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La medicina és un dels temes recurrents en la història del cinema, 

tot i que la mirada cinematogràfica sobre la ciència, els professio-

nals o els centres ha variat molt al llarg de més de cent anys.
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EDITORIAL
quins són els límits científics de la cirurgia plàstica? I quins són els seus  

límits morals? «La conquesta del protagonista de La piel que habito […] és la 

manifestació d’un desig últim […] de la cirurgia plàstica: fabricar una pell que 

excel·leixi la pell humana. Tan orgullós està el doctor Robert Ledgard dels seus 

resultats que, tot i que odiava i torturava l’ésser amb el qual experimentava, se 

sent el creador d’una nova criatura de la qual s’enamora.» —afirma Imma Merino 

a les pàgines que obren el nostre monogràfic. Per quina raó la ficció torna una 

vegada i una altra a les històries de metges i pacients? Perquè en aquesta relació 

intensa entre qui guareix i qui és curat es nuen les experiències extremes de 

la vida humana i se’n poden palpar els límits. La pel·lícula d’Almodóvar parteix 

de la novel·la de Thierry Jonquet: els metges de ficció travessen fàcilment les 

fronteres tan primes entre la literatura i el cinema.

Arran de la publicació d’El médico en el cine. Anatomía de una profesión, 

del doctor Benjamín Herreros, hem volgut acostar-nos a les obres més recents 

que posen en escena la professió mèdica. La piel que habito, d’Almodóvar; En 

un mundo mejor, de Susanne Bier —Òscar a la millor pel·lícula estrangera— o la 

novel·la multipremiada de David Grossman Tota una vida formen part de l’última 

fornada d’obres cinematogràfiques i literàries que confirmen que, avui mateix, 

el món de la consulta, la clínica i l’hospital són espais que la ficció no es cansa 

d’explorar. Tant si es tracta d’una instal·lació luxosa d’última generació en una 

capital occidental, com d’un campament de refugiats en un país africà en guerra 

o d’un suburbi a Tel Aviv.

El director de la Fundació per la Pau, Jordi Armadans, reflexiona sobre el 

metge protagonista del film de Susanne Bier: «Com a professional decideix anar 

a un lloc on hi ha molt poques oportunitats, i fer una feina complicada, amb poc 

descans, intentant curar gent que no té assistència sanitària i atenent centenars 

de víctimes d’un conflicte armat. […] Com a metge es troba amb un dilema moral: 

operar o no un dels caps militars responsable de tants morts i ferits diàriament. 

Això l’enfronta amb la comunitat, però per la seva ètica professional pensa que 

malgrat la barbàrie dels seus actes, ell també té dret a rebre atenció mèdica».

El professor Josep Maria Lluró es deixa commoure per una extraordinària 

escena de Tota una vida, la novel·la de David Grossman, que aconsegueix fer 

emergir l’univers invisible dels palestins que viuen com a clandestins a l’interior 

d’Israel i donar-li tota la seva dimensió tràgica. Perquè, com en les millors tragè-

dies, a l’hospital fantasma que pren cos a les pàgines de Grosmann s’hi afirma 

el valor màxim que dóna sentit a la tasca del metge i que tensa la força de les 

ficcions que s’hi inspiren: la defensa, per damunt de tot, del valor de cada vida 

humana. «Sentim —en aquell hospital clandestí, insalubre, sense equipament de 

cap mena—, com una vida que comença, afeblida per la malaltia, que tal vega-

da no prosperarà, és mantinguda en batec, salvada momentàniament, durant 

un temps, perquè, per a les “ombres fugisseres”, per als “pàl·lids” o invisibles 

il·legals, tota vida compta, tota vida ha de ser viscuda fins al final.»
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Cistitis significa inflamació de la bufeta urinària, 

l’òrgan buit on s’emmagatzema l’orina elaborada en els 

ronyons i transportada fins a allà per uns conductes ano-

menats urèters fins que, quan se n’acumula una certa 

quantitat i es donen les condicions oportunes, s’expulsa 

del cos durant la micció. L’origen del trastorn, encara 

que pot ser de diversos tipus, en la immensa majoria dels 

casos és infecciós i correspon a la invasió de la bufeta 

per part de gèrmens patògens, fonamentalment bacte-

ris. Es tracta d’una alteració molt comuna, especialment 

en les dones, a causa de les particularitats anatòmiques 

de la part final de l’aparell urinari femení. 

El mecanisme pel qual sol produir-se l’arribada dels 

bacteris fins a la bufeta és ben conegut, ja que habi-

tualment provenen del recte, la part final de l’intestí 

gruixut, on en condicions normals hi ha una flora bac-

teriana abundant. Des d’aquesta zona, els gèrmens po-

den estendre’s amb certa facilitat als òrgans genitals 

externs, especialment en la dona, ja que allà hi troben 

unes condicions de calor i humitat adequades per a la 

seva supervivència. I des dels genitals externs, per arri-

bar a la bufeta i establir-se en el seu interior, els microbis 

només han de travessar la uretra, el conducte que la 

comunica amb l’exterior. En l’home, la infecció provoca-

da per aquest mecanisme no és tan freqüent, ja que la 

uretra és relativament llarga, d’uns 15 a 20 cm; per això, 

en el sexe masculí són més freqüents les uretritis que les 

cistitis. En canvi, en la dona la uretra és més aviat curta, 

d’uns 4 cm, per la qual cosa és molt comú que els bac-

teris la travessin i arribin a la bufeta; a més, en la dona 

la desembocadura de la uretra es troba relativament a 

prop de l’anus, per la qual cosa és més fàcil l’arribada de 

gèrmens procedents del recte. De fet, entre les persones 

adultes joves, les infeccions urinàries d’aquest tipus són 

unes 50 vegades més freqüents en les dones que en els 

homes. 

Les manifestacions de la cistitis són típiques i fàcils 

de reconèixer, degudes, bàsicament, a una irritació de 

les terminacions nervioses presents en les parets de 

la bufeta. El primer símptoma sol ser una sensació de 

cremor durant la micció, que en ocasions es converteix 

en autèntic dolor i pot dificultar l’evacuació de l’orina. 

Una altra manifestació, característica, és la necessitat 

d’orinar amb freqüència, amb escassa evacuació d’orina 

en cada micció, perquè les terminacions nervioses de 

la bufeta, a l’estar irritades, desencadenen els impulsos 

que originen el desig d’orinar quan l’òrgan encara no 

és ple; aquesta manifestació sol mantenir-se durant tot 

el dia, però es fa més evident a la nit, ja que obliga a 

aixecar-se del llit per orinar, sempre una quantitat molt 

minsa. L’orina evacuada pot ser tèrbola, per contenir 

restes de gèrmens i cèl·lules immunitàries. I de vegades 

conté sang, que la tenyeix de color vermellós, perquè 

els petits vasos sanguinis de la bufeta poden trencar-

se, ja que es tornen més fràgils amb la inflamació. Les 

molèsties poden ser més o menys acusades, i en alguns 

casos són pràcticament constants. De vegades, fins i tot 

apareix febre, tot i que el més habitual és que la tempe-

ratura corporal es mantingui normal. 

L’evolució d’aquest trastorn sol ser benigna, ja que 

en la major part dels casos els símptomes es resolen 

abans d’una setmana, tot i que no es faci cap tractament. 

Però la veritat és que no convé que la infecció segueixi 

la seva evolució natural sense aplicar-hi cap tractament, 

perquè poden produir-se algunes complicacions. Per 

exemple, és possible que la infecció s’estengui a les vies 

urinàries superiors i als ronyons, la qual cosa pot ser 

realment perillosa. D’altra banda, si no s’ha aplicat un 

tractament, encara que els símptomes remetin poden 

quedar alguns microorganismes localitzats en la bufe-

ta, capaços de donar lloc a una cistitis crònica, carac-

teritzada pel manteniment de la inflamació i la repeti-

ció d’episodis aguts fins i tot diverses vegades a l’any. 

I una infecció crònica, sí que és perillosa, perquè pot 

estendre’s fàcilment a les vies urinàries superiors o bé 

afavorir la formació de càlculs urinaris. 

El tractament de la cistitis és molt simple, ja que es 

basa en l’administració d’agents antimicrobians, anti-

biòtics que eliminin els gèrmens. Quan es tracta d’una 

cistitis no complicada, l’administració d’aquests fàrmacs 

en una sola dosi o durant tres dies sol ser suficient, en-

cara que de vegades cal que la teràpia es mantingui al-

Cistitis 
| Dr. Adolf Cassan
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el cas que es produeixin cistitis repetides, pot ser útil 

administrar regularment antimicrobians per prevenir el 

desenvolupament de la infecció. Però, això sí, l’elecció 

dels fàrmacs i la determinació de la durada del tracta-

ment han de ser efectuats pel metge, ja que l’ús d’un 

producte inadequat o l’aplicació d’una teràpia insuficient 

poden afavorir la cronicitat de la infecció i l’aparició de 

complicacions. 

Existeixen unes mesures apropiades per prevenir les 

cistitis, especialment en les dones, en qui clàssicament 

es produeix el recorregut microbià típic del recte als ge-

nitals i, d’allà, a la bufeta. En realitat, es tracta d’unes 

mesures molt senzilles, però efectives, que lamentable-

ment no totes les dones tenen en compte. Per començar, 

és fonamental que al netejar la zona genital i anal, ho 

facin de davant cap enrere, i no des de l’anus cap als ge-

nitals, ja que amb això s’afavoreix el desplaçament dels 

gèrmens. I com que sol ser habitual que hi hagi microbis 

en les proximitats de l’inici de la uretra, durant la micció 

ha d’intentar-se mantenir un doll enèrgic, sense inter–

rupcions, ja que això afavoriria l’ascens dels gèrmens. 

A més, una altra mesura preventiva important és orinar 

després d’haver mantingut relacions sexuals, ja que du-

rant el coit és habitual que la compressió dels genitals 

afavoreixi la penetració per la uretra dels gèrmens que 

prèviament es trobaven prop de la seva desembocadu-

ra; amb la micció, l’evacuació de l’orina els expulsarà a 

l’exterior. Si malgrat aquestes precaucions apareix una 

cistitis, convé anar al metge quan sorgeixin les primeres 

manifestacions, perquè com més aviat s’iniciï el tracta-

ment, més efectiva i ràpida serà la seva actuació.

menys una setmana o fins i tot més; en la cistitis cròni-

ca sempre cal seguir un tractament perllongat. El més 

important és l’elecció del medicament adequat, que 

realment sigui efectiu contra els gèrmens que causen 

la infecció i els elimini completament. En general solen 

emprar-se antibiòtics actius contra els gèrmens que 

més comunament causen el trastorn. Però si la cistitis 

es repeteix, cal fer un cultiu d’orina, per identificar els 

bacteris responsables, així com un antibiograma, per 

identificar l’antibiòtic que sigui més efectiu. També, en 
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El Servei d’Atenció al Pacient, un valor afegit de l’Hospital Moncloa 

Una altra manera de donar 
la benvinguda

«Les jaquetes vermelles», que és com afectuosament 

anomenen els pacients als membres d’aquest servei que 

porten aquesta peça, són molt conscients de la importàn-

cia que té l’acompanyament integral, l’ajuda i el suport 

psicològic en aquesta difícil i de vegades molt amarga 

situació. 

Quan apareix en un diagnòstic el més mínim dubte 

s’obre el procés, perquè és important cobrir totes les inci-

dències. Per a la malalta, la seva referència dins l’Hospital 

sempre serà «la seva jaqueta vermella assignada», la im-

plicació de la qual en el procés és total, ja que és la inter-

mediària entre la pacient i l’Hospital en tot el relacionat 

amb la seva malaltia. 

«El Servei d’Atenció al Pacient s’ocupa de tot, de 

parlar amb els metges, de concertar les cites, de recollir 

els informes, de presentar els volants, etc. Es tracta, en 

definitiva, d’ajudar en aquesta difícil situació», assenyala 

Paz, la nostra «jaqueta vermella» assignada en la visita 

a l’Hospital. 

«És important —continua Paz— que la persona sempre 

sigui la mateixa, perquè coneix tot el procés, i així evi-

tem que la pacient hagi d’explicar i repetir contínuament 

la seva situació, perquè en aquests moments la seva 

preocupació és una altra». 

«El resultat —prossegueix— és tranquil·litat per a la 

pacient i agilitat en el procés. L’objectiu és que no se senti 

sola ni desorientada, és a dir que entengui que el procés 

s’ha personalitzat. És una altra manera de donar-los la 

benvinguda.» 

«Una altra de les nostres funcions —diu Paz— és pro-

porcionar informació clara, transparent i concisa, però 

només la que exigeix l’acompanyament, perquè la resta 

és competència del metge. El fet que se’ls expliqui tot el 

procés els ajuda a eliminar les pors lògiques en aquesta 

situació, i els dóna la tranquil·litat de saber que no se’ls 

està amagant res i que l’objectiu és aconseguir, en la ma-

jor mesura possible, la seva curació.» 

Una de les tasques principals de les «jaquetes ver-

melles» és intentar que el procés sigui el més ràpid i àgil 

possible «perquè d’això depèn l’èxit en la majoria dels 

casos». 

«Se l’acompanya en tots els serveis relacionats amb 

la seva patologia, es parla amb el responsable del servei, 

amb el metge que la tractarà, es programen les cites de 

Ginecologia, Radiologia, Cirurgia, Cirurgia plàstica, On-

cologia…, es recullen els informes, etc.», ens explica Paz. 

Però no sempre el procés és igual, cada cas requereix 

unes necessitats específiques i les «jaquetes vermelles» 

han de tenir la capacitat d’adaptar-se amb flexibilitat a 

cada moment, per no perdre temps ni fer-lo perdre a la 

pacient, que acudeix a l’Hospital quan ja està tot preparat 

per a la consulta amb l’especialista. 

Paz ens comenta que «a més del suport psicològic 

els donem resposta a la pregunta, i ara, què he de fer?» 

«Establim amb elles una relació de proximitat, ens 

coneixen, ens truquem per resoldre qualsevol dubte, i 

entren a l’Hospital amb la seguretat que vénen a veu-

re algú que les està esperant, que les acompanyarà i 

resoldrà tots els seus problemes, i que elles no hauran 

d’encarregar-se de res.» 

