al marge de la raó, res en pugna 
amb la raó, res per damunt de la raó, excepte 
Déu!»

L’anatema ens diu fi ns a quin punt l’oposi-
ció entre fe i raó era aliena a la visió del món 
d’Espriu. Al contrari: la recerca de la llum, de 
la saviesa que pot acostar l’home al seu Crea-
dor, s’ha de fer sense negar mai la raó: «Res al 
marge de la raó!» La professora Rosa Delor, en 
les seves recerques sobre els lligams d’Espriu 
amb la mística jueva, ha mostrat bé com el po-
eta de Sinera partia dels límits de la pròpia raó 
per iniciar la seva investigació poètica. 

Espriu, hereu de la gran tradició espiritual 
jueva, sap que el llenguatge humà, per avançar 
en el coneixement de Déu, disposa de molts 
registres de llenguatge. Una tradició en la qual 
el símbol, l’analogia, l’humor i la paradoxa són 
vies de coneixement. Ho diu el Llibre de la Sa-
viesa bíblic, en una afi rmació molt espriuana: 
«Qui creix en saber, creix en dolor».

«l’anatema ens diu fi ns a quin punt l’oposició entre fe 
i raó era aliena a la visió del món d’espriu. al contrari: 
la recerca de la llum, de la saviesa que pot acostar 
l’home al seu creador, s’ha de fer sense negar mai la 
raó: “res al marge de la raó!”»
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«Sant Joan de la Creu 
   té una gosadia poètica màxima.»

Entrevista a gemma gorga

En unA LECTurA DE PoESiA, EL PrESEnTADor VA DEMAnAr A LA PoETA gEMMA gorgA quE PEnSéS En ToTA LA PoESiA 

uniVErSAL i DiguéS quin PoEMA Li hAuriA AgrADAT ESCriurE. no S’hi VA PEnSAr DoS CoPS: «M’hAuriA AgrADAT 

ESCriurE EL CànTiC ESPiriTuAL DE SAnT JoAn DE LA CrEu». Li hEM DEMAnAT quE EnS EXPLiqui PEr què L’APASSionA 

TAnT AquEST PoEMA DEL SEgLE XVi.

Per què vas dir que t’hauria agradat escriure el 
Càntic espiritual?
Perquè hi és tot. És un poema al qual torno des de 
fa anys, i sempre hi trobo coses noves. El poema 
demana un esforç del lector, no és un poema que 
se’t lliuri d’entrada, no et dóna el seu significat. 
Entre altres coses perquè no hi ha un significat 
últim. Sempre hi torno i per això, en aquella lectu-
ra conjunta amb Xuan Bello, quan el presentador 
m’ho va demanar, espontàniament vaig dir que 
m’hauria agradat escriure el Càntic de Sant Joan 
de la Creu.

T’atrau especialment la poesia religiosa?
No: parlem de poesia sense adjectius. Oi que de 
l’altra poesia no en diem cada vegada “poesia 
amorosa”? El Càntic espiritual és poesia màxima. 
No necessita cognoms. Com tots els clàssics, té 
molts estrats de lectura. Em nego a pensar que 
un lector no el pugui gaudir amb facilitat, sense 
necessitat de notes a peu de pàgina. La mística és 
a peu pla. De vegades, l’excés de coneixement és 
més aviat un impediment per a aquesta experièn-
cia, perquè s’hi arriba carregat d’un farcell massa 
pesat. La història demostra que un gran místic pot 
ser analfabet. 

Què té Sant Joan de la Creu que s’acosti a la teva 
manera d’escriure o a la teva mirada sobre el 
món?
Sant Joan de la Creu demana la màxima respon-
sabilitat a les paraules més humils. No escriu una 
peça inabastable: fa servir paraules fàcils de com-
prendre, la seva sintaxi tampoc no és difícil. No és 
Góngora, per entendre’ns. Però, en canvi, carrega 
les paraules humils d’una potencialitat màxima.

Per què el sentim tan proper, tan contemporani?
Una cosa molt contemporània de Sant Joan de la 
Creu és la reflexió sobre el llenguatge. Tempte-
ja constantment els límits. Fins on puc dir sense 
que es trenqui el llenguatge?, es pregunta. Hi ha 
moments que el Càntic ens fa patir per la sintaxi, 
per la concordança, com si el llenguatge estés a 
punt de rompre’s. Però se’n surt. Els místics són 
creadors de llenguatge perquè van fins al límit 
i empenyen una mica més. Ens regalen aquests 
pocs metres de llenguatge que han guanyat. A par-
tir d’aquell moment ja és un espai per a tothom, 
tothom pot caminar-hi. 

Què té, d’especial, l’experiència amorosa de Sant 
Joan de la Creu?
Se’n poden fer moltes lectures. Una d’elles és la 
lectura exempta: llegim-lo com un poema amorós 
d’amor profà, no d’amor místic. A mi em sembla 
una exageració, no té sentit llegir així el Càntic 
quan el context d’escriptura és tan clar: ell va es-
criure un poema en el seu àmbit religiós. Per què 
ens molesta tant, la mística cristiana? I, en canvi, 
no ens molesta la mística hindú, o la budista? A 
ningú no se li acudeix llegir Rabindranath Tagore 
al marge de l’hinduisme. Per què, doncs, aquesta 
obsessió de llegir Sant Joan de la Creu al marge 
de la seva tradició? Per què hi ha d’una banda el 
Sant Joan dels teòlegs i de l’altra el Sant Joan dels 
poetes? Crec que és un error.

Es pot, tanmateix, llegir sense necessitat de com-
partir la fe?
Una vegada una alumna, a classe, abans de parlar 
del poema, em va avisar: «Jo no sóc creient». Li 
vaig dir que no m’importava. Quan estudiàvem 

TEXT: CArLES TornEr
foToS: JoSEP MAriA fErrEiro

Gemma Gorga és professora de 
Literatura Espanyola Medieval 
i Renaixentista a la Universitat 
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de poemes Ocellania (premi Rosa 
Leveroni), El desordre de les mans, 
Instruments òptics, Llibre dels minuts 
(premi Miquel de Palol) i, acabat de 
publicar, Diafragma, amb fotografies de 
Joan Ramell (Curbet edicions).
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Garcilaso no vaig preguntar als alumnes qui esta-
va enamorat, i ara no els demanava pas qui com-
partia el sentiment religiós de Sant Joan. Entre 
altres raons perquè considero que la mística va 
molt més enllà de la confessionalitat, del dogma, 
de l’Església institucionalitzada... La mística és una 
experiència d’amor i de trencament de límits.

Era inevitable que Sant Joan de la Creu, o abans 
Fray Luis de León, patissin per haver trencat 
aquests límits?
Són els grans transgressors. Transgressors del 
llenguatge i de l’experiència de fe. No és el camí de 
la ciència teològica sinó el camí de l’experiència. 
Com Santa Teresa de Jesús, o Miguel de Molinos. 
La paraula “experiència” és constant en el seu vo-
cabulari. Una de les monges va excusar-se davant 
Sant Joan dient que ella no tenia preparació teo-
lògica per entendre’l, i Sant Joan li va respondre 
que no s’hi arriba per la intel·ligència sinó per l’ex-
periència. És un altre dels ponts que ens perme-
ten entrar avui fàcilment en Sant Joan de la Creu. 
Perquè, cadascú a la seva manera, des de diversos 
graus, tothom ha fet aquesta experiència d’amor. 

Tant Sant Joan com Fray Luis de León van tenir 
problemes i van ser empresonats quan van es-
criure a partir del Càntic dels càntics de la Bíblia. 
Aquest gran poema eròtic és paradoxal, perquè 
forma part del cànon de la Bíblia però sempre ha 
provocat conflictes. Per què se senten tan atrets 
tots dos pel Càntic dels càntics?
Perquè són poetes. Han viscut una experiència re-
ligiosa, mística, però també són poetes. I el Càn-
tic dels càntics amaga una potència poètica que fa 
impossible resistir-se a la seva atracció. Crec que 
també els fascina perquè els permet no perdre’s 
en abstraccions, en conceptes teològics. El llen-
guatge amorós del càntic bíblic és quotidià. Tant 
Fray Luis com Sant Joan busquen el llenguatge de 
l’experiència, no el de la reflexió. Fixa’t que, quan 
Sant Joan de la Creu escriu després els comenta-
ris en prosa al seu poema, per què ho fa? No ho 
acabem de saber. Potser necessita escriure-ho per 
explicar-se a ell mateix la part d’incomprensible, o 
d’escàpol, que té el Càntic espiritual fins i tot per 
a ell. Els comentaris de Sant Joan arriben a can-
sar una mica. L’espurna poètica és el més valuós, 
com passa al Càntic dels càntics de la Bíblia, que 
també és al·lusiu, és escàpol. El teòleg no sap com 
entrar-hi i el poeta s’hi sent com a casa. 