Però el procés d’acompanyament no finalitza amb 

l’alta, sinó que continua cada vegada que la pacient ve 

a fer-se les revisions posteriors. La seva «jaqueta ver-

mella» l’està esperant amb el seu historial a la mà i el 

calendari de les noves proves. 

El reconeixement i l’agraïment que els membres 

d’aquest servei reben s’estén també als familiars, que 

senten un gran alleugeriment al veure cares amables que 

els descarreguen de les seves tasques i els acompanyen 

i guien en aquests moments d’incertesa. 

I per finalitzar, «la nostra jaqueta vermella» ens fa 

una confidència i ens confessa la gran satisfacció que sen-

ten quan, entre flors i bombons, algú els diu: «No saben 

l’alegria que m’ha fet trobar persones que m’hagin facili-

tat tant el camí en una situació tan difícil com aquesta».

| elvira palencia 
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UnItAt De MAMA 
La Unitat de Mama de l’Hospital Moncloa s’emmarca 

dintre d’un abordatge multidisciplinar del càncer de 

mama que canalitza el coneixement i els mitjans del 

centre sanitari amb l’eficàcia terapèutica de l’equip 

dirigit pel Dr. Javier Román, metge especialista en on-

cologia mèdica i responsable de la unitat. 

Aquesta nova unitat està composta per un grup 

de reconeguts professionals sanitaris que, basant-se 

en la simptomatologia clínica i amb el suport d’equips 

tècnics d’última generació, tenen com a objectiu con-

juminar criteris de diagnòstic, tractament i seguiment 

en pacients amb malalties mamàries, de manera per-

sonalitzada. 

El càncer de mama és el procés tumoral maligne 

més freqüent en la dona, i segueix constituint una 

veritable amenaça per a la salut ja que representa la 

segona causa de mort per càncer en la dona en el món 

occidental.

A Espanya s’estima que cada any es diagnostiquen 

16000 casos nous de càncer de mama, i la detecció 

precoç d’aquest tumor és la millor arma de supervi-

vència. 

En els últims anys s’observa una clara disminució 

de la mortalitat d’aquest tipus de càncer en els països 

desenvolupats gràcies a l’èxit dels programes de cri-

batge o de detecció precoç, als avenços tecnològics i 

a l’eficàcia dels nous tractaments individualitzats, que 

permeten que avui dia la gran majoria de les dones que 

pateixen càncer de mama es guareixin quan aquest és 

detectat a temps. 

Segons el Dr. Román, el diagnòstic i tractament de 

la patologia mamària «és un dels camps que més re-

llevància ha adquirit en els nostres dies, a causa de la 

importància del diagnòstic precoç, i a la possibilitat de 

tractaments menys agressius i amb menys repercussió 

en la qualitat de vida de les pacients». 

La Unitat de Mama està formada per un equip mul-

tidisciplinar d’especialistes format per ginecòlegs, ra-

diòlegs, oncòlegs, cirurgians, especialistes en medicina 

nuclear, psicòlegs i especialistes en medicina plàstica i 

reconstructiva que permeten obtenir els millors resul-

tats preservant la qualitat de vida i la imatge estètica 

de les pacients. Així mateix, des del Servei d’Atenció al 

Pacient es dóna el suport humà i el tracte individualit-

zat a cada pacient que acudeix a aquesta unitat. 

Pel que fa al circuit d’entrada a la Unitat, hem de 

destacar que s’hi pot accedir des de diferents unitats i 

serveis de l’Hospital Moncloa, així com a través de les 

derivacions que realitzin els especialistes des de les 

seves pròpies consultes. 

La posada en funcionament d’aquesta nova unitat 

permet que, en el menor temps possible, es pugui pla-

nificar el tractament a seguir i que, alhora, el pacient 

pugui conèixer els especialistes que el tractaran durant 

el procés. Així s’aconsegueix prestar una atenció més 

personalitzada i global a cada pacient i es facilita que 

els professionals de les diferents especialitats puguin 

estudiar conjuntament cada cas concret. 

L’objectiu és dinamitzar el procés diagnòstic i/o 

terapèutic de les pacients i per això, independen-

tment d’on s’iniciï el procés diagnòstic, des del Servei 

d’Atenció al Pacient de l’Hospital Moncloa es treballa 

perquè les exploracions o interconsultes que es re-

quereixin es realitzin, en la mesura del possible, en un 

mateix dia. 

Avui dia el desenvolupament tecnològic juga un 

paper importantíssim en el diagnòstic del càncer de 

mama. A l’Hospital Moncloa comptem amb la tecnolo-

gia més avançada per al diagnòstic precoç del càncer 

de mama, però el suport psicològic també esdevé molt 

important perquè el diagnòstic de càncer de mama i la 

posterior adaptació a la vida normal suposen un fort 

impacte emocional que s’acompanya d’una sèrie de 

conseqüències psicològiques i socials, desconegudes 

per a la persona afectada i la seva família, que no es 

poden obviar. 

L’objectiu de la Unitat de Mama és proporcionar 

una atenció integral a la persona afectada, que pugui 

redundar en una major qualitat de vida i que pugui 

ajudar a normalitzar la seva vida. La intervenció psi-

cològica és important realitzar-la tant amb el pacient 

com amb els seus familiars amb l’objectiu d’obtenir els 

millors resultats. 

| Carolina Manrique 
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Ser pares és, segurament, el fet 

més transcendental de la nostra vida. 

Si tot va bé i la criatura que arriba 

ha estat desitjada i gaudeix de bona 

salut, l’alegria que representa tenir el 

propi fill entre els braços fa oblidar el 

gran pes de la responsabilitat. Malau-

radament, si en el moment de néixer 

hi ha algun contratemps, el pes de la 

responsabilitat i la preocupació pel 

fill poden aclaparar. És una sort que 

en tots els casos els pares comptin 

amb el suport del metge especialista: 

el pediatre.

Les mares assegurades a 

Asisa o Assistència Sanitària 

que han estat ateses 

Criatures, pares i pediatres
| Dolors Borau

La pediatria

Tant les patologies com els canvis 

físics i mentals de la infància i 

l’adolescència són característics 

d’aquestes etapes, i no tenen res a veure 

amb els que es viuen a l’edat adulta.

durant el naixement del seu fill per 

professionals i centres d’aquestes 

entitats tenen garantida l’atenció 

al nadó i l’assessorament pediàtric 

fins que la mare torni a casa. A par-

tir dels 10 dies (ASC) o dels 15 (Asi-

sa) cal tramitar l’alta de la criatura a 

l’entitat per tal que pugui gaudir de 

tots els serveis.  

 És cert que la nostra part ins-

tintiva aflora de manera natural i 

que les mares i els pares intuïm el 

benestar i el malestar dels nadons 

quan encara no saben explicar-

se, però en aquesta etapa de la 

vida del nostre fill, la tasca del 

pediatre és imprescindible. 

Durant els primers mesos 

de vida del nadó, aquest 

especialista fa el segui-

ment del creixement i del 

desenvolupament físic i 

mental de la criatura. Ens 

dóna les pautes a seguir 

per aprendre a alimen-

tar-lo correctament; per 

ensenyar-li a agafar el 

ritme del son; per seguir 

l’ordre del calendari de 

vacunacions (que ha 

permès reduir la mor-

talitat infantil i n’ha 

millorat tant la qua-

litat de vida); per fer 

els tractaments que calgui quan es 

posen malalts i també podem pre-

guntar-li els nostres dubtes sobre 

rutines, aliments, jocs o mètodes 

educatius. És cert que l’experiència 

ajuda, però cada criatura és diferent 

i entre germans hi pot haver grans 

diferències. En aquesta etapa de la 

vida dels nens, la relació amb el pe-

diatre és estreta i constant encara 

que el nadó no tingui cap problema 

de salut. Després del primer any i 

mig de vida, si tot va bé, caldrà fer 

les revisions anuals i el seguiment 

del calendari de vacunacions. Però 

no és gens estrany que durant la 

primera infància, i, sobretot, quan 

s’inicia l’estada a la guarderia i a 

l’escola infantil, els nens i les nenes 

emmalalteixin perquè es contagien 

els uns als altres. En aquests casos la 

confiança amb el pediatre que coneix 

el desenvolupament i l’estat de salut 

del petit pacient representa una gran 

tranquil·litat per als pares. És molt 

aconsellable que el vincle entre pa-

res i metge sigui franc: els pares han 

de confiar en els pediatres i aquests 

han de donar l’assessorament neces-

sari per tal que els pares segueixin 

les recomanacions i els tractaments 

que es pauten. Només així es pot ga-

rantir el bon seguiment de la salut 

dels més petits. 
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és el moment en què poden ini-

ciar-se hàbits poc saludables: 

el consum de tabac, alcohol i 

altres substàncies; mals hàbits 

alimentaris o pràctiques sexuals 

poc segures. Les dues entitats 

compten amb els serveis de 

psiquiatres per a 

adults i  per a 

infants. Asisa 

ofere ix  un 

s e r v e i  d e 

psicoterà-

p i a  p e r  a 

les malalties 

d’origen psicolò-

gic de caràcter temporal 

(estrès, depressió, tras-

torns del compor-

tament a l imen-

tari) que cobreix 

20 sessions l ’any. 

Assistència Sanitària 

ha inclòs un nou servei de 15 

sessions anuals de psicologia clínica 

infantil i de l’adolescència per a me-

nors de 19 anys sempre que estiguin 

indicades per un pediatre o psiquia-

tre de l’entitat.

La infància i l’adolescència són 

les etapes de màxima formació de la 

persona i és important disposar de 

tots els mitjans necessaris per poder 

fer créixer sans i forts els nois i les 

noies.

Els assegurats d’Asisa i ASC 

gaudeixen de l’avantatge 

de poder triar entre un 

ampli llistat de metges 

pediatres i de la pos-

sibil itat de poder 

fer un canvi o de 

trobar-ne un altre 

a prop en cas de 

trasllat de domicili. També és 

important disposar d’un ampli 

llistat d’especialistes sense llis-

tes d’espera i als quals és molt 

probable que hàgim de re-

córrer en algun moment: 

otorinolaringòlegs, en-

docrinòlegs, neu-

ròlegs, trau-

matòlegs i 

ortopedes, 

al· lergòlegs, 

dermatòlegs o 

cirurgians pediàtrics. 

Tradicionalment la pe-

diatria atenia nens i nenes des del 

moment del naixement fins a la majo-

ria d’edat, els 18 anys. Tant les pato-

logies com els canvis físics i mentals 

de la infància i l’adolescència són ca-

racterístics d’aquestes etapes i no te-

nen res a veure amb els que es viuen 

a l’edat adulta. Els pediatres d’Asisa 

atenen els nois i les noies fins als 14 

anys i els d’Assistència Sanitària fins 

que es compleixen els 18 anys, si els 

pares i els fills ho desitgen. Ja se sap 

que l’adolescència és una etapa de 

grans transformacions i, sovint, els 

nois i les noies a partir dels 14-15 

anys manifesten la voluntat de ser 

atesos com a adults per metges de 

família. Precisament en aquestes 

edats és fonamental que els adoles-

cents puguin comptar amb la con-

fiança dels pares i dels professionals 

mèdics per tal que puguin manifestar 

obertament els seus dubtes sobre la 

salut i el desenvolupament físic, psí-

quic i emocional. És per això que cal 

establir aquest diàleg entre metge i 

família, i deixar sempre la possibilitat 

que els joves puguin trobar un inter-

locutor. És en aquesta etapa quan po-

den sorgir problemes que angoixin i 

preocupin els adolescents. També 

El vinclE EntrE parEs i mEtgE ha dE 
sEr franc: Els parEs han dE confiar En 
Els pEdiatrEs i aquEsts han dE donar 
l’assEssoramEnt nEcEssari pEr tal quE Els 
parEs sEguEixin lEs rEcomanacions i Els 
tractamEnts quE pautEn

Jordi Negret
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trastorns del comportament 
alimentari: no són capricis 
d’adolescents

La meva parella necessita estar al 

dia del que passa al món a totes ho-

res. Per això escolta les notícies per la 

ràdio, per la tele, i compra cada dia un 

diari i els diumenges en compra dos. 

A la cantonada de casa tenim una 

papereria de barri que té una mica 

de tot. La mestressa és una dona 

menuda i nerviosa, molt endreçada 

que sap sempre on és cada cosa: pa-

pers, cartolines, llapis, revistes... De 

vegades l’ajuda a despatxar la seva 

única filla, la Laura, que ha marxat 

a fer el darrer curs de la carrera a 

l’estranger. Feia molt que no la vèiem, 

però fa uns dies, el meu home em va 

dir que la Laura estava malalta, que 

l’havia vist a la botiga i que tenia molt 

mal aspecte. Ella és una noia bastant 

alta, rodoneta i molsuda, igual que el 

seu pare i l’antítesi de la seva mare. 

Ja fa anys que vivim al mateix barri 

i he vist créixer aquesta nena que 

sempre m’ha semblat molt espavila-

da. Quan la meva parella em va dir 

que la Laura tenia mal aspecte em va 

estranyar perquè ell no acostuma a 

fixar-se en aquestes coses. Però ho 

vaig comprendre tot quan hi vaig anar 

a comprar: la Laura seia en un tambo-

ret darrere el taulell i semblava un es-

pectre. Estava tan prima que es feia 

difícil reconèixer la seva fesomia. Em 

fa vergonya dir-ho, però l’expressió 

de la meva cara em va delatar, i vaig 

adonar-me’n quan vaig notar com em 

mirava la seva mare.

Al cap de dos dies, la propietària 

de la papereria i jo vam coincidir a 

l’oficina bancària i, potser perquè 

necessitava parlar i descarregar la 

seva angoixa o perquè no podia obli-

dar la meva mirada, va voler parlar 

amb mi. Segons li han dit els metges, 

tot va començar fa temps, a l’institut, 

però a casa no se’n van adonar. A 

l’adolescència costa acceptar els 

canvis que experimenta el propi cos 

i, si sobresurts per alguna cosa (per 

l’altura, pel pes, perquè gastes una 

bona talla de sostenidor…), això ge-

nera comentaris i l’acceptació es fa 

més difícil.