Quina gran diferència hi ha entre el Càntic espi-
ritual de Sant Joan i el Càntic dels càntics bíblic?
Sant Joan neteja el Càntic dels elements més 
orientalistes, exòtics, però n’incrementa l’aspec-

te sensual, sensorial i eròtic. No hi ha cap altre 
poeta de la tradició que ve de Petrarca que digui: 
«Gocémonos, amado». I a més a més, en Sant Joan, 
ho diu la dona! És ella qui convida l’home, ella 
pren la iniciativa, sense cap ambigüitat. Pensa 
que en el seu context equivalia a convidar: «Fem 
l’amor!» I escriu aquest vers obrint estrofa! Tot el 
Càntic de Sant Joan és sensual: el tacte i el gust hi 
són molt presents. «El adobado vino»: el respires, 
fa olor, aquest vi calent assaonat amb clau d’es-
pècia i canyella. O «El mosto de granadas», que és 
una beguda tèrbola, sensual. El tacte i el gust són 
essencials per llegir el seu Càntic, i això en una 
tradició –la de la seva època: la del petrarquisme, 
la del neoplatonisme– en què els sentits més exal-
çats eren la vista i l’oïda, que són els sentits més 
descarnats. Garcilaso de la Vega evoca l’estimada 

«l’espurna poètica és el més valuós, com passa 
al “càntic dels càntics” de la Bíblia, que també és 
al·lusiu, és escàpol. el teòleg no sap com entrar-hi 
i el poeta s’hi sent com a casa.»
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des de la mirada i la paraula: des de la distància, 
al capdavall. Què fa, en canvi, Sant Joan de la 
Creu? Incorpora, toca, tasta. Fra Joan empra el 
gust i el tacte perquè parla de fusió. Si la mística 
és fusió, quina millor manera d’expressar-ho que 
menjant-te l’altre, bevent-te l’altre, tocant l’altre? 
La frontera entre els amants s’esborra. 

Això fa que qualsevol lector s’hi pugui identi-
ficar?
Qui no se sent identificat ja amb la primera es-
trofa: «Adónde te escondiste, amado»? A l’època, els 
poemes solen començar amb invocacions, amb un 
pròleg o alguna mena d’introducció. Sant Joan de 
la Creu se salta les introduccions. D’entrada hi 
ha el crit del desig: «Adónde te escondiste, amado?» 
És el crit de la dona abandonada. Qui no entén 
aquesta absència? Estem parlant d’un sentiment 
bàsic. Si llegeixes Garcilaso necessites un bagatge 
mitològic. Aquí, no: «Adónde te escondiste, / amado, 
y me dejaste con gemido». És l’experiència fortíssima 
d’una absència, d’algú que hi era i que de sobte ja 
no hi és.

Amb una actitud molt activa de la dona, dius.
Efectivament. El poema comença amb veu de 
dona, i així enllaça amb tota la tradició de la lí-
rica popular, on són les dones les que canten i 
s’adrecen a l’estimat. Com passa als villancicos. Hi 
ha, doncs, una fusió entre el càntic bíblic i la lírica 
tradicional castellana. No amb la lírica culta pe-
trarquista que idealitza la dona, sinó amb la lírica 
popular que li concedeix la veu.

D’on li ve, a Sant Joan, aquesta vinculació amb la 
cançó popular?
En tenim testimonis. Quan va morir Sant Joan de 
la Creu es van començar a recollir testimoniatges 
per beatificar-lo. Un dels germans carmelites va 
narrar el captiveri de fra Joan, quan va estar tan-
cat a la cel·la gairebé un any. Doncs aquesta cel·la 
era ben a prop del riu Tajo, i el testimoni explica 
que fra Joan va sentir que passava per la vora del 
riu un infant que cantava un villancico que deia 
«Muero de amores, carillo, ¿qué haré? Que te mueras, 

alahé». Això d’«alahé» és una expressió popular 
que vol dir “apa!” Segons el germà carmelita que 
en va donar testimoni, aquest villancico va desen-
cadenar les primeres lires del Càntic espiritual. Tot 
això dit amb molta prudència, perquè en Sant 
Joan de la Creu hi ha molta llegenda barrejada 
amb la seva biografia. Però és bonic, i és plausi-
ble, que el desencadenant fos una cançó popular, 
perquè els carmelites donaven molta importància 
a la música i als cants populars. Segur que fra Joan 
era molt receptiu a aquesta poesia.

Quan compon el Càntic espiritual, Sant Joan de 
la Creu estava tancat en una cel·la perquè les au-
toritats dels carmelites volien que es desdigués 
de la seva reforma del Carmel. Com expliques 
que sigui en aquest context d’empresonament 
que sorgeixi el poema?
Tancat gairebé un any sencer. Pensa que no tenia 
ni paper ni llapis per escriure. Era a les fosques. 
De manera que les lires del Càntic espiritual no les 
escriu sinó que les memoritza. És la baixada de 
l’ésser humà al fons de l’infern. Fra Joan ho com-
parava amb el ventre de la balena. Ell és Jonàs, la 
bèstia se l’ha empassat, i en la foscor, l’aïllament 
i la soledat sent que sorgeix el poema. L’angoixa 
és l’oportunitat. Va al fons de tot per emprendre 
el vol místic.

Com imagines el que li passa, a Sant Joan de la 
Creu, dins la cel·la on el tenen empresonat?
La memòria és important. Ens quedaríem parats, 
si coneguéssim la capacitat de memorització que 
tenia aquella gent! És un altre món. Nosaltres 
tenim memòries molt limitades, ràpidament ho 
posem tot per escrit si ho volem recordar. Però en 
aquell temps la literatura era en gran part oral, i 
més encara la literatura popular. Abans parlàvem 
del Càntic dels càntics de la Bíblia: fra Joan se’l sabia 
de memòria! Gràcies a aquesta memòria, quan és 
tancat a les fosques dins la cel·la, fra Joan està sol 
però no ho està. Nosaltres sí, que ens sentiríem 
sols, perquè no recordem res. Però ell té tota la 
poesia apresa, la duu incorporada. Li fa compa-
nyia en la seva soledat. 

«les lires del càntic espiritual no les escriu sinó 
que les memoritza. És la baixada de l’ésser humà 
al fons de l’infern.l’angoixa és l’oportunitat. Va al 
fons de tot per emprendre el vol místic.»
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Componia, doncs, amb molta facilitat?
Sant Joan de la Creu tenia la lira, com Fray Luis 
de León, del tot interioritzada. Són metres que 
han treballat, que han fet seus. Per això compon 
i aprèn, compon i aprèn, i crea un càntic d’una 
gran musicalitat. Les repeticions, la distribució 
d’accents, les al·literacions com aquestes is repeti-
des al començament: «Adónde te escondiste, / ama-
do, y me dejaste con gemido? / Como el ciervo huiste, / 
habiéndome herido, / salí tras tí clamando y eras ido». 
Per què el grinyol de tantes is? Perquè és la ferida, 
traduïda a vocal. Ell no treballa damunt el blanc de 
la pàgina sinó amb la matèria fònica, el poema és 
d’entrada matèria vocal, no visual.

Com arriba fins a nosaltres aquest poema com-
post i memoritzat en la foscor de la cel·la?
Després d’uns mesos en captivitat, li van canviar 
el vigilant, i aquest nou carceller era compassiu, de 
manera que va ser ell qui li va donar un quadernet 
i llapis. Gràcies a això, fra Joan va anotar el Càntic 
espiritual i altres estrofes que havia compost. Amb 

el quadernet lligat al coll es va escapar, saltà, cor-
regué i se’n va anar a buscar refugi a un convent 
femení de carmelites. No sabem quina va ser la 
redacció posterior del Càntic, quants anys va tri-
gar a completar-lo. Sembla que el va escriure per 
èpoques. 

Per què té una estructura tan original?
Fixa’t en aquestes lires. Cadascuna és un món. 
L’estructura atomitzada, fragmentada, apunta 
que les lires van ser escrites en moments diferents. 
La lògica és mínima: comença amb l’absència de 
l’estimat i va cap a la plenitud. Però el trajecte es 
deixa desordenar. Pots entrar en una lira qualsevol 
i quedar-t’hi. Si llegeixes altres poetes contempo-
ranis, veuràs que les seves composicions tenen 
una estructura claríssima, matemàtica. Aquí, en 
el Càntic espiritual de Sant Joan de la Creu, no: per 
això el poeta diu que sembla un disbarat, un dislate. 
De fet, la mística és el terreny dels bojos. Ramon 
Llull parla de Lo foll quan es refereix a ell mateix. 
Santa Teresa parla de desatinos santos. Això fa Sant 
Joan molt modern: t’obliga a acceptar la perplexi-
tat. Cal acceptar i sentir-se còmode en el “no ho 
entenc”. Cosa que costa molt en el món acadèmic i 
posa molt nervioses algunes persones. No: el Càn-
tic se’ns escapa, l’experiència va més enllà de la 
comprensibilitat. No ens ha de preocupar gaire el 
fet d’entendre’l o no: deixem-nos endur pel càntic, 
deixem-nos inundar per ell.

Com s’aprèn, a llegir des de la perplexitat?
El desarrimo és una paraula molt santjoanista: bui-
dar-se per damunt de tot. Desaferrar-se. El primer 
que cal fer és desempallegar-se. Travessar el de-
sert. Fra Joan anava amb uns frares germans seus 
i els va dir: «Nosaltres, frares, viatgem no per veure 
sinó per no veure». No distreure’s. Fins i tot la be-
llesa és una distracció per a un ascètic com Sant 
Joan. Cal girar la mirada cap a l’interior. És una 
de les aparents contradiccions de la seva poesia, 
que la fan tan interessant: la sensualitat extrema 
(les flors, les olors, els colors) i l’austeritat també 
extrema (no viatgem per veure el que hi ha fora 
sinó per anar sempre més endins). 
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Esposa 
¡Oh cristalina fuente, (1)
si en esos tus semblantes plateados 
formases de repente 
los ojos deseados 
que tengo en mis entrañas dibujados!  

¡Apártalos, amado,
 que voy de vuelo! 

Esposo   (2)
Vuélvete, paloma,
que el ciervo vulnerado 
por el otero asoma
 al aire de tu vuelo, y fresco toma.

Esposa
Mi amado, las montañas, (3)
los valles solitarios nemorosos, 
las ínsulas extrañas, (4) 
los ríos sonorosos, 
el silbo de los aires amorosos,  

Llegim amb Gemma Gorga cinc lires del Càntic 
espiritual de Sant Joan de la Creu. Els seus 
comentaris ens ajuden a entrar en el poema.

(1) LA TRANSPARÈNCIA
«Aquesta lira és un dels punts culminants del 
poema. D’una gran complexitat imaginativa. 
La dona s’aboca a la font i es veu refl ectida a 
l’aigua. Pensem immediatament en el mite de 
Narcís, però no es tracta d’això. Perquè els ulls 
que s’han de formar a la superfície de plata 
de la font no són els d’ella sinó uns altres: els 
ulls que ella té dibuixats a les seves entranyes. 
Ella vol veure els ulls de l’estimat que porta 
dibuixats... on els té dibuixats? A la seva 
memòria, al seu cor? S’aboca a la font per veure 
els ulls de l’altre, que té gravats, com si ella fos 
transparent! Els ulls de l’estimat tenen tanta 
força que la tornen transparent.»

(3) DEU VERSOS SENSE VERB
«Els copistes canviaven aquest vers i escrivien 
“mi amado es las montañas” o “mi amado es 
como las montañas.” No podien acceptar dues 
lires senceres, deu versos seguits, sense cap 
verb. Què pot signifi car “mi amado es como las 
montañas” i tot seguit un devessall d’imatges de 
paisatges, com si els veiessis a vista d’ocell? Els 
angoixava no entendre-ho i, per incomoditat, 
li esmenaven la plana i hi afegien un verb. En 
canvi, Sant Joan ens està convidant a trencar 
els usos habituals del llenguatge. No hi ha verb 
perquè tot és plenitud, no hi resta espai per 
a l’acció. Mi amado és tot això. Dues estrofes 
sense verb al segle XVI: quina gosadia!»

(2) LA FUSIÓ
«Originàriament, aquests epígrafs no hi 
eren. Els ha anat afegint la tradició, escrivint 
“esposa”, “esposo”, “respuesta de las criaturas”, 
etc. Hi ha un problema amb el Càntic espiritual 
de Sant Joan: com que no se l’ha entès, se li 
han volgut donar altres sentits. Als copistes, 
el poema els sembla massa desordenat i hi 
afegeixen epígrafs per ordenar-lo: ara parla 
l’esposa, ara parla l’espòs. Sembla una obra 
de teatre. Però Sant Joan escriu un diàleg en 
la intimitat, un diàleg entre dues veus que es 
confonen. L’experiència mística és la fusió, i 
aquí s’esborra el perfi l estimada/estimat. En 
aquesta lira és fl agrant, perquè el copista ha 
trencat en dues meitats el vers original: “que 
voy de vuelo. Vuélvete paloma.” I en trencar-lo 
també fa miques la musicalitat del vers. I el 
seu sentit poètic! Fins aquí els amants estaven 
separats i, de sobte, les dues veus s’han trobat 
en un mateix vers! La irrupció d’ell es tan 
dràstica que els amants s’ajunten en el mateix 
vers.»

La música callada, 
la soledat sonora
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(4) LES ÍNSULAS ESTRANYES
«La paraula “ínsula” ja era un arcaisme al segle 
XVI. Però és un concepte clau dels llibres de 
cavalleries. Perquè és l’espai de la meravella. 
El Quixot promet a Sancho que governarà una 
ínsula, perquè ho pren dels llibres de cavalleries. 
A l’època de Sant Joan de la Creu la paraula ja no 
s’emprava. Per què no escriu, senzillament, isla? 
Perquè “ínsula” té encara el ressò de la màgia, 
de la meravella, dels llibres antics. Màgia que va 
descorporeïtzant els versos: passem de la terra 
(les muntanyes, les valls solitàries) a l’aigua de les 
ínsulas i els rius, passem de l’aigua a l’aire amorós, 
passem a la nit assossegada que no fa cap por, i 
llavors a la música, la soledat, el sopar i l’amor que 
tot ho recrea.»

(5)  LA PARADOXA
«Són formulacions paradoxals. Què fa la 
paradoxa? Constantment desafi a la comprensió. 
No hi ha desxiframent lògic: com pot ser callada, 
la música? Com pot ser sonora, la soledat? Tan 
aviat com et penses que has entès el poema se 
t’escapa el sentit entre els dits i et diu: segueix 
llegint, segueix deixant-te atrapar per les belles 
paradoxes. Sant Joan de la Creu ens convoca en un 
altre espai de lectura: més enllà de la lògica.»

(6)  UNES ULLERES SIMBÒLIQUES
«Hem de llegir el Càntic amb unes altres ulleres. 
Més intuïtives. Unes ulleres simbòliques. El 
símbol és el llenguatge de Sant Joan de la Creu, 
i és també el llenguatge dels somnis. No pots 
fer un desxiframent exacte d’un símbol, seria 
un disbarat. Què signifi quen la nit assossegada, 
el sopar, la cova, el vi? La seva potencialitat fa 
esclatar el llenguatge. Encara que siguem fi lls 
del cartesianisme i de la lògica, els símbols són 
criatures potents i inesgotables. El que es diu amb 
símbols no es pot dir d’una altra manera, perquè 
llavors fem paràfrasis que són terrorisme poètic, o 
exegètic.»

(7)  L’INFINIT
«Fins i tot ens hem de malfi ar dels comentaris que 
el Sant Joan teòleg fa del Sant Joan poeta. Amb 
el seu coneixement de les Escriptures intenta 
projectar llum sobre el poema, però llavors el 
redueix. Perquè el seu poema és molt més gran 
que el seu intent mateix de comprensió. Ell ho 
diu constantment a les seves proses: no ho puc 
dir, no ho sabré dir, el meu llenguatge és indigent 
per capir-ho. Per incapacitat del llenguatge, que 
és una eina humana, fi nita, limitada, no sap parlar 
d’una experiència sense límits. L’infi nit no pot 
encabir-se en el fi nit. Hagués pogut callar, però 
Sant Joan de la Creu decidí no fer-ho. Per això ho 
diu en poesia.»

la noche sosegada 
en par de los levantes de la aurora, 
la música callada, 
la soledad sonora, (5)
la cena que recrea y enamora.