–I sense saber-ho jo vaig acabar-

ho de complicar: sempre li estava 

a sobre i no parava de dir-li que no 

mengés més, que vigilés… Li deia que 

estava massa grassa.

| Dolors Borau
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La Laura era una alumna brillant, 

que treia les millors notes i tot i així, 

encara volia brillar més. Era molt 

exigent.

–És perfeccionista com nosaltres 

—em deia la seva mare—, però ara 

veig que ho hem estat massa.

Els pares notaven alguna cosa, 

però no identificaven què passava. 

Ara saben que a la secundària va co-

mençar a menjar d’amagat i després 

van aparèixer, setmanalment, els 

seus episodis d’afartaments: men-

jar molta quantitat d’aliments molt 

calòrics sense pausa. Es tractava 

d’atipar-se fins a reventar. La mala 

consciència i el sentiment de culpa-

bilitat l’obligaven a provocar-se el 

vòmit i a purgar-se amb laxants. Ara 

ja saben que és sospitós anar sem-

pre al lavabo després de menjar. La 

convivència familiar va empitjorar: 

la Laura estava molt irritable, cada 

vegada era més difícil comunicar-se 

amb ella, es va distanciar de les se-

ves amigues i els estudis no anaven 

tan bé. Però quan els pares van anar 

al metge de família amb ella, es va 

deixar ajudar. En aquests casos es 

necessita l’atenció de metges espe-

cialitzats o acudir a una unitat de 

tractament d’aquests trastorns. Els 

tres van implicar-se en la recupe-

ració: d’una banda adoptant noves 

pautes dietètiques familiars i, per 

part de la Laura, fent teràpia amb un 

psiquiatre. Llavors es va recuperar, 

cú, els hàbits alimentaris familiars, 

mares sobreprotectores, que hi hagi 

una adversitat, la pressió del model 

estètic actual, el rol dins l’escola i el 

grup d’amics…  Potser no s’havien 

adonat que les amigues li feien el 

buit, potser no li havien fet prou cas 

quan els ho explicava, potser… Però 

l’ajuden tant com poden i els han 

deixat molt clar que en aquests ca-

sos cal ser comprensiu, no renyar, no 

acusar i no culpabilitzar ningú. Tam-

poc no poden subornar-la ni casti-

gar-la, només han de demanar-li que 

accepti ajuda. El paper de la família 

durant el tractament és fonamental 

i cal que se segueixin les pautes do-

nades pels especialistes.

Ella m’ho ha deixat molt clar: el 

millor que es pot fer per prevenir 

aquests trastorns és adoptar uns 

bons hàbits d’alimentació, menjar 

plegats, mantenir una bona comu-

nicació entre pares i fills a totes les 

edats i fomentar l’esperit crític en-

vers la moda, l’entorn i l’exagerada 

valoració dels models de bellesa.

Què cal fer?
El millor que es pot fer per prevenir 

aquests trastorns és adoptar uns bons 

hàbits d’alimentació, menjar plegats, 

mantenir una bona comunicació entre 

pares i fills a totes les edats i fomentar 

l’esperit crític envers la moda, l’entorn 

i l’exagerada valoració dels models de 

bellesa.

però tot va tornar a empitjorar quan 

va marxar sola a l’estranger. A la tor-

nada, van espantar-se: la Laura esta-

va molt prima i encara més estranya, 

però aquesta vegada es negava a 

anar al metge. I ja era més gran i no 

podien convèncer-la. Esquivava les 

hores dels àpats i no menjava amb 

ells, feia exercici amb una afició des-

mesurada i cada cop es tancava més 

en ella mateixa. La primera vegada 

van ser a temps de tractar l’inici de 

la bulímia, però actualment la Laura 

patia una anorèxia nerviosa que li 

havia provocat desnutrició.  

La seva mare em diu que 

ha après que aquests tras-

torns del comportament 

alimentari (TCA) no són 

coses de l’edat, capricis 

de l’adolescència que pas-

sen amb el temps. Aquests 

trastorns són malalties 

que es caracteritzen per 

l ’adopció de conduc-

tes anòmales davant 

l ’al imentació i per la 

insatisfacció de la prò-

pia imatge corporal. 

Els metges li han ex-

plicat que les causes 

d’aquesta malaltia 

són diverses: certa 

predisposció genèti-

ca, la insatisfacció 

personal, el tempe-

rament de cadas-

Els trastorns dEl comportamEnt alimEntari 
(tca) no són cosEs dE l’Edat, capricis dE 
l’adolEscència quE passEn amb El tEmps. 
aquEsts trastorns són malaltiEs quE Es 
caractEritzEn pEr l’adopció dE conductEs 
anòmalEs davant l’alimEntació i pEr la 
insatisfacció dE la pròpia imatgE corporal
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Quan els nostres fills s’independitzen o traslladen per estudis a una altra ciu-

tat, en la majoria dels casos els comprem un llibre de cuina fàcil i els passem les 

receptes familiars que més els agraden perquè ens preocupa que puguin abusar 

del menjar ràpid i dels plats precuinats, però normalment no els hem transmès 

els principis bàsics d’organització a la cuina. Si el pis és compartit i els diferents 

inquilins cuinen per separat només disposen d’un nivell a la nevera, per la qual 

cosa és imprescindible planificar els menús. 

Hi ha un petit llibre de divulgació editat per la Fundació Espanyola del Cor, 

patrocinat per ASISA, que ens ensenya com educar-los per a quan arribi aquest 

moment. El títol és Cuina cardiosaludable per a famílies ocupades. 

En el llibre es ressalta la idea que menjar sa és senzill, barat i agradable al 

paladar, remarcant la importància de la compra, el rebost i la imaginació. 

La COMprA: fer una compra setmanal per omplir la nevera i una compra 

bàsica al mes per omplir el rebost i el congelador els estalviarà diners, temps i 

energies. 

•  A la nevera hi col·locaran la compra setmanal de iogurts, verdures fresques, 

fruites, embotits, formatges, ous i productes crus com carn, peix o aus que 

comprin per elaborar les receptes. Mitja llimona mantindrà la seva nevera 

sense olors. 

•  Al congelador hi posaran els productes que comprin congelats, com ara 

verdures, croquetes, peix. Els guisats casolans, congelats per racions indi-

viduals, els descongelaran a la nevera, mentre que les verdures, croquetes, 

etc. es couen sense descongelar prèviament. NO s’ha de recongelar MAI 

un producte. 

•  El rebost els permetrà planificar el menú i improvisar en cas d’imprevistos. 

El més important és: oli d’oliva verge, arròs, farina, llet, sucre, sal, pasta 

italiana, fideus, pots de llenties, cigrons i mongetes, tetrabrics de brou de 

verdures o de carn per a sopes, cereals, llaunes de tonyina, sardines i anxo-

ves, llaunes de blat de moro i pebrots, salsa de tomàquet triturat i fregit, 

fruits secs, vinagre, herbes aromàtiques, cafè mòlt, Nescafé o xocolata en 

pols, patates, cebes i alls. Pa torrat i de motlle o de pagès. 

La IMAgInACIó: cuinar per a dos dies seguits modificant la presentació. Per 

exemple, si tenim un pot de mongetes blanques, el primer dia poden ser arre-

glades amb xoriço o botifarra com a potatge per menjar amb cullera, i l’endemà 

l’altra meitat del pot es consumeix en amanida o acompanyant una botifarra, 

salsitxes o llom amb julivert picat i oli d’oliva. 

Els pèsols, podem comprar-los congelats durant tot l’any. Contenen hidrats 

de carboni complexos, principalment midó i proteïnes vegetals. Un grapat de 

pèsols és tan ric en vitamina C com dues pomes senceres; té més fibra que una 

llesca de pa integral i conté més tiamina que un litre de llet. Si s’acompanyen 

d’ous, bacó o pernil constitueixen un plat complet quant a greixos i proteïnes 

d’un alt valor nutricional. 

Cuina per a principiants 

| Dra. perla Luzondo

Ingredients per a 1 persona

•  un paquet de 400 g  
de pèsols congelats 

•  1/2 ceba 

•  1 ou 

•  50 g de bacó 

•  oli d’oliva, sal i pebre negre 

Feu coure els pèsols i l’ou rentat en 1/2 l 

d’aigua bullent durant 10 minuts. Fregiu 

el bacó amb molt poc oli i barregeu-lo 

a la paella amb la meitat dels pèsols 

colats. Deixeu coure-ho uns minuts. 

Afegiu-hi la sal, el pebre mòlt i una mica 

d’oli d’oliva. 

La resta de pèsols es poden menjar 

l’endemà amb una mica d’arròs blanc en 

forma d’arròs xinès, o barrejats amb blat 

de moro, o afegits en l’últim moment a 

un estofat de carn i patata.

pèsols amb bacó i ou dur o escumat 
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cooperativisme | asc-asisa

asisa premia una investigació 
sobre medicina humanitària a Benín 
| e.p.

asisa i la Universidad rey Juan carlos 

(URJC) han premiat la madrilenya Alicia Ahija-

da pel seu projecte d’investigació sobre medici-

na humanitària i, en concret, sobre l’efectivitat 

de les mesures de prevenció de l’úlcera de 

Buruli en un àrea rural de Benín (Àfrica). 

Aquest premi, dotat amb 6.000 euros, 

s’emmarca dins les activitats de la càtedra so-

bre medicina humanitària impulsada per ASISA 

en col·laboració amb la URJC. També ha inclòs 

un segon premi al millor expedient acadèmic de 

la Facultat de Ciències de la Salut, dotat amb 

6.000 euros, que ha recaigut en Nuria Díaz 

Blázquez, estudiant d’Infermeria. 

La col·laboració d’ambdues organitzacions 

va començar el 2010, amb la creació de la Càte-

dra ASISA de Medicina Humanitària a la URJ. 

Dins les activitats de la càtedra, ASISA patroci-

na un mòdul del màster sobre medicina huma-

nitària que imparteix la London School of Hy-

giene and Tropical Medicine sobre l’assistència 

mèdica en conflictes i camps de refugiats. 

ASISA compta amb una àmplia experiència 

com a impulsor de la formació dels futurs pro-

fessionals en aquest àmbit sociosanitari, ja que 

en el passat va col·laborar en un projecte simi-

lar amb la Universitat Complutense de Madrid. 

asisa, patrocinador de l’equip 

espanyol de natació sincronitzada 

des de l’any 2005, va rebre el 25 de 

juliol les nedadores en una 

trobada amb periodistes 

celebrada a la delegació de 

Barcelona. 

La delegada d’ASISA a 

Barcelona i secretària del 

Consell Rector de Lavinia, 

Dra. Antonia Solvas, va fe-

licitar les nedadores per la 

seva excel·lent actuació i les 

asisa rep l’equip espanyol 
de natació sincronitzada, 
després del seu èxit a la Xina 
| elvira palencia

sis medalles obtingudes (una de pla-

ta i cinc de bronze) en el campionat, 

en el qual van reconèixer haver fet la 

millor competició possible, i on van 

ser les que van arriscar més en crea-

ció artística, enfront del tecnicisme 

de russes i xineses. 

Esforç, superació, inno-

vació i treball són les eines 

amb les quals prepararan, 

a partir d’ara, les properes 

Olimpíades de Londres, on 

ja esperen les seves rivals 

amb la mirada posada en 

el Mundial de Barcelona de 

l’any 2013. 
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| e.p.

asisa convoca el seu iii certamen 
internacional de Fotografia 

asisa ha convocat per tercer any 

consecutiu el seu Certamen Interna-

cional de Fotografia, la finalitat del 

qual és potenciar el talent i la creati-

vitat. L’any passat va aplegar un total 

de 1186 obres, corresponents a 159 

autors. 

En aquesta tercera edició, ASISA 

continua apostant tant pels fotògra-

fs aficionats com pels professionals, 

sempre que resideixin a la Unió Euro-

pea. La novetat d’aquest any és que 

els participants podran escollir entre 

tres apartats: lliure, de maternitat i 

infància i naturalesa. 

ASISA ha volgut millorar la do-

tació econòmica dels premis fins als 

5000 euros en la categoria d’honor, 

augmentant alhora a 24 el nombre 

de premis per a les tres categories, 

amb un valor de 300 euros cadascun. 

El jurat estarà format per fotò-

grafs de reconegut prestigi, que ator-

garan els premis i seleccionaran les 

fotos oportunes per a una exposició 

itinerant i la composició d’un catàleg. 
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el Dr. rafael matesanz clausura 
el Xi cicle aula montpellier 
| elvira palencia

el Xi cicle aula montpellier es va 

clausurar el dia 30 de juny amb una 

conferència pronunciada pel director 

de l’Organització Nacional de Tras-

plantaments (ONT), Dr. Rafael Ma-

tesanz, en un acte al qual també va 

assistir el director de la Clínica Mont-

pellier, Dr. Alfredo Pérez. 

En el transcurs d’aquests onze 

anys, l’Aula Montpellier ha desenvo-

lupat un total de 77 actes d’interès 

científic i impacte social, amb la par-

ticipació de 107 dels primers experts 

nacionals i internacionals en les se-

ves respectives àrees. «Tot un èxit», 

assenyalava el doctor Pérez. 

Patrocinat en la seva totalitat per 

Clínica Montpellier i ASISA, realitza 

una labor de divulgació medicocien-

tífica vers la societat i les autoritats 

sanitàries. També es constitueix en 

un punt de trobada per a la difusió de 

les novetats científiques, reflexió i de-

bat entre els professionals sanitaris. 

El Dr. Matesanz va ser presentat 

pel coordinador de trasplantaments a 

Aragó, José Ignacio Sánchez, que va 

parlar del paper de l’ONT en el món, 

assenyalant que «és l’única marca 

espanyola coneguda en els cinc con-

tinents».
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L’Hospital moncloa, premi sanitaria 
2000 al millor centre privat de la 
comunitat de madrid 
| e.p.

L’Hospital moncloa destaca per ser 

un dels únics hospitals espanyols 

amb el Segell Europeu d’Excel·lència, 

en el seu nivell de més de 500 punts, 

atorgat pel club d’Excel·lència en la 

Gestió. També va ser el primer hos-

pital a obtenir el nivell Recognised 

for Excellence in Europe 5 stars, de 

la mateixa EFQM. 

La distinció està avalada per una 

atenció sanitària de màxima qualitat, 

accessible, àgil i eficient en l’ús dels 

recursos disponibles, i per l’aposta pel 

desenvolupament tecnològic, la inno-

vació en la gestió i la recerca perma-

nent de la millora dels seus resultats. 

El director gerent de l’Hospital 

Moncloa, Juan José Fernández Ra-

mos, va rebre el premi en presència 

del conseller de Sanitat de la Comuni-

tat de Madrid, Javier Fernández-Las-

quetty, que va destacar l’aposta contí-

nua per la qualitat i la gran tasca dels 

professionals de l’Hospital Moncloa. 

el Dr. Juan José Fernández ramos agraeix el premi als organitzadors 

i al conseller de sanitat de la comunitat de madrid
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Després d’un curs intens, els socis, 

coordinadors i la resta de l’equip que 

fa possible aquest espai de trobada i 

d’intercanvi de coneixements i expe-

riències es prenen un descans per, al 

setembre, encetar un nou curs que 

ja s’està preparant amb noves acti-

vitats i propostes.

El calendari de conferències, tant 

de caire mèdic com cultural, ha estat 

complet i, com sempre, la nodrida as-

sistència a les xerrades ha demostrat 

el seu interès. El Dr. Humet, director 

mèdic de l’Hospital de Barcelona, va 

els mesos previs a les vacances 

d’estiu són sempre una època de 

força activitat a l’Àrea de Participa-

ció de SCIAS, que posa punt final als 

cursos, tallers i programes culturals 

iniciats a l’octubre de l’any anterior. 

Ja és habitual la festa de final de 

curs, que any rere any congrega un 

gran nombre de socis que assistei-

xen al lliurament de diplomes a por-

taveus, secretaris i coordinadors; 

el mateix dia es donen els trofeus 

dels campionats de jocs de taula 

que s’han celebrat durant el curs. 

oferir una sessió de caràcter mèdic 

sobre la gestió i l’activitat del centre 

i les dades més rellevants del seu 

funcionament. El Dr. Lima, en canvi, 

va dedicar la seva sessió a la «Dieta 

cardiovascular», amb l’objectiu de 

desgranar quins són els bons hàbits 

alimentaris, i el Dr. Faust i Riera va 

parlar sobre «Osteoporosi: diagnòs-

tic, tractament i prevenció». Ja fora 

de l’àmbit de la medicina divulgati-

va, el reconegut físic i meteoròleg 

Francesc Mauri va protagonitzar la 

xerrada sobre «Aiguats i inunda-

Final de curs ple d’activitat 
a l’Àrea de participació de scias
| oriol conesa 
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com es preveu en els estatuts de 

la societat cooperativa, SCIAS va 

celebrar el passat 18 de juny la seva 

Assemblea General ordinària, que és 

la cita anual més destacada del ca-

lendari de l’organització. El màxim 

òrgan de govern es troba perquè els 

socis puguin debatre sobre els temes 

d’interès relatius al funcionament 

de l’organització i, en representació 

dels socis de l’entitat, els compro-

missaris exerceixin el dret a vot en 

la presa de decisions. Per quart any 

consecutiu, l’assemblea va ser presi-

dida per Teresa Basurte, presidenta 

de SCIAS, i va tenir lloc a l’Hotel Hil-

ton de Barcelona.

Les preceptives assemblees 

preparatòries i reunions informati-

ves prèvies a l’Assemblea General 

ordinària es van celebrar durant les 

setmanes prèvies al 18 de juny en di-

versos emplaçaments, amb l’objectiu 

d’escollir els compromissaris, fer els 

preparatius i establir els acords pre-

vis que agilitzin el desenvolupament 

de la cita més important per al go-

vern de la cooperativa.

ha estat àmplia. Pel que fa a les vi-

sites, després de conèixer el Museu 

Egipci de Barcelona i la recentment 

consagrada basílica de la Sagrada 

Família, es van fer sortides a la ciu-

tat de Balaguer, amb un nucli històric 

medieval de gran valor patrimonial, 

i a diversos pobles de la comarca 

del Matarranya. Per la seva banda, 

el grup de teatre va fer una repre-

sentació amb gran èxit de públic i 

les corals de SCIAS van participar 

en alguns actes destacats. L’Auditori, 

una de les més importants sales de 

concerts de Barcelona, va acollir el 

concert d’intercanvi de la coral Pluja 

de Sons, mentre que l’església Pom-

peia va ser l’escenari del concert de 

final de curs del conjunt de les corals 

de SCIAS.

cions», mentre que l’experta musi-

còloga i periodista Victòria Palma 

va pronunciar una ponència sobre la 

interessant trajectòria de Francesca 

Vidal, companya de Pau Casals, un 

dels millors violoncel·listes de tots 

els temps.

Fora dels temes relacionats amb 

l’atenció sociosanitària i les con-

ferències, també l’oferta d’activitats 

scias celebra la seva 
assemblea General ordinària
| o. c.



assistència sanitària 
revalida el lideratge 
a catalunya

assistència sanitària va tancar 

l’exercici 2010 renovant un cop més 

el seu lideratge a Catalunya en pri-

mes, amb un volum agregat de 175,77 

milions d’euros i un nombre total de 

199.482 assegurats, un 0,73% més 

que l’any anterior. També en els pri-

mers mesos de 2011 es va registrar 

una lleugera variació interanual po-

sitiva en el nombre d’assegurats. En 

un any 2010 marcat per la crisi en 

l’economia i la reducció de la despesa 

de les famílies, Assistència Sanitària 

va mantenir l’hegemonia i la seva 

quota de mercat es va situar en un 

13,14% del volum de primes. A més, 

tot i operar només a Catalunya —on 

el 26% de la població té algun tipus 

d’assegurança mèdica contractada—, 

en l’àmbit estatal l’entitat conserva el 

vuitè lloc, per davant de grans grups 

asseguradors internacionals.

De l’any 2010 destaca especial-

ment la tasca de promoció del conei-

xement que es duu a terme des de 

l’entitat, tant en l’àmbit formatiu com 

en el de la recerca. El Programa de 

beques Assistència Sanitària per a 

metges i infermeres va arribar amb 

èxit de convocatòria a la seva terce-

ra edició (ja se’n prepara la quarta) i, 

des de 2008, ha destinat una inver-

sió acumulada de prop de 100.000 

euros. També s’impulsen el progrés 

científic i la recerca a partir dels es-

tudis promoguts en l’àmbit clínic i, 

més concretament, a l’Hospital de 

Barcelona, que el 2010 ha rebut el re-

coneixement de la comunitat mèdica 

pels treballs del Servei de Pediatria 

i Neonatologia sobre prematurs tar-

dans i sobre valors antropomètrics 

de referència i corbes de creixement.

Des de la seva creació fa més 

de 50 anys, seguint un model de 

cooperativisme sanitari basat en 

l’autogestió i en la igualtat de met-

ges i usuaris en els òrgans de deci-

sió i gestió, Assistència Sanitària és 

al capdavant de la sanitat privada 

a Catalunya, amb un quadre mèdic 

de gairebé 4.000 metges en actiu. 

Experts del sector han valorat molt 

positivament el model, que ha estat 

objecte d’estudi per les autoritats 

nord-americanes amb la finalitat de 

crear un sistema similar als Estats 

Units. També en el debat sobre la 

sostenibilitat del sistema sanitari 

espanyol s’han fet propostes que 

introdueixen l’autogestió de metges 

i infermeres com a mesura per a la 

millora dels resultats. Assistència 

Sanitària, sense ànim de lucre ni re-

tribució al capital (tot el benefici es 

reinverteix en millora d’instal·lacions 

o personal), s’ha convertit en una 

entitat de referència a Catalunya i és 

un dels exemples més destacats de 

cooperativisme al país.

| o. c.

L’Hospital de 
Barcelona acull 
el cicle de 
conferències 
de Gravida

| o. c.

amb seu a la setzena planta de l’Hospital 

de Barcelona, i amb la garantia de qualitat 

assistencial d’Assistència Sanitària, el cen-

tre de reproducció assistida Gravida posa 

en marxa un cicle de conferències amb 

l’objectiu d’acostar, informar i resoldre els 

dubtes de totes aquelles persones que vul-

guin conèixer les diverses qüestions i tècni-

ques sobre reproducció assistida. Un equip 

d’experts professionals és l’encarregat de 

dur a terme totes les conferències, que es 

fan a la sala d’actes de l’hospital. L’objectiu 

d’aquest cicle de conferències és intentar 

que es coneguin de primera mà totes les va-

rietats i possibilitats que ofereixen les diver-

ses tècniques de reproducció assistida, per 

això les sessions estan dirigides per l’equip 

altament qualificat i especialitzat del centre.

Els títols de les xerrades són:

- «Embaràs, el moment ideal. Una de les 

inquietuds més freqüents de les pare-

lles» [22/06/2011]

- «Necessitem la reproducció assistida?» 

[21/09/2011]

- «Programa de recepció i donació 

d’òvuls» [05/10/2011]

- «Com neix i creix l’embrió in vitro» 

[02/11/2011]

El programa contempla, en les interven-

cions dels assistents, la inclusió d’un torn de 

preguntes i respostes, en què els especia-

listes responen les qüestions plantejades al 

final de cada conferència.



|  compartir  |  octubre • novembre • desembre  2011

 | 23

els jugadors del Fc Barcelona, 
amb assistència sanitària

cada any, durant els mesos d’estiu 

s’activa el mercat de fitxatges en el 

món del futbol internacional, i As-

sistència Sanitària, com a proveïdor 

mèdic oficial del FC Barcelona, adqui-

reix un protagonisme destacat. Així, 

els passats mesos de juliol i agost 

l’Hospital de Barcelona va rebre les 

visites de jugadors com Kiko Feme-

nía o el xilè Alexis Sánchez, a més 

d’altres cracks del futbol mundial i 

d’esportistes d’altres seccions del 

club. També els membres del primer 

equip de futbol, en arribar de les se-

ves vacances, passen les preceptives 

revisions mèdiques destinades a com-

provar el seu estat de forma.

En les instal·lacions de SCIAS es 

practica un exhaustiu examen mèdic 

amb proves, bàsicament radiològi-

ques i d’anàlisi, que consisteixen en 

ressonàncies, radiografies i anàlisis de 

diversos tipus. Les proves de caràc-

ter cardiològic, així com les ecografies 

musculars i altres proves podològi-

ques, en canvi, es realitzen en els ser-

veis sanitaris situats en el Camp Nou.

En virtut de l’acord de patrocini, 

Assistència Sanitària proporciona al 

FC Barcelona les assegurances mè-

diques i els serveis hospitalaris que 

precisa, tant a les instal·lacions de 

l’Hospital de Barcelona com al Centre 

Mèdic FC Barcelona-Assistència Sani-

tària, ubicat al Camp Nou, dedicat a 

la medicina esportiva i traumatològi-

ca i obert als assegurats de l’entitat. 

La col·laboració, que es va iniciar el 

2005, es basa en la coincidència de 

valors entre les dues organitzacions, 

dues entitats de referència a Catalun-

ya i líders en els seus àmbits respec-

tius, l’esport i la salut.

| o. c.
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La Federació Japonesa de coope-

ratives de Salut i Benestar Social, 

Hew Coop Japan, en funcionament 

des d’octubre de 2010 és la nova 

institució que representa el movi-

ment cooperatiu de salut japonès en 

l’Organització Internacional de Coo-

peratives de Salut, IHCO. 

La nova federació, presidida pel 

Dr. Yasuyuki Takahashi, és una orga-

nització de caràcter cooperatiu que 

agrupa i dóna servei a les coopera-

tives japoneses que es dediquen a 

proporcionar serveis mèdics i assis-

tencials, prestar assistència a domicili 

i atenció a la tercera edat o gestionar 

tot tipus d’instal·lacions sanitàries, 

com hospitals, centres d’atenció pri-

mària i centres de rehabilitació. 

Durant el seu primer any de fun-

cionament, la federació ha aconse-

guit aplegar 115 cooperatives, repre-

sentant a més de 2.710.000 socis de 

base. Disposa de 78 hospitals, amb 

una capacitat conjunta de 12.500 

llits, i de més de 900 instal·lacions 

diverses entre centres d’atenció 

primària, consultes odontològiques, 

centres de rehabilitació, etc. 

Al Japó, la legislació de coope-

ratives obliga que les cooperatives 

realitzin gran part de la seva activitat 

econòmica exclusivament en l’entorn 

dels seus socis, limitant gairebé en la 

seva totalitat l’accés al mercat dels 

no-socis. No obstant això, en el sector 

sanitari existeix un cert marge d’acció 

per a les cooperatives, ja que la llei 

permet l’ús dels serveis per part de 

tercers no-socis de la cooperativa 

fins a un límit equivalent a la meitat 

de la xifra de negoci de la cooperati-

va. Malgrat això, Hew Coop Japan ha 

desenvolupat una intensa campanya 

per convèncer els usuaris dels ser-

veis sanitaris dels avantatges de ser 

membres de la cooperativa, aconse-

guint que el 80% dels usuaris de les 

cooperatives de salut estiguin afiliats 

i participin en el dia a dia de l’entitat. 

Aquest èxit d’afiliats es deu en 

gran mesura a les nombroses activi-

tats que organitza la federació dirigi-

des als seus socis de base, enfocades 

sobretot a la prevenció i promoció de 

la salut i a la participació de volunta-

ris en activitats solidàries. 

Entre les activitats de la federa-

ció, també destaquen aquelles que 

estan dirigides a la gestió empresa-

rial de les cooperatives, com són els 

programes de formació del personal 

de les cooperatives, el suport i as-

sessoria en els sistemes de gestió i 

la coordinació entre les cooperatives 

associades de compres conjuntes de 

material mèdic i farmacèutic. 