Nuestro lecho fl orido,
de cuevas de leones, enlazado, (6)
en púrpura tendida,
de paz edifi cado,
de mil escudos de oro coronado. (7)
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Dickinson a Amherst: gebre i abella

«no EnS hA D’ESTrAnYAr LA iMATgE D’EXCEnTriCiTAT quE hA quEDAT ASSoCiADA A DiCkinSon. ELLA MATEiXA ES PrESEnTA 

En unA CArTA CoM un “CAngur EnMig DE LA BELLESA”», Diu L’ESCriPTor JAuME SuBirAnA, EL quAL EnS TrASLLADA A 

LA CASA on VA PASSAr BonA PArT DE LA SEVA ViDA i DE LA quAL, A PArTir D’un MoMEnT DETErMinAT, LA PoETA norD-

AMEriCAnA no En VA SoTir MAi MéS.

— I —
Som a Amherst, a la vall del Connecticut, una 
cinquantena de milles a l’oest de Boston, un matí 
assolellat i fred de principis de novembre. Hau-
rem d’esperar-nos una estona que comenci la vi-
sita guiada al museu d’Emily Dickinson, instal·lat 
a la casa on l’escriptora passà bona part de la seva 
vida, i decideixo sortir a deixar passar l’estona a 
fora. Hem vingut a veure la ciutat, la casa i l’habi-
tació on l’escriptora passà tants dies aparentment 
reclosa, però serà sobretot el jardí el que em que-
darà a la memòria: els arbres alts a tocar del car-
rer major, la tanca, una magnòlia esplèndida, el 
gebre de tants poemes seus que ara cruix a terra 
en trepitjar nosaltres les fulles caigudes, la gespa, 
els petits branquillons.

— II —
El text sobre l’escriptora d’algú tan poc fascinat pel 
“biografisme” com Marià Manent s’obre amb una 
frase sense gaire marge per a interpretacions: «La 
poesia d’Emily Dickinson incita a llegir la biogra-
fia de la seva autora». Nascuda a Amherst el 1830 
en una família benestant i culta, filla d’un advocat 
i polític («el seu cor era pur i terrible», escriurà de 
son pare), Dickinson tingué una educació estricta 
en la tradició calvinista de Nova Anglaterra i una 
formació escolar (primer a l’Amherst Academy, més 
tard al Mount Holyoke Female Seminary, a South 
Hadley, Mass., on estudià llatí i literatura anglesa) 
que havia de quedar formalment interrompuda per 
problemes de salut que van fer que el pare decidís 
que la filla mitjana tornés cap a casa. Això, però, 
no aturà les seves lectures literàries (Thoreau, Rus-
kin, Dickens, Shakespeare) ni el seu interès i la seva 
formació en qüestions intel·lectuals i d’actualitat: a 
la casa familiar es rebien set periòdics, i hi eren 
habituals les sessions amb convidats i amics (un 
d’aquests, Benjamin Newton, l’introduirà a l’obra 
–clau per a ella– de Ralph Waldo Emerson). 

Instal·lada a casa, Dickinson va aprendre el 
que havia de saber una noia de la seva classe i la 
seva època, tot preparant-se per a un casament... 
que no arribà mai. I aquí comença la barreja de 
veritat i de mite, o de realitat i clixé, que la imatge 
que tenim d’Emily Dickinson arrossega. Perquè 
el cert és que es va anar aïllant a la casa familiar 
(inclosos el jardí, una petita granja i els camps del 
voltant, però amb els anys l’aïllament acabà con-
vertit en gairebé reclusió a la cambra pròpia), que 
va renunciar no només al matrimoni (i, doncs, a 
la maternitat) sinó també al món exterior (tret 
d’una breu estada a Washington i d’alguna anada 
per raons mèdiques a Boston), que va començar 
a escriure centenars de poemes que ella mateixa 
passava en net i relligava en quadernets cosits a 
mà però que mai no arribà a publicar (tret de cinc 
apareguts sense signar, del total de 1.789 escrits), 
que no volia rebre visites però que alhora esde-
vingué una redactora compulsiva de cartes (a la 
cunyada que vivia a cinquanta metres, als seus 
mentors literaris i religiosos)... Dickinson és l’em-
blema d’un viatge espiritual i artístic: un viatge es-
tàtic a l’univers sense sortir del pati de casa (un cas 
semblant al de Gaudí, per cert). I ara, en la gran 
era del desplaçament, resulta que la seva obra en-
claustrada i local (o més que això, localitzada) no 
deixa de créixer ni de ressonar arreu. 

Podem dir que la poeta més domèstica ha 
acabat sent una de les més universals, però també 
capgirar la fórmula i sostenir que aquesta poeta 
universal resulta que és la més radicalment do-
mèstica. Perquè poques vegades com en el cas de 
Dickinson el lloc és gairebé només una casa (dues, 
si volem ser generosos) i la seva rodalia. Els espais 
per visitar a Amherst relacionats amb la poetessa 
no són a gaire més d’uns centenars de metres els 
uns dels altres: casa seva, l’estació del tren que el 
pare va ajudar a dur a la ciutat, la First Congrega-
tional Church (l’església on anaven els seus: ella 
no), l’extens prat que la família posseïa a l’altra 
banda de Main Street, la trista doble estàtua “mo-
derna” amb què s’ha volgut homenatjar Dickinson 
i Robert Frost fent-los parlar l’un a tocar de l’altra, 

TEXT: JAuME SuBirAnA
foToS: DEniS hASS

EMILy DICkINSON, AMHERST, 
MASSACHUSETTS, (1830-1886).
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l’Amherst Academy (on estudià de 1840 a 1847), 
el carrer Pleasant on viu quinze anys en una casa 
avui enderrocada amb vista al cementiri, la tomba 
al costat de la resta de la família. 

Quan parlem de la casa de l’escriptora ens 
referim de fet a dues cases: la primera és Homes-
tead, construïda pel seu avi l’any 1813 (llavors era 
una de les més grans del poble), venuda després 
per problemes econòmics i recomprada pel pare: 
els Dickinson s’hi tornaran a traslladar quan Emily 
té vint-i-quatre anys (no sense recança d’ella, que 
la trobava massa enfora) i serà aquí on escriurà 
gairebé tota la seva poesia, on morirà i on conti-
nuarà vivint la seva germana Lavinia. L’altra casa 
és coneguda com Evergreens, construïda el 1856 a 
tocar de la primera perquè hi vagin a viure el ger-
mà gran, Austin, i la seva família: aquesta és la casa 
que avui es manté més com era a l’època, perquè 
la conservà Martha Dickinson, neboda de l’escrip-
tora i una de les protagonistes del sainet en què 
havia de convertir-se a la seva mort l’edició dels 

textos de la poetessa, encarregada inicialment per 
la germana d’Emily a Susan Todd, amant oficial 
–per dir-ho d’alguna manera– del pare de Martha.

 

— III —
Les dues cases, Homestead i Evergreens, formen 
avui l’Emily Dickinson Museum (amb un bon 
web a www.emilydickinsonmuseum.org). Natalia 
Ginzburg va escriure en un article sobre la visita 
que aquest és el lloc que els seus ulls van veure. I 
és així. De fet, és gairebé l’únic lloc que van veu-
re, i va ser aquí on va aprendre –contemplant les 
flors, els ocells, el gebre, els insectes, l’ampit de la 
finestra o el terra de fusta– a pensar i a escriure en 
vers sobre Déu i sobre el món amb un art nascut 
de la reiteració, no de la novetat; de la contempla-
ció aturada, no de l’esbalaïment per la velocitat; 
del criteri propi, no de la tradició ni dels mestres 
del moment... «Tasto un licor com mai ningú no el 
feia», diu Dickinson en paraules de Marià Manent 

(amb Agustí Bartra, introductors i mitjancers a les 
literatures peninsulars), i ho rebla amb la imatge 
d’una noieta embriagada i reclinada contra el sol. 
Poesia religiosa o espiritual (per a mi, d’una mís-
tica sense comunitat) però també espirituosa, una 
poesia de l’exaltació però també del dubte i de la 
perplexitat, poesia lírica i amorosa fora de conven-
cionalismes: la poesia d’una verge luxuriosa («Wild 
nights should be / Our luxury!»). 