La Federació Japonesa de cooperatives 
de salut, nou membre d’iHco 

| Jose pérez

el Dr. Gerard martí, amb la delegació 

d’Unimed minas Gerais, durant la 

seva visita a l’Hospital de Barcelona

| J. p.

el passat 10 de juny, una delegació de met-

ges i directius de les cooperatives mèdiques 

Unimed de l’estat brasiler de Minas Gerais, 

liderats pel Dr. Helton Freitas, president 

d’Unimed Belo Horizonte, es va desplaçar a 

Barcelona on va tenir lloc una jornada de tre-

ball celebrada a l’Hospital de Barcelona. Du-

rant la sessió, el Dr. Gerard Martí, sotsdirector 

mèdic de l’Hospital de Barcelona i patró de la 

Fundació Espriu, va fer una presentació en la 

qual va abordar el concepte i el funcionament 

de l’hospital cooperatiu on va celebrar-se la 

sessió, així com l’activitat i la interrelació exis-

tent entre les institucions que formen el Grup 

Assistència. A la reunió es van intercanviar opi-

nions i experiències sobre diferents aspectes 

de la gestió cooperativa i hospitalària, i es van 

plantejar possibles formes de col·laboració per 

al futur entre la Fundació Espriu i les coopera-

tives sanitàries de Minas Gerais. 

Posteriorment, el Dr. Martí va acompanyar 

els cooperativistes brasilers durant la visita 

que van realitzar a les instal·lacions del centre 

hospitalari en què van poder conèixer alguns 

dels equips més innovadors amb què està do-

tat l’hospital. 

Una delegació d’Unimed minas Gerais 
visita l’Hospital de Barcelona 

el Dr. Yasuyuki takahashi, 

president de Hew coop Japan 
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

41a convenció nacionaL UnimeD 

Entre el 25 i el 28 d’octubre la cooperativa de salut Unimed de Brasil organitza la seva 41a Con-

venció Nacional. L’esdeveniment, que se celebrarà a Fortaleza, capital de Ceará, un estat del nord-

est de Brasil, tindrà com a lema «El govern cooperatiu. La transformació del model». Un objectiu 

principal de la convenció serà reflexionar sobre possibles alternatives d’organització en el sistema 

cooperatiu Unimed, en aquests moments de canvis constants en el sector de la salut brasiler.

assemBLea GeneraL De L’aci

L’Aliança Cooperativa Internacional celebrarà la seva Assemblea General bianual a cancún (mèxic). 

En aquesta ocasió, a més d’abordar els assumptes estatutaris, l’assemblea suposarà l’engegada 

dels actes relacionats amb l’Any Internacional de les Cooperatives.

25-28
octUBre

2011

conFerència soBre DesenvoLUpament cooperatiU 

L’Organització Internacional de Cooperatives de Producció Industrial, Artesanal i de Serveis (CI-

COPA) i l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO), ambdues organitzacions 

sectorials de l’ACI, organitzaran una conferència conjunta a cancún (mèxic) per reflexionar i 

debatre sobre les possibilitats del model cooperatiu com a eina de desenvolupament social i 

econòmic. 

17
novemBre

2011

FòrUm per a La promoció De La saLUt  

El pròxim 18 de novembre l’Aliança per a la Promoció de la Salut organitza a Ginebra una tro-

bada en què participaran representants de les ONG i de la societat civil, així com representants 

governamentals i de les agències de les Nacions Unides i de l’Organització Mundial de la Salut. 

L’objectiu del Fòrum és mobilitzar i catalitzar els esforços de la societat civil i explorar les estra-

tègies necessàries per avançar en l’agenda de la Promoció de la Salut. 

18
novemBre

2011

assemBLea GeneraL De La iHco   

L’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) celebrarà la seva Assemblea Gene-

ral a cancún (mèxic), presidida pel Dr. José Carlos Guisado, vicepresident de la Fundació Espriu. 

16
novemBre

2011

18
novemBre

2011



Somiar, ajudar,
riure, estimar...
T’has adonat que 
les millors coses 
de la vida són 
gratuïtes?

Compartir, també. Subscriu-t’hi.

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

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

Nom      Cognoms        

Adreça                                                                    Codi Postal                             Població    

Provincia-Estat       País          

Telèfon      E-mail

En quina llengua desitgeu rebre la revista Compartir?  Català           Castellà         Anglès
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B Ú S T I A

estimaDíssim patricio!, 

aLLÀ on siGUis, aL ceL...

 

Com n’és, de difícil, perdre un amic, i 

més encara si no has pogut acomia-

dar-te’n. Et trobo molt a faltar, eren 

tantes les teves qualitats, eres tan 

empàtic, tan amable, tan exquisida-

ment educat, tan proper i sempre 

disposat a ajudar-me en tot el que 

estigués al teu abast. I que poc que 

he pogut retornar-te! 

La nostra última conversa va 

ser telefònica, havien passat les 

festes de Nadal i et vaig trucar per 

felicitar-te l’any nou, no vaig sos-

pitar que aquesta seria l ’última 

vegada. Em vas parlar des de la 

il·lusió i l’esperança, em vas parlar 

de l’important que era la vida i em 

vas dir que no em deixés afligir per 

malalties que només eren petiteses 

comparat amb la bellesa de viure. 

Que irònica que és de vegades la 

realitat!, aleshores no vaig sospitar 

el que em doldria la teva absència. 

Em coneixies gairebé millor que 

jo mateixa i malgrat que feia setze 

anys que ens coneixíem i que parles-

sim de tants temes, mai no em vas 

explicar res de les teves malalties. 

Creia que series aquí molt de temps, 

per això, la fatídica sorpresa del teu 

adéu em va deixar descol·locada. Va 

ser molt dur trencar la teva última 

recepta, perquè amb ella se n’anava 

la teva essència. 

De la teva indubtable talla pro-

fessional se’n podran ocupar altres, 

però del teu tarannà i de la teva dis-

posició permanent, en vam partici-

par segurament molts pacients. De 

la teva consulta jo solia sortir-ne més 

optimista, i com si fossis un germà 

més gran t’explicava com m’anaven 

els estudis i fins i tot la meva econo-

mia, sentia que patíem junts algunes 

injustícies. 

Eres, en definitiva, un home bo. 

Mentre t’escric, un nus m’oprimeix la 

gola i s’han entelat els vidres de les 

meves ulleres. Sé que no t’agradaria 

que et recordés plorant i per això 

intento sobreposar-me, però la teva 

immensa pèrdua dol. 

Fins que tornem a trobar-nos. 

ana rosa García 

“en record d’un metge de sevilla molt estimat”
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Metges de ficció 
La relació entre la medicina i el cinema ha evolucionat molt 

al llarg de la història. Al principi, la mirada va ser documen-

talista i es destacaven sobretot els avenços mèdics. Més 

tard, la por als límits de la ciència mèdica va originar obres 

com El gabinet del doctor Caligari o El doctor Mabuse. La 

dimensió de servei de la medicina va ser el fil de moltes 

obres posteriors amb el rerefons dels grans conflictes 

bèl·lics del segle XX. Les dinàmiques interiors de la profes-

sió, en canvi, han estat aproximacions recents. Un pas més, 

en els darrers anys, ha mostrat la dimensió més humana 

de la medicina: la del metge, una persona amb il·lusions, 

frustracions i, sobretot, valors.



30  monogràfic | compartir |

Metges al caire de l’abisme 

Imma Merino

edro Almodóvar ha comentat que 
el cirurgià plàstic Robert Ledgard, 
protagonista de La piel que habito, 
és un amoral que executa una ven-

jança sense escrúpols. L’argument, però, fa 
que exerceixi la venjança aplicant el resultat 
d’unes investigacions (la creació d’una nova 
pell amb una especial resistència) origina-
des en la seva voluntat de posar remei a una 
desgràcia de la qual se sent culpable: el cos 
cremat de la seva dona a conseqüència d’un 
accident. L’esposa va morir fa temps, però ell 
va continuar les seves investigacions arribant 
a l’èxit amb el cobai humà que és l’objecte de 
la seva venjança. Ignoro la base i la versem-
blança científiques de la recerca i els resul-
tats de Robert Ledgard, però, com en altres 
ficcions, allò que importa són les metàfores. 
La conquesta del protagonista de La piel que 
habito, que parteix de la novel·la de Thierry 
Jonquet Taràntula, és una manifestació d’un 
desig últim (amb els perills que comporta i 
la possible transgressió d’uns límits morals) 

de la cirurgia plàstica: fabricar una pell que 
excel·leixi la pell humana. Tan orgullós està 
Robert Ledgard dels seus resultats que, tot i 
que odiava i torturava l’ésser amb el qual ex-
perimentava, se sent el creador d’una nova 
criatura de la qual se n’enamora. Aquest met-
ge obsessiu, del qual Almodóvar no dubta a 
dir que és un psicòpata, se sent com un nou 
Pigmalió amb la seva Galatea, però no té prou 
present que només ha canviat l’aparença d’un 
ésser que preserva la seva identitat.

D’altra banda, l’origen terapèutic de la 
recerca de Robert Ledgard muda de propò-
sit amb el seu desenvolupament obsessiu 
i l’aplicació venjativa. Al capdavall i, com 
sempre, per dur-ho al terreny de les seves in-
quietuds, Almodóvar s’apunta a una tradició 
literària i cinematogràfica que, amb diferents 
variants, posa en qüestió els usos de la ciència 
i també els seus procediments per aconseguir 
uns objectius que, tanmateix, no sempre són 
clars i que sovint poden ser molt obscurs. 
Aquestes experiències poden relacionar-se 

P
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amb la supèrbia humana i fins i tot poden 
ser una expressió o un vehicle del mal. Habi-
tualment, també acosten aquells que les fan 
a prop de la bogeria, si no hi cauen de ple. La 
medicina és un territori adobat per a aquestes 
experiències i, per tant, hi ha diversos per-
sonatges, metges, que exemplifiquen aquest 
desvari de la ciència. En aquest sentit, en la 
modernitat, una figura fundacional és el doc-
tor Frankenstein que va imaginar l’escriptora 
romàntica Mary Schelley. La novel·la, i més 
amb el pas del temps, és susceptible de diver-
ses interpretacions, entre les quals resulta 
molt interessant aquella que apunta que el 
«monstre» és rebutjat per la seva aparença 
estranya, per la seva diferència extrema. En 
tot cas, el doctor Frankenstein, que crea vida 
amb fragments de cadàvers i per tant a par-
tir de la mort, va ser considerat a l’època, des 
d’una perspectiva conservadora contrària a 
la Il·lustració, com a exemple de l’arrogància 
científica que volia equiparar-se a déu i fins 
substituir-lo. Amb el temps, els perills de la 

La medicina és un territori 
adobat per a aquestes 
experiències i, per tant, 
hi ha diversos personatges, 
metges, que exemplifiquen 
aquest desvari de la ciència

ciència, i sobretot els de les aplicacions tec-
nològiques, han estat denunciats des d’una 
perspectiva humanista deslliurada del pes de 
la religió. La qüestió és que, a banda del seu 
caràcter fundacional i dels seus orígens litera-
ris, pot considerar-se que no és estrany que el 
cinema s’hagi ocupat del doctor Frankenstein 
i de la seva criatura. Des de la pel·lícula de 
James Whale tot just encetada la dècada dels 
anys trenta del segle passat, el cinema de tant 
en tant retorna a la novel·la de Mary Schelley, 
de la qual es diu que va inspirar-se en un met-
ge escocès que practicava descàrregues elèc-
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triques en animals, o en fa variacions. Però 
allò significatiu és que s’ha apuntat que hi ha 
alguna cosa comparable entre el propòsit del 
doctor Frankenstein i el d’aquells que busca-
ven l’invent que aconseguís reproduir la rea-
litat en el seu moviment: un desig de crear 
vida, que potser és una aparença de vida. 
Frankenstein ho fa a partir de cadàvers. I, pel 
que fa al cinema, es parla del seu caràcter es-
pectral, d’un lloc habitat per fantasmes, de les 
imatges que conserven els morts com si fos-
sin vius. El espíritu de la colmena, l’esplèndida 
pel·lícula de Víctor Erice que fa present el 
mite de Frankenstein, no és aliena a aquesta 
consideració.

El cinema no només ha pouat de la lite-
ratura en el cas del doctor Frankenstein per 
tal de fer presents metges que, experimentant 
de manera transgressora, s’acosten a la boge-
ria. Són incomptables les versions, inclosa la 
meravellosa comèdia de Jerry Lewis El profes-
sor guillat, de la novel·la L’estrany cas del Doctor 
Jeckyll, amb la qual Robert Louis Stevenson va 
explorar en la dualitat entre el bé i el mal 
(o com, en el context d’una societat purita-
na com l’Anglaterra victoriana, la repressió 
moral fa que el mal emergeixi d’una manera 
virulenta) a través dels experiments d’Henry 
Jeckyll, del qual es diu que té les típiques 
mans grosses, blanques i ben formades dels 
metges. A partir de la ingestió d’un beuratge, 
Jeckyll, temptat de trencar amb les conven-
cions morals, es transforma en el seu doble 
maligne fins pràcticament convertir-se en 
Mr. Hyde. Tampoc no és estrany que el cinema 
s’hagi fixat de manera repetida en la novel·la 
de Stevenson perquè, gairebé des dels seus orí-
gens, sempre ha manifestat gust per les trans-
formacions, per la mudança dels éssers i les 
coses. Si Jeckyll experimenta amb ell mateix, 
el doctor Moreau experimenta amb animals 
en una illa. Aquest metge també prové de la 
literatura, concretament d’una novel·la de 
H.G. Wells, que ha donat al cinema diversos 
arguments, com ara el de La guerra dels mons, 

La màquina del temps i L’home invisible, on pre-
cisament hi ha un científic que experimenta 
amb la invisibilitat en el seu propi cos. Burt 
Lancaster, en un film dirigit per Don Taylor 
l’any 1977, i Marlon Brando, en un altre de 
John Frankenheimer de 1996, han interpretat 
el Dr. Moreau que, en una illa a la qual arri-
ba un nàufrag que al final serà l’únic humà 
supervivent, experimenta amb animals per 
convertir-los en humans. Les bèsties «huma-
nitzades», però, retornen a l’animalitat i el 
doctor pagarà la seva «bogeria» en un combat 
en què morirà matant l’home puma.