Tot sumat, vida i poesia, no ens ha d’estranyar 
la imatge d’excentricitat que ha quedat associada a 
Dickinson. Ella mateixa es presenta en una carta 
com un cangur enmig de la bellesa: bé, doncs això. 
En aquesta nostra època que enalteix fora mida 
el desplaçament i el canvi (amb el viatge com a 
emblema de totes dues coses), Emily Dickinson 
representa un antimodel fascinant (com Miquel 
Bauçà o el J. D. Salinger madur). En la seva època, 
que adorava els models, va optar per no assem-
blar-se a ningú: «Llevat de Shakespeare, Dickin-
son manifesta més originalitat cognitiva que cap 

altre poeta occidental des de Dant», ha escrit Ha-
rold Bloom.

«La Fama és una abella», diu en un poema 
famós que em va brunzint a l’orella. I, com les 
abelles, té una cançó, té un fibló i té, és clar, una 
ala. I mentre jo camino a poc a poc per aquest 
novembre de dos segles després, ella hi torna: «Si 
abolíssim el gebre / no acabaria l’estiu». Emily 
Dickinson va ser (i és) gebre i abella, i per a to-
tes dues coses no li calia anar gaire lluny del lloc 
on havia nascut i on havia après a mirar-se les 
coses més properes. La seva poesia creix cap en-
dins, plena d’ales i agullons, i s’evapora i torna a 
aparèixer amb cada nou lector i amb cada nova 
lectura. En té prou amb un jardí que mai no se li 
acaba. El jardí en què trepitgem el gebre que ella 
va trepitjar i on imaginem la cançó d’unes altres 
abelles que continuen sent l’abella de la seva Fama. 
El jardí que ens acull només d’obrir un llibre seu, 
cosa que no hauria passat mai (ni que ens acollís ni 
llegir-la en un llibre) mentre fou viva. Visca, doncs, 
la seva Mort. 

A L’ESQUERRA:
L’HIVERNACLE ON PASSAVA MOLTES 
HORES LA POETA JA NO EXISTEIX, 
PERò ELS SEUS LECTORS HAN 
OMPLERT DE PLANTES L’ESPAI QUE 
OCUPAVA EN EL PASSAT.

A LA DRETA:
LA CASA D’EMILIy DICkINSON AL 
CARRER MAJOR D’AMHERST. LA SEVA 
CAMBRA ERA AL PRIMER PIS, LA SEVA 
FINESTRA A L’EXTREM ESQUERRE.
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Amherst, 7 i 17 de mAig de 1850

Benvolguda Recordada,
Les circumstàncies en què t’escric aquest matí 
són alhora glorioses, afligidores i benèfiques 
– glorioses en fins, afligidores en mitjans i 
benèfiques, espero, en ambdós sentits. Barres 
de pa bessones, acaben d’arribar al món sota 
els meus auspicis –bones nenes– iguals que la 
seva mare – i aquí, amiga estimada, hi ha la 
glòria.

Al saló, adormida, jau la meva mare malal-
ta, patint intensament una Neuràlgia Aguda 
– tret d’algun moment com ara, quan la son 
clement s’hi acosta i la captiva, aquí hi ha 
l’aflicció.

No em cal treure’n la inferència benèfica – 
allò de bo que jo en dedueixo, el guany, l’esperit 
de paciència, l’enorme influència en les feines 
de casa que em pren el cap i l’ànima, ja saps tot 
el que en diria, i donaria per suposat que són 
escrites, quan de fet només són pensades. Diu-
menge la meva mare va tenir un atac, s’havia 
trobat perfecte fins llavors, i no recordem cap 
possible imprudència que hagués pogut provo-
car la malaltia, ho hem fet tot i encara que cre-
iem que de mica en mica va superant-la encara 
pateix molt. Sempre he descuidat les arts culi-
nàries, però ara les atenc per necessitat1 i pel 
desig de fer les coses plaents per al pare i l’Aus-
tin. La malaltia provoca desolació, i “el dia és 
fosc, i trist”, però espero que la salut tornarà, i 
també els cors alleugerits, i les cares somrients. 
A casa no estem gairebé mai malalts, i quan pas-
sa no sabem què fer, arruguem les nostres pe-
tites celles, piquem a terra amb els peuets, i les 
nostres ànimes minúscules s’enfaden i li diuen 
a la malaltia que se’n vagi. A la senyora Brown 
li agradaria veure-ho, les dones grans esperen 
morir-se, però nosaltres, les joves, i actives, amb 
el desig “per la lluita”, nosaltres “morir a la vora 
del camí, exhaustes per la marxa de la vida” no, 
no benvolgut “Pare Mortalitat”, aparta’t del nos-
tre camí si us plau, ja t’avisarem si et volem a 
prop, Bon dia, senyor, oh, Bon dia! Quan no es-
tic treballant a la cuina, sec al costat de la mare, 
atenc els seus petits desitjos – i miro d’animar-la 
i d’encoratjar-la. He d’estar contenta, i agraïda, 
que ara puc fer el que cal, però em sento tan 
sola, i tan ansiosa que ella es recuperi. Només 
m’he entristit una vegada, i tu en sabràs tot el 
perquè. Mentre rentava els plats al vespre en 
la nostra petita “cambra de la pica”, vaig sentir 
un copet conegut, i un amic tan benvolgut va 
venir a demanar-me d’anar a fer un tomb amb 
ell pels boscos, els dolços-tranquils boscos, i jo 
ho desitjava tant – li vaig dir que no hi podia 
anar, i em va dir que n’estava decebut – m’esti-
mava molt – llavors els ulls se’m van omplir de 
llàgrimes, tot i que vaig mirar d’ofegar-les, i ell 
va dir que jo podia i que havia d’anar-hi, i em 
va semblar injust. Ah, vaig lluitar amb una gran 
temptació, i em va costar molt negar-m’hi, però 
em sembla que a la fi vaig conquerir no pas una 
victòria gloriosa, Abiah, amb redoblament de 

Les llàgrimes són ara els meus àngels
unA CArTA D’EMiLY DiCkinSon A ABiAh rooT*

(TrADuCCió DE JAuME SuBirAnA)
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tambors, sinó una mena de victòria desvalgu-
da en què el triomf venia de si mateix, amb 
música somorta, soldats cansats, cap bandera 
onejant, cap crit des de lluny. Havia llegit sobre 
les temptacions de Crist, i que van ser com les 
nostres, amb la diferència que ell no va pecar; 
vaig demanar-me si una va ser com la meva, i si 
el devia fer enfadar – no vaig saber què decidir; 
tu què creus?

Vaig posar-me a la feina tota contenta, 
cantussejant una tonada fins que la mare es 
va adormir, i llavors vaig plorar amb tota la 
meva força, era com si em sentís maltractada, 
que aquest món malvat no es mereixia uns pa-
timents tan devots i terribles, i vaig tornar als 
meus sentits molt enrabiada amb la vida, i el 
temps, i l’amor per l’aflicció, i l’angoixa.

Què hem de fer, benvolguda, quan la tribu-
lació creix i creix, quan la llum tènue i solitària 
expira i és fosc, tan fosc, i vaguem i no sabem 
cap a on i no podem sortir del bosc – de qui 
és la mà que ens pot ajudar, i aconduir-nos, i 
guiar-nos per sempre; parlen d’un “Jesús de 
Natzaret”: em diràs si pot ser ell?

Suposo que has tingut notícies de l’Abby, 
que saps en què creu ara – s’ha tornat una dol-
ça noia cristiana, la religió li fa la cara força 
diferent, més tranquil·la però molt radiant, 
santa però molt joiosa. Parla d’ella bastant 
lliurement, sembla que s’estimi el Senyor Crist 
tantíssim i que es meravelli i se sorprengui de 
la vida que havia viscut fins ara. Tot sembla 
negre, i llunyà, i Déu i el Cel són a prop, certa-
ment ha canviat molt.

T’haurà parlat de les coses de per aquí,2 
de com la “petita veu suau” va cridant, i com 
la gent l’escolta, i hi creuen, i obeeixen de cor 
– com el lloc és molt solemne, i sagrat, i els do-
lents fugen d’amagat i estan afligits – no pas 
per les seves vides malèvoles – sinó per aquests 
temps estranys, gran canvi. Jo sóc un dels do-
lents cançoners, i doncs m’allunyo d’amagat, i 
medito, i medito, i m’aturo, i faig la feina sense 
saber per què – certament no per aquest món 
breu, i més segura que no és el Cel – i pregun-
to què significa aquest missatge que demanen 
amb tanta vehemència, tu saps res d’aquesta 
profunditat, i plenitud, intentaràs parlar-me’n?

És divendres, benvolguda Abiah, i la setma-
na que ve el mateix, però la meva missió no ha 
estat acomplerta – i tu tan tristament negligida, 
i no sé per què. On creus que m’he extraviat, i 
de quin nou encàrrec retorno? Vinc del “cap a 

i des de, de caminar amunt i avall”, el mateix 
lloc d’on venia Satan quan Déu li va preguntar 
a on havia estat, però per no allargar-ho et diré 
que he estat somiant, somiant un somni daurat, 
amb els ulls tota l’estona ben oberts, i em sem-
bla que ja gairebé s’ha fet de dia, i a més he es-
tat treballant, proveint el “menjar que pereix”, 
espantant la pols temorenca i essent obedient i 
amable. Jo en dic obediència amable als llibres 
en què les Ombres escriuen, potser tingui un 
altre nom. Però sóc la Reina de la cort, si les 
insígnies reials fossin la pols i la brutícia, tinc 
tres lleials subjectes als quals m’estimaria més 
estalviar-los el servei. La Mare és encara una in-
vàlida, tot i que sigui una invàlida parcialment 
recuperada – el Pare i l’Austin encara clamen 
pel menjar i jo com una màrtir els alimento. No 
t’agradaria veure’m amb aquestes cadenes de 
gran desesperació, buscant per la cuina i pre-
gant per un rescat generós i declarant “per les 
barbes d’Omar” que mai no havia estat en un 
destret com aquest. La meva cuina, em sembla 
que en vaig dir, que Déu em privi que ho fos o 
que mai ho hagi de ser – que Déu em guardi 
del que en diuen llars, tret de la llar lluminosa 
de la “fe”!

No temis les meves imprecacions, mai 
no han fet mal a ningú, i em fan sentir tan 
tranquil·la i... tan molt més còmoda!

¿On ets ara, Abiah, on són els teus pensa-
ments i les teves aspiracions, on són els teus 
joves afectes, no amb les botes i els mostatxos, 
algun és amb mi, desagraïda, algun ni que si-
gui marcit, moribund? Suposo que deus esti-
mar la teva mare, i estimar l’estranger i el pe-
legrí, i visites els pobres i afligits, i culls camps 
sencers de benediccions. Guarda-me’n una 
petita garba – només una ben petita! Recorda, 
i preocupa’t per mi alguna vegada, i espargeix 
una flor fragant en aquest erm de vida meva 
escrivint-me, i no oblidant-me, i allargant-te 
en la pregària, per tal que el Pare en pugui be-
neir una més!

Fa molt que no veig els teus cosins, tots es-
taven bé quan els vaig veure. Quan tornaràs a 
venir – De seguida, oi que sí?

La Vinnie encara és a l’escola, i jo sec a la 
meva finestra solitària i ploro llàgrimes clares 
en la seva memòria. Les llàgrimes són ara els 
meus àngels. (…)

La teva amiga afma.
emily

NOTES
* Abiah Palmer Root va ser companya de Dickinson a l’Amherst Academy durant un curs, el 1843-1844, i després marxà a Springfield. La 
relació entre les dues es mantingué per carta, tot i que decauria després del casament d’Abiah amb el reverend Samuel W. Strong el 1854. 
1. La seva germana Vinnie, que era qui més s’ocupava de les coses de la casa, estava estudiant a l’Ipswich Female Seminary. Austin és el 
germà de l’escriptora.
2. En aquells anys el país vivia una forta onada religiosa de conversions que arribarà a la família d’Emily Dickinson. No pas a ella: era 
l’única de casa seva que no assistia als oficis setmanals. 
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uns ulls que tant han estimat

LA TrADiCió JuEVA quE ESPriu ACuLL éS AquESTA: quALSEVoL AfirMACió rELigioSA VA PrECEDiDA D’un PoTSEr –o 

VA ACoMPAnYADA D’un inTErrogAnT. un JoC DE PArADoXES quE fA inTErESSAnTíSSiMA LA LECTurA DE LA SEVA 

SETMAnA SAnTA.

La lectura d’un poema varia al llarg dels anys. Si el 
poema conté una reivindicació tan forta del «lliu-
re dret de preguntar», és lògic que els lectors el 
llegeixin d’una manera o d’una altra segons quina 
sigui la pregunta que tinguin al cap. 

Tanmateix, Espriu planteja aquest dret a la 
pregunta en un moment molt concret. El poema 
que estem llegint és l’antepenúltim del llibre Set-
mana Santa. Quan els lectors hi arribem ja hem ca-
minat els trenta-set poemes anteriors en els quals 
Salvador Espriu ens ha fet recórrer cadascuna de 
les escenes de la detenció, judici, tortura, condem-
na, crucifixió i enterrament de Jesús de Natzaret. 
En un clima molt espriuà de torxes enceses en la 
nit i de processons de Setmana Santa, hem assistit 
a la traïció de Judes, al judici de Pilat –durant el 
qual el poeta ha contestat tres vegades la seva pre-
gunta «Què és la veritat?»–, hem comptat d’una 
en una les negacions de Pere, hem sentit al peu de 
les tres creus la terra que tremola i com s’abat la 
llum del llamp, i hem acompanyat les dones que el 
matí de Pasqua van al sepulcre de Jesús. Les hem 
seguit, segons els versos d’Espriu, «fins al misteri 
/ del llindar».

Just abans del poema que ens ocupa, la mira-
da del poeta ha fet companyia, en aquell matí de 
Pasqua, a les dones perplexes perquè han trobat 
el sepulcre de Jesús buit, i les hem vist tornar-se’n 
cap a la ciutat. Han deixat sola Maria Magdalena, 
que plora i busca incansablement on han amagat 
el cos de Jesús. Però el poeta s’ha quedat al cos-
tat de la Magdalena, i al poema XXXII li dedica 
aquests versos:

Però la qui l’estima més
sent un subtil dolor sobtat
quan perd, veient-lo al seu davant,
fins alambins de soledat.

La qui l’estima més, doncs, ja no està sola. A 
l’Evangeli segons Sant Joan la trobada entre Maria 
Magdalena i Jesús ressuscitat es narra així:

XXXVIII

Potser creieu
gens de fiar
uns ulls que tant
han estimat?
La vella deu
calma la set?
Al llarg del freu 
calla la veu
de l’antic cant.
No veig pas res
al meu davant,
ran de l’avenc.
Però comprenc
que cal voler,
lúcid, sencer,
il·limitat,
mai més sotmès
a pors, al pes
de les raons
d’autoritat,
ben arrelat 
en sòlid fons,
el lliure dret
de preguntar.

TEXT: CArLES TornEr
CAL·LigrAfiA: kEiTh ADAMS
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«Mentre plorava, ella s’ajupí per mirar dins 
el sepulcre i veié dos àngels vestits de blanc, as-
seguts al lloc on havia estat posat el cos de Jesús, 
l’un al cap i l’altre als peus. Ells li diuen:

– Dona, per què plores?
Maria Magdalena els respon:
– S’han endut el meu Senyor i no sé on l’han 

posat.
Així que acabà de dir aquestes paraules, es 

girà enrere i veié Jesús allà dret, però no s’ado-
nava que fos ell.

Jesús li diu:
– Dona, per què plores? Qui busques?
Ella, pensant-se que era l’hortolà, li respon:
– Si te l’has emportat tu, digues-me on l’has 

posat, i jo mateixa me l’enduré.
Li diu Jesús:
– Maria!
Ella es gira i li diu en la llengua dels hebreus:
– Rabuni –que vol dir “mestre”.
Jesús li diu:
– Deixa’m anar, que encara no he pujat al 

Pare. Vés a trobar els meus germans i digues-los: 
“Pujo al meu Pare, que és el vostre Pare, al meu 
Déu, que és el vostre Déu”.

Maria Magdalena anà a trobar els deixebles 
i els anunciava: “He vist el Senyor”.»

La mirada entre Maria Magdalena i Jesús 
Ressuscitat és l’eix d’aquest relat de l’Evangeli, 
perquè és una mirada en dos temps: Maria Mag-
dalena primer el veu, però només en un segon 
moment reconeix Jesús, quan ell la crida pel seu 
nom. Davant d’aquesta mirada, Espriu s’interro-
ga:

Potser creieu
gens de fiar
uns ulls que tant
han estimat?