El gabinet del doctor Caligari, una de les 
pel·lícules més cèlebres de l’Expressionisme 
alemany, conté un dels metges més inquie-
tants de la història del cinema sense que, en 
aquest cas, es remeti a la literatura. Francis, 
el narrador d’aquest film realitzat l’any 1920 
per Robert Wienne, explica que Caligari i 
el somnàmbul Cesare, dominat pel doctor, 
estan implicats en una sèrie d’assassinats. 
Descobreix que Caligari és el director d’un 
hospital psiquiàtric, però, sense afegir-hi 
més elements argumentals, al final hi ha un 
gir pel qual Francis, i altres personatges del 
film, són pacients de l’hospital psiquiàtric 
que, efectivament, dirigeix el doctor Caligari, 
que, per tant, només és un assassí en la ment 
pertorbada del narrador. Aquest final, però, 
va ser una imposició de la productora, ja que 
convertint-lo en el relat d’un boig va procurar 
suavitzar les intencions al·legòriques del film: 
de la mateixa manera que Caligari domina el 
somnàmbul Cesare menant-lo a l’assassinat, 
l’estat alemany havia dut la població, ador-
mida, a matar durant la I Guerra Mundial. 
Tanmateix, tot i el gir final i el fet que quan 
va realitzar-se encara era lluny l’arribada de 
Hitler al poder, el film conté alguna cosa in-
quietant que podria considerar-se una anti-
cipació del nazisme. De fet, historiadors del 
cinema, com ara Sigfrid Kracauer i Lotte Heis-
ner, han interpretat que els films de terror de 
l’Expressionisme alemany reflecteixen un ma-
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lestar que va intuir l’adveniment del nazisme. 
Aquest va construir amb una racionalitat esfe-
reïdora els camps de concentració i extermi-
ni, que a la vegada van representar una opor-
tunitat extraordinària d’experimentació per 
a psicòpates, com ara el doctor Josef Mengele. 
Aquesta bèstia humana, un dels més grans 
criminals nazis, va realitzar durant dos anys 
tota mena d’experiments brutals amb éssers 
humans a Auschwitz, però, de manera inex-
plicable, ni tan sols va ser esmentat al judici 
de Nuremberg i, després de viure un temps 
a la mateixa Alemanya, va fugir cap a Amè-
rica del Sud, primer a Paraguai, després a 
l’Argentina i, finalment, al Brasil. Protegit per 
altres nazis i fins per alguns governs dels paï-
sos on va viure, Mengele va aconseguir esca-
polir-se dels caçanazis i de l’extradició. Hi ha 
un interessant documental, Mengele, l’àngel de 
la mort, d’aquest criminal que va morir l’any 
1979 al Brasil. Un any abans, a partir d’una 
novel·la d’Ira Levin, Franklin J.Schaffner va 
dirigir Els nens del Brasil, una ficció inspirada 
en la personalitat sinistra de Mengele, que 
suposadament hauria experimentat amb 
uns nens brasilers per tal de clonar Hitler. El 
terrible Mengele és interpretat per Gregory 
Peck i el caçanazis que el busca, per Laurence 
Olivier, el qual, poc abans, al film Marathon 
man, de John Schlesinger, havia interpretat 
un metge nazi inspirat en l’anomenat Àngel 
de la mort. Temps abans que la clonació fos 
possible, la literatura i el cinema, doncs, avi-
saven amb Els nens del Brasil dels seus perills a 
través d’una hipòtesi extrema. En tot cas, la 
ciència es converteix en terror quan és instru-
ment dels poders totalitaris, i d’aquells que 
els serveixen amb una crueltat que fa pensar 
en l’existència certa del mal, o quan es posa 
al servei dels que són capaços de convertir els 
humans en mercaderia. 

Retornant a Almodóvar, aquest, que 
és un cineasta postmodern que espigola 
d’aquí i d’allà per acabar construint un film 
d’Almodóvar, ha comentat que, en relació 

amb el tema de La piel que habito, va pensar en 
Les yeux sans visage, film de 1960 del francès 
Georges Franju. Hi podia pensar. Un cirurgià, 
el doctor Genissier, segresta joves per arran-
car-ne la pell amb el propòsit de tornar la be-
llesa perduda al rostre de la seva filla, desfi-
gurada a causa d’un accident del qual l’home 
se’n culpa. Però fracassa a cada intent. Temps 
després de les intervencions plàstiques, la pell 
de la noia torna a degenerar-se. Tot i la cri-
minalitat del personatge, Franju provoca una 
estranya compassió vers el doctor Genissier. 
Potser perquè, més enllà de l’argument maca-
bre, preval la metàfora: el fracàs en l’intent de 
recuperar la bellesa (i, amb el temps, la joven-
tut) perduda. La consciència que la medicina 
no ho pot tot i que hi ha dolors incurables que 
no només ho són de la pell.
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Jordi Armadans reflexiona a partir 
del film En un mundo mejor, 
de Susanne Bier:
«Discrepar demana més valentia 
que posar una bomba»

Glòria Carrizosa

Vostè ha recomanat aquesta pel·lícula en el 
seu blog. La defineix com una història farci-
da de debats i qüestions punyents.
No s’esperava guanyar, perquè no és una 
pel·lícula comercial. Hi ha diverses trames. 
Anton és metge i treballa en un camp de re-
fugiats d’un país en guerra. Una actuació amb 
bones intencions, però les seves decisions in-
cideixen en el desenvolupament del conflicte.  

Com viu el protagonista la seva professió de 
metge? 
Com a professional decideix anar a un lloc 
on hi ha molt poques oportunitats, i fer una 
feina complicada, amb poc descans, intentant 
curar gent que no té assistència sanitària i 
atenent centenars de víctimes d’un conflic-
te armat. Ho fa durant uns mesos a l’any i 
després torna a Dinamarca. Com a metge es 
troba amb un dilema moral: operar o no un 
dels caps militars responsable de tants morts 
i ferits diàriament. Això l’enfronta amb la co-
munitat, però per la seva ètica professional 
pensa que malgrat la barbàrie dels seus actes, 
ell també té dret a rebre atenció mèdica. De 
totes formes marca límits, el general arriba 
escortat per militars amb armes i l’Anton diu 
que en el seu campament no hi entrarà cap 
arma. Hi ha dilemes morals que semblen sí o 
no, però les situacions moltes vegades no són 
blanc o negre. L’Anton no deixa que els seus 
homenots entrin en el campament, perquè és 
un lloc de pau.

Jordi Armadans, politòleg i periodista

JOrdI ArMAdAnS, POLItòLEG I PErIOdIStA, COM A dIrECtOr dE LA FUndACIó PEr LA PAU hA IMPULSAt 

dIVErSES CAMPAnYES dE dESArMAMEnt qUE hAn dOnAt ELS SEUS FrUItS, COM LA SUPrESSIó dE LES 

MInES AntIPErSOnA. COnSIdErA qUE VIVIM En UnA SOCIEtAt qUE APrOVA LES ACtItUdS VIOLEntES PEr 

SUPErAr ELS COnFLICtES, nO nOMéS En EL CAMP dE bAtALLA, SInó tAMbé En EL tErrEnY PErSOnAL. 

PErò LA VIOLènCIA éS UnA ESPIrAL qUE GEnErA MéS VIOLènCIA. nOMéS AMb EL rAOnAMEnt I AMb EL 

dIàLEG POdEM SEr CAPAçOS dE SUPErAr LES dIFICULtAtS. AIXí tAMbé OPInA AntOn (MIkAEL PErSbrAnd), 

EL PrOtAGOnIStA d’En Un MUndO MEJOr, dE LA dIrECtOrA SUSAnnE bIEr, FILM dAnèS qUE VA GUAnYAr 

L’òSCAr d’AqUESt AnY A LA MILLOr PEL·LíCULA dE PArLA nO AnGLESA. 
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La cultura dominant legitima 
la violència, i nosaltres 

som fills d’aquesta tradició, 
i quan som davant una 
situació límit, tendim a 

respondre amb violència
 
L’Anton quan torna a casa s’ha d’enfrontar 
a altres reptes, com l’educació del seu fill.
A vegades pot semblar més fàcil arreglar els 
problemes de fora de casa que intentar resol-
dre els propis. El protagonista té dos fills, i 
un d’ells, l’Elia, (Markus Rygaard) planteja el 
tema, per mi, més interessant de la pel·lícula: 
com cal respondre davant d’una situació de 
violència. El seu fill és maltractat a l’escola, 
ell i el seu amic Christian responen amb més 
violència. El pare de l’Elia intenta diferenciar 
violència de valentia, li ensenya com pot de-
fensar les seves conviccions de forma pacífica. 
És una reflexió interessant que podem apli-
car en molts àmbits de la societat: a l’escola, 

a la feina, en les relacions familiars. L’Elia i 
el Christian tenen problemes, estan al mar-
ge del grup, i van madurant un sentiment de 
venjança davant d’uns fets que els fan mal. 
És una bona metàfora del que passa en molts 
llocs. Però la violència només genera violència 
en una espiral. Això acostuma a passar en els 
conflictes armats: com el dels palestins i els 
israelians que es justifiquen dient que davant 
d’un fet immediat determinat cal respondre 
amb «contundència», i en canvi el conflicte 
polític queda tan lluny que ni se’n recorden.
El protagonista defensa els seus drets, dóna la 
seva opinió, però això no vol dir que hagis de 
ferir o agredir algú amagant la cara, perquè 
això també és un tòpic. Una persona violenta 
es relaciona amb valentia, però fa les seves 
accions de forma amagada, sense que el vegin. 
Discrepar civilitzadament demana molta més 
valentia que posar una bomba, o matar des 
de lluny.

La cultura dominant legitima la violèn-
cia, i nosaltres som fills d’aquesta tradició, i 
quan som davant una situació límit, tendim 
a respondre amb violència. Anar substituint 
aquesta cultura de la violència per una cul-
tura de la pau és una tasca imprescindible 
que demana una gran sensibilització, és un 
treball de fons, de gran recorregut, de canvi 
de valors, que demana temps.

El protagonista sent l’angoixa de viure al 
Nord i experimenta la injustícia de sobre-
viure al Sud.
Al Nord no hi ha els casos d’injustícies fra-
gants que hi ha al Sud, però això no vol dir 
que el nostre món sigui idíl·lic.

Quan surt la seva casa, a Dinamarca, 
es veu un paisatge ideal, però també hi ha 
conflictes, com la relació amb la seva dona o 
l’educació del seu fill. La pel·lícula introdueix 
arguments que deixen al descobert les dificul-
tats amb què es troben les persones que viuen 
en la societat del benestar per enfrontar-se i 
resoldre problemes socials i personals.
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Com treballa Fundació per la Pau per inten-
tar canviar aquesta cultura que justifica la 
violència? 
La nostra acció està molt enfocada a educar 
per una cultura per la pau. No abracem no-
més el món escolar, sinó que també fem ex-
posicions per tot Catalunya, cursos de forma-
ció, xerrades, tenim una web molt activa. Fem 
una acció de sensibilització a gran escala per 
promoure aquesta cultura de la pau.

També treballem en temes de desarma-
ment, de control d’armes, afavorim processos 
de pau en zones de conflictes. Cal un canvi 
de valors, però evidentment de decisions po-
lítiques, i en la mesura de les nostres possibi-
litats intentem afavorir-ho. Juntament amb 
altres entitats, fem un seguiment del comerç 
d’armes espanyol, demanem que hi hagi un 
control estricte d’aquest comerç i que s’ajusti 
a la llei vigent. Hem participat en campanyes 
internacionals com la de les mines antiper-
sona. Quan veus que la pressió ciutadana, de 
forma ben organitzada, és capaç d’aconseguir 
que es deixin de fabricar aquestes armes, pal-
pes de forma tangible una petita victòria.

La despesa econòmica en armament en èpo-
ca de crisi encara és més escandalosa?
Sí, efectivament, és un clar exemple de la 
manca d’idees clares que hi ha en aquest món: 
no pot ser que havent-hi una quarta part de la 
població mundial que es mor de gana, que no 
té aigua potable, que viu en unes condicions 
infrahumanes, es gastin tants milions de 
dòlars en despesa militar. Esperant atacs hipo-
tètics, es gasta una fortuna, i mentrestant no 
hi ha recursos per solucionar els problemes 
reals. És una gran contradicció. Portem qua-
tre anys de crisi i les xifres en despesa militar, 
l’últim any, encara són més elevades. Amb un 
5 o un 6% menys de despesa militar, seríem 
capaços d’acabar amb la fam. És un tema feri-
dor en si mateix. 

JorDi ArMADAnS és politòleg i periodista. doctor 
en teoria Social i Política per la Universitat Pompeu Fa-
bra, dirigeix Fundació per la Pau des de 1996. respon-
sable de les campanyes de desarmament d’Intermon 
Oxfam, des de jove ha estat implicat en temes de pau: 
objecció de consciència, educació per la pau, etc. té 
un blog www.jordiarmadans.wordpress.com on com-
parteix articles sobre temes de pau i drets humans i 
anàlisis de l’actualitat política. Col·labora regularment 
amb diferents mitjans de comunicació i assessora dife-
rents OnG en temes relacionats amb la pau. 
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L’hospital de la complicitat

Josep M. Lluró

anècdota argumental és senzilla 
d’explicar. Una dona (jueva) crida 
un taxi conduït per un conductor 
(àrab israelià) amb llicència per 

desplaçar-se d’una ciutat a una altra d’Israel. 
El trajecte els ha de portar des d’on viu ella 
(prop de Jerusalem) fins a Tel Aviv. De nit. 
Un trajecte no habitual. En arribar el taxi, la 
passatgera comprova amb sorpresa que anirà 
acompanyada d’un nen (àrab) de sis anys que 
sembla greument malalt. Han pactat viatge 
i preu. El taxista (palestí) ha posat a la dona 
(jueva) una condició: s’aturaran cinc minuts a 
l’entrada de la ciutat. En un hospital. En arri-
bar-hi, ho fan. Però no és a Tel Aviv (de fet, és 
Jaffa) i no és un hospital. Es tracta d’una esco-
la de primària de dia que, de nits, és un hos-
pital clandestí per a àrabs «il·legals» a Israel. 