Però Espriu no contesta la pregunta, sinó 
que ens parla del freu: el braç de mar que separa 
el país dels vius del país dels morts. Ens parla 
de l’avenc: el precipici de la mort on calla la veu 
dels cants antics. I reivindica el dret a preguntar 
sense sotmetre’s a cap autoritat.

En el moment de la seva publicació, al final 
del franquisme, i emparant-se en el fet que Es-
priu es definís ell mateix com a agnòstic, aquest 
«lliure dret de preguntar» sense sotmetre’s a cap 
autoritat va ser entès, en general, com un refús 

del dogma i de la confessió de fe. Però avui les 
noves generacions de crítics i de poetes han re-
llegit Espriu posant molta atenció en el seu in-
terès per la Bíblia i la mística jueva, com bé sap 
el lector que segueixi les lectures d’Espriu que 
publica la revista | compartir |. Avui sabem bé 
que Espriu deia «jo em dic agnòstic per humili-
tat, però indubtablement jo tinc una profunda 
pregona preocupació religiosa» –un agnosticis-
me entès, doncs, com una humilitat extrema a 
l’hora de parlar de Déu. Avui que som conscients 
de la incomoditat d’Espriu davant dels que vo-
lien llegir-lo esborrant-ne els ressons religiosos, 
aquest «lliure dret de preguntar» ens mostra la 
seva altra cara: cap racionalitat pot impedir que 
ens plantegem la pregunta sobre la mirada de 
Maria Magdalena. És a dir, la pregunta sobre si 
és de fiar l’experiència de la deixebla que es trobà 
amb el Ressuscitat.

Conscient d’aquests vaivens de la lectura i sa-
bent que potser uns i altres se’l voldrien apropiar, 
Espriu advertia els seus lectors al pròleg del lli-
bre: «Entorn d’ella [de la Mort] –eix, com sempre, 
de tota la meva obra– gira aquesta Setmana Santa, 
que no s’esbalça, m’afiguro, en l’acreditat gènere 
de l’estampeta ni sofreix tampoc que ningú s’alle-
ri a discórrer, alegrant-se’n o lamentant-ho, sobre 
el fantasma de la meva “conversió”. Però crec que 
ens pertany el lliure, fonamental i imprescripti-
ble dret d’interrogar i indagar, sense rendir-nos 
mai a la coacció de cap pretesa autoritat, del 
color que sigui, sobre tota mena de problemes 
i qüestions. I estic alhora convençut que ni és 
superior en claredat o agudesa mental l’individu 
mancat del concepte metafísic de la vida, o que 
l’ha rebutjat o ha renunciat a ell, ni és més bo 
l’adherit a una o altra ortodòxia o credo, pietós o 
no. És contra aquesta doble fal·làcia, tan primà-
ria com estesa i freqüent entre nosaltres, que em 
revolto sense vacil·lacions, jo, vacil·lant i insegur 
de soca-rel».

Maria Magdalena anunciava als deixebles: 
«He vist el Senyor». 

Espriu pregunta: «Potser creieu / gens de 
fiar/ uns ulls que tant / han estimat?», i no respon 
la pregunta. Espriu vol deixar-la oberta perquè 
sigui el lector qui respongui, sense sotmetre’s a 
cap autoritat –ni tan sols a l’autoritat d’Espriu. 
De manera que aquest lector que els parla pot 
respondre –a la manera espriuana– la pregunta 
del poeta amb una nova pregunta: per què no 
han de ser de fiar, uns ulls que estimen?

«avui sabem bé que espriu deia «jo em dic agnòstic per 
humilitat, però indubtablement jo tinc una profunda pregona 
preocupació religiosa» –un agnosticisme entès, doncs, 
com una humilitat extrema a l’hora de parlar de déu.»
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— I —
 

SINERA
«Pels portals de Sinera
passo captant engrunes
de vells records.» 

«Sóc de Sinera», deia Espriu. La seva Sinera no 
és tan sols l’anagrama d’Arenys de Mar, sinó la 
Catalunya d’abans de la Guerra. El país perdut, 
el que hagués pogut ser però que no va ser per 
culpa de la derrota de la República el 1939. Espriu 
explicava que en realitat Sinera era una petita 
pàtria «basada en el record i el desig». També va 
escriure que era «una transposició poètica dels 
meus records d’infància». Sinera és el país de la 
infantesa, el continent de la memòria. Memòria 
del passat, però també memòria del futur que el 
poeta havia pogut imaginar durant la seva joven-
tut, veient-se ell mateix com un professor uni-
versitari, un investigador, potser un arqueòleg. 
Un futur –el personal i el del país– que la guerra 
va abolir per sempre més.

— II —
SEPHARAD
«Escolta Sepharad: els homes no poden ser 
si no són lliures.»

La Sepharad dels poemes d’Espriu –Sepharad és 
el nom amb el qual els jueus expulsats el 1492 
pels Reis Catòlics anomenaven la Península Ibè-
rica– expressa un desig. El poeta vol la reconcili-
ació entre els guanyadors i els vençuts, i foragitar 
per sempre la guerra. Però això no és possible 
sense que l’Espanya vencedora escolti la veu dels 
qui han perdut. Ell tenia l’esperança posada en 
les generacions futures que hauran de superar 
el gran error de la guerra, que va ser una ombra 
que sempre el va perseguir. La seva profunda 
espiritualitat arrelava en la dels jueus expulsats.

— III —
 

 EL LABERINT
«I em perdo i sóc, sense missatge, sol,
enllà del cant, enmig dels oblidats.»

Espriu és un home inquiet: llegeix autors grecs, 
jueus i llatins, llibres de mitologia, de fi losofi a, 
d’història antiga, d’esoterisme. La mitologia gre-
ga és present en tota la seva obra. El mite del la-
berint metaforitza la relació d’Espriu amb la seva 
obra i amb la seva vida personal i com a escriptor. 
El laberint pot representar la recerca espiritual, i 
el fi l per trobar-hi un camí és la poesia. El Mino-
taure és la violència, la mort imposada, la guerra.

Deu emblemes de Salvador Espriu

L’oBrA D’ESPriu CrEA un Món ProPi inConfuSiBLE. n’hEM ESCoLLiT DEu EMBLEMES PEr DonAr-nE unA ViSió 

PAnoràMiCA. CoM DEu MonuMEnTS quE EL ViSiTAnT VA fEnT SEuS A MESurA quE hABiTA ELS CArrErS DE LA CiuTAT 

ESPriuAnA.

JoSEP MAriA fErrEiro

AGUSTí PONS ACABA DE 
PUBLICAR UNA MAGNíFICA 
BIOGRAFíA DE SALVADOR 
ESPRIU.
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— IV —
LA BARCA D’HORUS
«Desperta, és un nou dia,
la llum
del sol llevant, vell guia
pels quiets camins del fum.»

Espriu aspirava a convertir-se en professor 
d’Egiptologia a la Universitat Autònoma creada 
durant la II República. La guerra, però, va frus-
trar el seu futur professional. Malgrat tot, la fasci-
nació per Egipte no el va abandonar mai. Sovint, 
en la seva poesia, hi apareix el mite de la barca 
d’Horus, que recorre el firmament. És la Roda 
del Temps de les seves cançons. En la seva poe-
sia, l’albada no solament significa el naixement 
del dia, és també un renaixement. La progressió 
en espiral de la vida i la mort fa que a vegades 
sigui impossible establir els límits entre l’una i 
l’altra: al pic del migdia, el poeta canta la «Cançó 
de la mort resplendent».

— V —
EL TEMPLE DESTRUïT
«Ja l’únic temple destruït, 
esdeveníem rar l’exili.»

Espriu relaciona la vida quotidiana amb la litera-
tura jueva: l’Antic Testament, i també la Càbala, 
la Mixnà i el Talmud són al rerefons de molts 
versos. El temple destruït comporta l’exili, tam-
bé l’exili interior que ell mateix vivia. Espriu 
compara el patiment del seu poble amb el dels 
jueus expulsats. Els catalans, com els jueus, per 
no desaparèixer com a poble s’han de refugiar en 
una esperança que neix de l’austeritat i l’estudi. 
Espriu buscava l’alè de l’antiga saviesa jueva. El 
seu acostament a la càbala –la tradició mística 
jueva– s’ha d’entendre des d’aquesta identificació 
profunda amb el destí secular del poble d’Israel. 
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abril maig juny  2013  49

— VI —
EL JARDí DELS CINC ARBRES
«Ors de sol damunt l’heura
del jardí dels cinc arbres.»

El Jardí dels cinc arbres és el món de la infància, 
el refugi obsessivament il·luminat pel sol, fins i 
tot el de posta a l’hivern. Enyora la infància, la 
família i la mare, amb qui va tenir una relació 
molt forta. Les roses de Sant Jordi que aparei-
xen als versos són una evocació de les mans de la 
mare. El jardí dels cinc arbres existeix: és el de la 
casa familiar dels estiueigs a Arenys, que Espriu 
converteix en l’espai mític de la infantesa. 

— VII —
MRS. DEATH
«no esgotaràs tots els noms de la mort.
Només recorda
que es diu vell caminant i també mur,
i com jo que parlo, i com tu que escoltes.»

Espriu deia que la seva obra era una reflexió so-
bre la mort per no deixar-la de tenir mai present, 
amb serenitat. La mort és el personatge central, 
tota la seva obra és una meditació sobre la mort, 
perquè Espriu no girava els ulls, vivia en la seva 
presència. Espriu fa amb els seus versos una pro-
cessó de Setmana Santa, les seves paraules són 
«llums en aquest seguici de la mort caminada». 

— VIII —
 
EL POTSER
«Esguardes al camí
La incertitud de l’alba? 
Potser no, potser sí.»

El poeta utilitza repetidament la paraula “potser” 
quan s’apropa a Déu. És un acostament a la fe 

cristiana des del llindar de l’indicible. El “potser” 
esdevé el lloc des del qual pot pensar la pregunta 
de Déu i intuir respostes. Espriu no fa mai afir-
macions teològiques, perquè és massa respectuós 
amb la fe per fer-ho. És tan auster que no pot 
reduir la fe a un discurs.

— IX —
LA COMPANyIA DELS VERSOS

«Cansat de tants versos que no fan companyia.»

Per Espriu, els versos no tenen sentit si no ens 
acompanyen; la poesia es vol propera, vol ser com-
partida. És un Espriu compassiu, empàtic amb el 
sofriment tant individual com col·lectiu, proper a 
la malaltia i al dolor dels altres.

— X —
EL MIRALL ESMICOLAT
«Penseu que el mirall de la veritat s’esmi-
colà a l’origen en fragments petitíssims, i 
cada un dels trossos recull tanmateix una 
engruna d’autèntica llum.» 

El poeta cerca la veritat obsessivament: «Què és 
la veritat? / Vidre llançat, esmicolat, / als quatre 
vents de la ciutat.» El pensament de la càbala, 
que inspirava Espriu, entén el coneixement 
com un camí d’ascesi, de recerca incessant, per 
reconstruir la unitat que es va perdre a l’origen: 
per aplegar els fragments del mirall esmicolat. 
Es tracta d’una recerca espiritual que en el poeta 
de Sinera pren forma literària: la seva obra es va 
esmicolar en contes i en teatre, en novel·les i en 
una multiplicitat de poemes, i cadascun d’aquests 
fragments de l’obra conté, tanmateix, una engru-
na de llum autèntica. En una entrevista digué: 
«La meva obra no és acabada i està absolutament 
planejada. Si jo puc viure, aleshores al final espe-
ro que la meva obra tingui un sentit, el que jo he 
procurat donar-li.»



Gocémonos, amado,

y vámonos a ver en tu hermosura

al monte o al collado

do mana el agua pura;

entremos más adentro en la espesura.

SANT JOAN DE LA CREU

 
 

Per la Bellesa vaig morir. Tot just

la tomba m’acollia,

n’entrava un, mort per la Veritat,

a la cambra veïna.

“Tu, per què has mort?”, em preguntà en veu baixa.

Li contestava: “He mort per la Beutat”.

“Jo per la veritat: són una sola cosa

-va dir-me –. Som germans”.

I així, com uns parents que en ser de nit es troben,

de l’una a l’altra cambra vam parlar,

fi ns que la molsa ens arribava als llavis

i els noms ens esborrà.

EMILy DICkINSON

(Traducció Marià Manent)

 
 

Quin preu? La vida.

Si volies pagar-lo

la salvaries.

SALVADOR ESPRIU
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Recordes els serafins d’aquell fresc romànic 
que vam estar contemplant a la sala del 
Mestre de Pedret? Ens miraven de front, les 
mans esteses, com si es neguessin a morir sota 
els efectes d’una despigmentació que els anava 
esborrant del regne de la llum. Ells, símbols 
d’un amor –hosanna, hosanna, hosanna– que 
s’escrostona i salta amb el pas del temps. Em 
vas buidar la vida d’àngels i em vas deixar la 
clarividència dolorosa del record: tot d’ulls que 
se m’escampen per les ales, i no volen dormir, i 
et pensen, i et saben, i et no saben.

Gemma Gorga

(del Llibre dels minuts, Barcelona, Columna, 2006)
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Marroc
José María García, membre actiu de la nova Societat Fotogràfica de Màlaga, 

és un apassionat del Marroc. Ha viatjat a aquest país del nord d’Àfrica en set 

ocasions. I l’ha recorregut amb 4x4 i fins i tot amb moto trail, cosa que li ha 

permès anar al seu aire i arribar fins a les zones més recòndites, que rarament 

apareixen a les guies turístiques. García ha passat en poques hores d’estar 

en un port de muntanya cobert de neu, tremolant, a uns quants graus sota 

zero, a trobar-se enmig del desert, rostit, a més de quaranta graus, després 

d’haver travessat gorges imponents i extensos palmerars, i d’haver circulat 

per carreteres flanquejades per boscos de cedres i gairebé sense trànsit. 

Sí, Marroc és una terra de grans contrastos, alguns dels quals –el paisatge, 

els colors…– han estat magníficament recollits per la càmera de José María 

García. No obstant això, per experimentar altres contrastos –de temperatura, 

d’olors…– cal anar al país. Daniel Romaní

UN PAiS DE GRANS CONTRASTOs
José María García







56

Keith Adams tot visitant l’exposició.

Adams empra tinta i molts altres elements per fer les cal·ligrafies.

L’exposició té lloc al Centre Calisay d’Arenys de Mar (Barcelona).

Keith Adams ha inaugurat, al centre Calisay d’Arenys 
de Mar, una exposició de les seves cal·ligrafies de poe·
mes de Salvador Espriu. Ens en congratulem perquè 
es tracta d’obres que han nascut entorn de la nostra 
revista. Durant una dècada, les sàvies lletres de Keith 
Adams, de traç adés auster adés molt expressiu, han 
acompanyat cadascuna de les lectures de textos de 
Salvador Espriu que | compartir | ha anat publicant.  
La suma de les il·lustracions és, al cap dels anys, d’una 
bellesa i una riquesa sorprenents. El Centre Salvador 
Espriu d’Arenys, impressionat per la força i la diversi·
tat d’aquests obres, va decidir que havien de ser expo·
sades com una manera més de celebrar el centenari de 
Salvador Espriu. Una manera ben pertinent, perquè és 
un homenatge que vincula art i poesia, i perquè posa al 
centre mateix de l’atenció els versos del poeta.

Keith Adams és un artista que recull, en la seva 
obra, una gran diversitat de tradicions cal·ligràfiques. 
En l’explicació que va fer de l’exposició va narrar algun 
dels orígens de les seves cal·ligrafies, com les inicials 
sinuoses nascudes del seu estudi de manuscrits del 
segle XIII dels notaris de Tortosa, o les miniatures 
medievals que acompanyen l’os Nicolau.

Una vitrina mostrava al públic els instruments 
del cal·lígraf: plomes, pinzells, burins, brotxes, tintes, 
pigments... Amb aquestes eines, cadascuna de les cal·
ligrafies esdevé expressiva per il·luminar el poema, 
mostrar·ne els replecs ocults, esmolar·ne la intenció  o  
projectar·hi una ombra clàssica que arrela en els antics 
manuscrits grecs, jueus o egipcis –una ombra de saviesa 
antiga que hauria plagut molt a Salvador Espriu.

El cal·lígraf anglès de Salvador Espriu
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

Oració en la teva mort: Les hores, 1952 
Cançó de capvespre: El caminant i el mur, 1954
Psalms d’aquests vells cecs, 1967
El caminant i el mur, 1954   
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