A la pregunta de la dona jueva, l’home pa-
lestí respon: «És un hospital per als il·legals. 
Per als qui tenen un accident de treball, per 
als qui reben una pallissa». L’home i la dona 
es coneixen des de fa temps. És per això que 

li respon amb aquesta franquesa. Per aquesta 
raó ell li ha pogut demanar l’estranya condi-
ció; per aquesta vella coneixença ha acceptat 
de fer ell el viatge perillós per a un taxista 
àrab israelià des de Jerusalem a Jaffa, i des-
prés a Tel Aviv. Per aquesta vella relació... i per 
portar un nen malalt d’una estranya malaltia 
a un hospital que no ho és.

Taxista i viatgera són, també, contractat i 
contractant. Ell, Sami, treballa per a l’exmarit 
d’ella, i, des de fa molts anys és el «taxista» de 
la família. Ella, Ora, manté cap a ell el que 
semblen estrets llaços de patronatge i consi-
deració. Sembla com si li professés una certa 
amistat. Ella creu que la deferència d’ell és 
(era, fins l’avui de la novel·la) respecte i esti-
mació. 

Què ha passat en aquest avui de la novel·la, 
unes cent pàgines abans? Ora ha requerit, al 
matí, els serveis de Sami per portar el seu fill 
Ofer, de vint-i-un anys, a la base de l’exèrcit 
des d’on serà mobilitzat cap a la frontera 
amb el Líban, en la darrera i enèsima guerra 

L’
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d’Israel. En aquest viatge matinal, Sami ha 
estat exposat per la seva amiga/patrona a un 
perill i a una humiliació. És evident. No pas 
per a ella, que només ho comprèn més tard, 
en tornar a casa. Com ha pogut exposar el seu 
amic/empleat a un possible perill —perquè, 
efectivament, què hi fa un àrab prop d’una 
base militar israeliana? És tal vegada un es-
pia? Un terrorista? Com se li acut fer que un 
àrab porti un soldat israelià a la base des d’on 
partirà a matar altres àrabs? Com pot conver-
tir-lo, sense demanar-li ni permís ni perdó, en 
còmplice de la destrucció del seu poble?

En tornar a casa, ella decideix anar a 
buscar el seu amic —d’ella i del seu exmarit— 
Abram per fer un viatge per Galilea. Abram 
la necessita. De fet, Ora serà el seu «hospital». 
Fet presoner pels egipcis en la Guerra dels sis 
dies, torturat i mantingut en un brutal rè-
gim d’aïllament, en retornar a Israel, Abram 
ja no serà mai més a casa. Ha esdevingut, ell 
també i a la seva manera, un «il·legal»: algú 
que la societat israeliana tolera però no acull. 
Algú, l’existència del qual és per als seus com-
patriotes la confirmació de la seva debilitat 
col·lectiva, de la seva fragilitat. 

Ora, abandonada pel seu marit fa un any, 
pel seu fill gran que s’ha posat del cantó pa-
tern; Ora, que ha portat el seu fill amb taxi 
a una guerra, decideix acollir i fer-se càrrec 
d’Abram, serà el seu «hospital» per uns dies. 
Però no ho serà per generositat. En marxar de 
casa, Ora ja intueix que el seu fill Ofer no tor-
narà de la guerra. Decideix, doncs, de conver-
tir-se en una «objectora-de-males-notícies». Si 
refusa —es diu— de rebre la notícia de la mort 
del seu fill, no contribuirà a la cultura de la 
mort que cau com plom fos sobre el seu país. 
No, no vol ser còmplice de la mort del seu fill, 
en rebre la notícia. I tanmateix, ha estat ella 
qui l’ha acompanyat a la base militar. Llavors, 
i malgrat el que ha passat al matí, torna a tru-
car a en Sami perquè la porti a Tel Aviv, a casa 
d’Abram, i aquest, a canvi del favor li demana 

que primer l’acompanyi —és a dir, que sigui 
la seva còmplice— a dur un nen «il·legal» a un 
hospital clandestí.

En aquest prodigiós capítol de Tota una 
vida de l’escriptor israelià David Grossman, 
l’autor teixeix una delicada radiografia mo-
ral d’una societat malalta d’odi, de por i de 
violència. El moment central del capítol és 
precisament l’arribada a l’hospital clandestí. 
Convertit en una metàfora de la lluita entre 
la vida i la mort, entre el racisme i l’acollida, 
entre l’odi i l’amor, és en aquest espai creat 
per Grossman on l’autor s’eleva sobre la cons-
ciència de la seva protagonista per mirar el 
desemparament ètic d’un país trastornat. Si 
bé és Ora qui mira, qui escodrinya l’escola/
hospital, és Grossman —i amb ell nosaltres— 
el que hi veu i hi sent.

Què hi veu? «Ombres primes», «homes en 
parracs», figures silents i ràpides. Què hi sent? 
Mormols, veus silencioses de nens de tres anys 
que juguen callant, «com pollets de perdiu en-
sinistrats». Què hi troba? Una escola, que és 
un humil hospital improvisat on l’única llum 
prové de l’exterior per no cridar l’atenció dels 
veïns (i quan la crida, l’endemà canvien de 
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xer agonitzava l’hi deixessin tenir. Durant 
quinze minuts el nen aniria morint, i Ariela 
li anava parlant i omplint de petons. En gai-
rebé tot era un nen normal —explicava Ariela 
a Ora— excepte que «semblava no tenir veu». 
I durant aquests quinze minuts li va donar 
tota la vida «malgrat que va ser ella —diu Ora 
que li va explicar Ariela— la qui el va matar 
o almenys va ser còmplice en la decisió de 
matar-lo». Exactament com Ora quan porta 
el seu fill Ofer a la base militar: un avorta-
ment postergat.

I finalment, hi ha una darrera cosa que 
veiem i sentim amb Grossman a través d’Ora 
en un hospital que no ho és. Ho veiem i ho 
sentim després de les dues confessions de 
complicitat en la mort del fill de l’Ariela 

lloc), on un metge i alguns infermers per trac-
tar els malalts. Amb qui parla?

Grossman —i amb ell, nosaltres— no par-
la amb ningú, però escolta (escoltem) això: 
Ora dialogant amb ella mateixa sobre el fet 
d’haver portat el seu fill a la mort probable. 
Ora explicant a una dona gran palestina que 
a penes entén l’hebreu la història de la seva 
amiga Ariela, a qui els metges, estant emba-
rassada de sis mesos, li van dir que el seu fill 
era «mongòlic», i que per això ella, d’acord 
amb el seu marit, va decidir avortar. La in-
jecció letal que havia de matar el nadó i pro-
vocar l’avortament va ser, però, insuficient: 
moriria, sí, però encara viuria uns minuts a 
l’exterior de l’úter. I Ariela —ens explica Ora— 
va demanar que mentre el nen acabat de néi-
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(que ja es va produir) i del de l’Ora (que es 
produirà, tot i que mai no en tinguem, en la 
novel·la, la confirmació). Veiem com Ora veu 
una dona donar el pit al nen que han portat 
amb taxi. Escoltem com Sami li explica que el 
nen té una rara malaltia digestiva que li fa re-
fusar tota alimentació llevat de tres o quatre 
coses, entre elles la llet materna. I sentim —
en aquell hospital clandestí, insalubre, sense 
equipaments de cap mena— com una vida que 
comença, afeblida per la malaltia, que tal ve-
gada no prosperarà, és mantinguda en batec, 
salvada momentàniament, durant un temps, 
perquè, per a les «ombres fugisseres», per als 
«pàl·lids» o invisibles il·legals, tota vida comp-
ta, tota vida ha de ser viscuda fins al final; 
perquè en aquella dissortada regió del món 

i de l’home, en aquella suburbial barriada, 
en aquell llòbrec hospital poblat d’espectres, 
Grossman ens diu que cal no ser còmplice de 
la mort, i afirmar amb coratge que tota vida 
és una vida. 

Com se li acut fer que un 
àrab porti un soldat israelià 
a la base des d’on partirà a 
matar altres àrabs? Com pot 
convertir-lo, sense demanar-li 
ni permís ni perdó, en còmplice 
de la destrucció del seu poble?
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Els valors dels metges 
en el cinema 

dr. benjamín herreros 
Unitat de Medicina Interna, hospital Universitari Fundación Alcorcón. 
Professor d’humanitats Mèdiques, Universitat Europea de Madrid 

ls valors, les estimacions dels fets 
del món material, són qualitats im-
materials percebudes per via emo-
cional i intuïtiva. Aquesta idea del 

valor unit a les emocions, fonamentada per 
Max Scheler a principis del segle XX, gaudeix 
de gran acceptació actualment. El verb fran-
cès émouvoir provenia del llatí emovere que, 
al seu torn, venia de la unió d’ex (cap a fora) 
i movere (remoure, treure d’un lloc, retirar, 
però també sacsejar, com sol fer l’emoció amb 
el nostre ànim). Per tant, el significat inicial 
d’emoció era el d’un moviment de l’ànima o 
de l’ànim. Per això seria similar dir que al-
guna cosa ens emociona i que ens com-mou 
(també del llatí commovere, allò amb què ens 
com-movem, que ens produeix emoció). Tot 
això és el que busca el cinema, provocar una 
sacsejada de l’ànima. Emocionar i commoure. 
Despertar sentiments i valors. 

Les emocions (per tant, la percepció dels 
valors) estan condicionades per les experièn-
cies prèvies, per l’entorn i per l’educació. Una 

E
persona apreciarà més la professió mèdica si 
va rebre un bon tracte durant el seu ingrés 
hospitalari, i en tindrà una idea negativa (va-
lorarà els metges negativament) si el metge 
va ser mal educat amb un seu familiar, o si 
va cometre un error greu. El cinema, per la 
seva capacitat per  commoure i emocionar, 
pot contribuir a donar una imatge positiva 
o negativa sobre els metges. Després de veu-
re el Dr. Rawlins (Nigel Havers) a L’imperi del 
sol (1987) els espectadors pensaran que els 
metges són individus cultes i entregats. Així 
com després de veure El fugitiu (1993) es pot 
creure que posseeixen una ambició infinita 
i destructiva. 

Es representen en el cinema els valors de la 
medicina? 
La imatge del metge al cinema és polièdrica. 
Es podrien posar en una balança els valors 
dels metges extrets de les pel·lícules per veure 
si el seu retrat és favorable. Alguns valors re-
flectits són positius (referent social, professio-
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nal, lluitador, heroic, culte, reputat, inquiet, 
idealista o compassiu), però d’altres són ne-
gatius (insensible, despreocupat, prepotent, 
ressentit o cruel), i uns altres són de diversa 
interpretació, ja que poden ser valors positius 
o negatius en funció del context (prohibidor, 
competitiu, escèptic o ambiciós). Els metges 
que prohibeixen fumar i beure alcohol a Sir 
Wilfrid Roberts (Charles Laughton) a Testimoni 
de càrrec (1957) poden considerar-se professio-
nals rectes, però també censors que limiten 
la llibertat individual, tal com li succeïa al 
mateix Sir Wilfrid Roberts, contrari a les pro-
hibicions. 

Coincideixen els valors de la medicina 
amb els valors que ref lecteixen els metges 
al cinema? Tota ètica prioritza una sèrie de 
valors. L’ètica individual es basa en els valors 
preferits per un individu, així com les ètiques 
socials o civils es basen en els valors priori-
taris en una societat. En la medicina també 
hi ha uns valors professionals prioritaris. 
Aquests valors acosten el metge al compli-
ment de la finalitat de la seva professió, que 
és el de restaurar la salut perduda o conser-
var-la quan encara no s’ha perdut. L’acosten 
a l’excel·lència professional. 

E l  prest ig iós  cent re nord - a mer icà 
d’investigació en bioètica The Hastings Cen-
ter va realitzar entre 1993-1996 un treball 
sobre la finalitat de la medicina (Goals of 
Medicine). Es partia de la premissa dels nous 
problemes apareguts en la medicina: presa de 
decisions en pacients crítics, problemes amb 
la investigació genètica, recursos econòmics 
limitats... Aquests problemes posen en joc 
els mitjans i la finalitat de la medicina. La 
resposta a aquests nous escenaris es donava 
a través dels mitjans (un major desenvolupa-
ment tecnològic), però també calia treballar 
amb la finalitat (la recerca de la salut). La 
definició de salut que gaudeix de més ressò 
internacional és la de l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS): «Perfecte estat de benestar 

físic, mental i social». La salut, per tant, no 
és només absència de malaltia, ni tampoc 
s’assoleix des d’un enfocament merament 
orgànic. Aquesta definició holística de salut 
de l’OMS pot arribar a deixar-nos a tots sota 
l’estatus de malalts. Aquest concepte de salut 
és irreal i inassolible, i fa que tant els met-
ges com els pacients puguin frustrar-se. Els 
uns, per no poder portar a terme de forma 
adequada el seu treball; els altres, per no arri-
bar a aquest bé tan preuat. L’informe de The 
Hastings Center conclou que la finalitat de la 
medicina ha de ser la recerca de la salut, però 
des d’un enfocament realista. Guarir quan es 
pugui, en cas contrari s’ha de pal·liar i alleu-
jar. Assenyala la importància de les cures i 
de l’acompanyament al malalt. I posa també 
en primer pla els aspectes preventius de la 
medicina: evitar que es produeixi la malaltia 
o minimitzar els danys que pugui produir. 

S’han descrit molts valors que acosten 
el metge al compliment de la seva finalitat, 
i existeix l’obligació ètica de portar-los a 
terme. Alguns d’aquests valors són la capa-
citat d’estudi, la perseverança, la humilitat 
intel·lectual, l’honestedat, la capacitat per 
compartir el coneixement, les habilitats per 
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a la comunicació, l’empatia, la compassió, 
la col·laboració, la curiositat i inquietud, 
l’exigència, la comprensió o la responsabili-
tat. Molts d’aquests valors els trobem en met-
ges cinematogràfics. Però també trobarem 
molts valors negatius: fredor, prepotència, 
ambició sense límit, individualisme, egois-
me, incomprensió, irresponsabilitat, falta de 
rigor, escepticisme, desorientació o fins i tot 
crueltat. El pes de la balança de valors en els 
metges cinematogràfics sembla força equi-
librat. Hi ha metges virtuosos, però també 
d’indesitjables. 

La por als canvis de valors 
La valoració del metge en les pel·lícules ha 
depès del seu rol en la societat. I aquest rol 
no era igual en els anys 1920 que en el segle 
XXI. El metge s’ha desidealitzat de forma pro-
gressiva i ha perdut part de la seva autoritat. 
Però, alhora, els ciutadans també han estat 
conscients dels avenços que porta la ciència 
mèdica, i els metges comparteixen les seves 
decisions amb els pacients. Hi ha més denún-
cies als metges, és cert, però també s’entén 
millor el gran esforç que ha de fer un profes-
sional de la medicina per exercir adequada-
ment el seu treball. 

Per entendre millor el canvi que s’ha 
produït en la medicina, a l’evolució de la fi-
gura del metge s’hi han d’afegir els canvis 
de valors que experimenten les societats. La 
història humana ha anat descobrint i enter-
rant valors, i això també és aplicable en la 
medicina. Un metge autoritari era ben vist 
en els anys 1940, però actualment se’l qua-
lificaria (més aviat se’l desqualificaria) com 
a prepotent. 

El Dr. Robert Richardson (Lew Ayres) de 
Belinda (1948) és un metge exemplar que pren 
decisions en contra de la família i de vegades 
fins i tot de la mateixa pacient. Els valors que 
representa, tan forts a l’inici del segle XX, se-
rien qüestionats en l’actualitat. Però els va-
lors no només varien amb el temps, també ho 
fan amb la cultura. El fet que els valors pu-
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decidir. I pot succeir com en La mort i la don-
zella (1994), on es veu com el Dr. Roberto Mi-
randa (Ben Kingsley) va torturar ciutadans in-
nocents amb una finalitat política, arribant 
al sadisme. Però també podem recordar com 
es va comportar el Dr. Junju (David Oyelowo) 
en L’últim rei d’Escòcia (2006), auxiliant el seu 
col·lega europeu fins a salvar-li la vida i per-
dent la seva pròpia amb la finalitat de poder 
ajudar el seu poble. I és que dos metges amb 
una educació similar s’enfrontaran de forma 
diferent a una mateixa situació, perquè les se-
ves «balances interiors» són diferents. Pensem 
en els estudiants de Medicina Lucas Marsh 
(Robert Mitchum) i Alfred Boone (Frank Sina-
tra) a No seràs un estrany (1955). És cert que els 
seus orígens són diferents, però també ho és 
la forma de plantejar-se el seu futur profes-
sional a causa dels valors que dominen l’ètica 
de cadascun. 

Tot i que, de fet, qui acaba decidint és 
l’individu, cada dia i vivint les conseqüèn-
cies de les seves decisions, s’ha de dir tam-
bé, en descàrrega dels metges, que la realit-
zació dels valors de la medicina no depèn 
exclusivament dels professionals. L’entorn, 
l’organització del treball i la mateixa societat 
amb freqüència no els faciliten. El Dr. Sulli-
van Travis (Richard Gere) a El Dr. T i les dones 
(2000) acaba fugint perquè el seu treball i la 
seva vida familiar el duen al límit de l’estrès 
mental. On és la balança interior, com es cali-
bra i quins pesos tenen més massa, continua 
sent tot un misteri.

guin aparèixer, desaparèixer o canviar de lloc 
dintre de la jerarquia de valors d’una societat, 
pot produir recel entre les persones identifi-
cades amb una determinada escala de valors, 
bé perquè no estimin com a valor allò que 
és nou o perquè temin que els seus valors es 
perdin. Els metges educats en una medicina 
clàssica i autoritària, habituats a tenir coman-
dament sobre els pacients, no entenen bé que 
ara siguin els pacients qui decideixen i que el 
paper actual del metge sigui el d’un conseller 
qualificat, de la mateixa manera que és difícil 
que un metge graduat en el segle XXI apreciï 
el paternalisme mèdic clàssic. 

La balança interior 
Malgrat que existeixin uns valors socials prio-
ritaris i uns valors professionals (en aquest 
cas en la medicina), al final qui decideix és 
l’individu. L’ètica individual es basa en els 
valors preferits per cada subjecte, i orienten 
cap a la virtut, cap a l’òptim (el millor entre 
el possible) per a aquest subjecte concret. 
Quins valors realitza dependrà de la seva 
consciència individual. De l’obligat (del lla-
tí obligare, lligar o deixar lligat) que estigui 
aquest individu amb els diferents valors en 
una circumstància concreta i avaluant tam-
bé les possibles conseqüències de la decisió. 
Aquests són els principals factors de les deci-
sions ètiques, valors, circumstàncies i conse-
qüències. En aquest procés un individu ava-
lua i estratifica els valors. Fent una metàfora, 
es podria imaginar que cada persona pos-
seeix una «balança interior» que pondera els 
valors apreciats, i aquesta avaluació permet 
estratificar-los. Cada persona posseeix una 
«balança» diferent i realitza la seva pròpia je-
rarquització de valors en una circumstància 
determinada. 

Aquesta «balança interior» pot educar-se. 
S’ha assenyalat que els valors es perceben per 
via emocional, per la qual cosa una educació 
emocional per apreciar valors és important. 
Però finalment, amb l’educació rebuda, cada 
individu té la inajornable responsabilitat de 

Malgrat que existeixin uns 
valors socials prioritaris i uns 
valors professionals (en aquest 
cas en la medicina), al final qui 
decideix és l’individu. L’ètica 
individual es basa en els valors 
preferits per cada subjecte
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Pel·lícules sobre el metge 
a la feina: clínica, ensenyament, 
investigació… i molt més 

dr. benjamín herreros 
Unitat de Medicina Interna, hospital Universitari Fundación Alcorcón. 
Professor d’humanitats Mèdiques, Universitat Europea de Madrid 

a medicina és una professió amb 
moltes variants laborals. És habitual 
identificar la medicina amb la clíni-
ca. La clínica és l’origen de la medici-

na, però amb els anys, millor dit amb les cen-
túries, han aparegut altres rols professionals. 
Això és una garantia per als que comencen la 
carrera de Medicina, perquè si al final no els 
agrada la clínica, poden realitzar una altra 
faceta mèdica. A continuació es repassaran els 
diferents rols de la medicina i com el cinema 
els ha anat reflectint en funció de la seva im-
portància històrica. 

La clínica 
Primer va ser la clínica. I per a molts continua 
sent el centre de la medicina. En la seva 22a 
edició, el diccionari de la Real Academia de 
la Lengua defineix clínica en la seva prime-
ra etimologia (la que aquí ens interessa) com 
l’«exercici pràctic de la medicina relacionat 
amb l’observació directa del pacient i amb el 
seu tractament». El vocable clínica ve del llatí 

clinice, que al seu torn prové del grec kliniké. 
Kliné en grec era el jaç o el llit, i derivava del 
verb klinéin (inclinar-se), que al seu torn té ori-
gen en l’arrel indoeuropea kli (inclinar-se). La 
kliniké era el lloc on es realitzava la pràctica 
mèdica, al costat del llit del malalt. Per tant, 
des de l’antiguitat la clínica és la relació di-
recta entre el «clínic» i el malalt, l’observació 
directa al llit. El clínic observa directament el 
malalt per emetre els judicis mèdics possibles: 
diagnòstic, pronòstic i tractament. Des de 
l’antiguitat aquesta ha estat la tasca principal 
dels metges, i així es comprova en pel·lícules 
com Sinuhe l’egipci, que narra la vida d’un met-
ge en l’antic Egipte. A l’Edat Mitjana la ciència 
és dominada per la màgia, la bruixeria i la 
superstició i el paper dels metges és secunda-
ri, lligat de vegades amb aquestes pràctiques 
obscurantistes. En les pel·lícules medievals 
poques vegades hi apareixen metges, reflex 
de l’escassa importància que aleshores tenia 
la medicina acadèmica. Anecdòticament sor-
geixen com a personatges secundaris entorn 

L
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a corts reials o de l’aristocràcia. El 1997 es va 
realitzar El destí, una pel·lícula sobre la vida 
del metge i filòsof del segle XII Averroes, però 
no se centra en els aspectes mèdics. A l’Edat 
Mitjana, la medicina ocupava un segon pla. 

A l’Edat Moderna es produeix l’explosió de 
la ciència i la medicina avança, per la qual 
cosa comencen a aparèixer més metges en les 
pel·lícules històriques, gairebé sempre lligats 
a la clínica, com l’heroic metge del segle XVII 
d’El capità Blood o el superficial Marivent de 
Restauració, també en el segle XVII. Durant la 
Il·lustració el saber mèdic creix encara més, 
fet que s’observa en el polifacètic metge de 
Master and Commander o en el Dr. Broughton 
(Geoffrey Chater), el metge de la pel·lícula 
de Stanley Kubrick Barry Lyndon. Són metges 
amb un saber ja més fonamentat i el cinema 
sol posar-los davant situacions dramàtiques, 
malalties greus o fins i tot la mort. En les 
pel·lícules sobre el segle XIX observem molts 
més metges, gairebé sempre fent clínica al 
peu del llit del malalt. Recordem per exemple 

els metges de La magnificència dels Amberson, 
visitant pacients en els seus domicilis, o els 
d’Allò que el vent s’endugué, treballant en hospi-
tals de campanya. 

El predomini del rol clínic en la medicina 
ha fet que la majoria dels metges retratats en 
el cinema siguin clínics i això es reflecteix 
en el llibre. La clínica, d’altra banda, té molts 
altres vessants, gairebé tants com especiali-
tats. En el cinema s’ha pogut veure la medi-
cina de família (Les confessions del doctor Sachs), 
la medicina rural (Cançó de bressol), cirurgia 
(Conscient), ginecologia (El doctor T i les dones), 
pediatria (El pujol de l’adéu), psiquiatria (Una 
teràpia perillosa), la medicina d’urgències (Al 
límit), la clínica amb els malalts hospitalitzats 
(Els bojos del bisturí), a la consulta (Hannah i les 
seves germanes) o la rehabilitació dels pacients 
(Homes), que també és clínica. 

Fora de la clínica estricta, entesa com la 
relació directa assistencial amb els malalts, 
hi ha molts metges que participen dels pro-
cessos diagnòstics i terapèutics sense ser 
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clínics. Amb freqüència se’ls anomena es-
pecialitats bàsiques perquè les dades que 
aporten serveixen de base per establir judicis 
diagnòstics o terapèutics. Són els radiòlegs, 
microbiòlegs, analistes o anatomopatòlegs. 
Ser «especialitats bàsiques» no implica neces-
sàriament que no tractin amb malalts, per-
què al realitzar una prova poden tenir con-
tacte amb el malalt. Com a exemple d’alguna 
d’aquestes especialitats bàsiques podem tro-
bar Els últims dies de l’edèn, on es veu un metge 
(Sean Connery) treballant en un laboratori 
d’investigació. 

La docència 
La docència és una altra part de la medici-
na. Ja en el jurament hipocràtic de l’Escola 
hipocràtica (segle V abans de Crist), el primer 
codi ètic de la medicina occidental, hi diu: 
«Tindré al qui em va ensenyar aquest art en 
la mateixa estimació que als meus pares, com-
partiré els meus béns amb ell i, si ho necessi-
tés, l’ajudaré amb els meus béns. Consideraré 
els seus fills com si fossin els meus germans 
i, si desitgen aprendre l’art de la medicina, 
els l’ensenyaré sense exigir-los cap pagament. 
Als meus fills, als fills del meu mestre i als 
qui s’hi obliguin amb el jurament que mana 
la llei de la Medicina, i a ningú més, els en-
senyaré els preceptes, les lliçons i la pràcti-
ca.» L’últim paràgraf del text orienta cap a 
l’elitisme de la medicina des dels seus orígens. 
En el jurament hipocràtic es pot veure que, al 
costat de la clínica, la docència apareix amb 
el naixement de la medicina. 

En l’antiguitat no hi havia metges dedi-
cats en exclusiva a la docència, cosa que sí 
succeeix en l’actualitat. Si és així, la docència 
hauria d’anar de la mà de la següent faceta 
de la medicina, la investigació. Són nombro-
ses les pel·lícules sobre l’ensenyament de la 
medicina en les seves diferents fases, des de 

l’aula (Viure) a l’hospital (No seràs un estrany). 
Algunes d’elles tracten punts nuclears de 
l’ensenyament mèdic, com les discussions 
amb el mestre (Camí de la jungla) o la docència 
en els congressos (Frenètic). 

La investigació 
Després de configurar-se el metge clí-

nic i docent, apareix un altre rol mèdic, 
l’investigador. Fins a l’anomenada Revolució 
Científica la ciència no pot considerar-se com 
a tal, perquè no existia el mètode científic, 
que és el camí que pot dur a asseverar que 
una afirmació és científica. És la via que per-
met provar que una hipòtesi és raonablement 
veritable. La revolució de la ciència es data en 
els segles XVI i XVII, de la mà de genis com 
Copèrnic, Galileu o Francis Bacon. No obstant 
això, en aquells segles la medicina continuava 
sent mera especulació. Una actualització del 
Corpus Hipocraticum. El mateix Francis Bacon 
afirmava que la medicina era una ciència 
conjectural basada en uns principis sense 
fonamentació. El britànic Thomas Syden-
ham va procurar aplicar el mètode científic 
de Bacon a la medicina durant el XVII, però 
la medicina hipocràtica continuava present. 
Una figura important en el desenvolupament 
d’una medicina experimental que abandonés 
el pur tradicionalisme i l’especulació va ser el 
francès Claude Bernard. Amb el seu mètode 
buscava hipòtesis científiques que s’havien 
de contrastar experimentalment. Quan la 
medicina s’ha fet realment científica ha estat 
en el segle XX. Sense que això signifiqui que 
tota la medicina actual sigui completament 
científica. Moltes pel·lícules aborden de for-
ma directa o indirecta la investigació mèdica, 
pel·lícules com Dr. Arrowsmith, Els últims dies 
de l’edèn, Despertars o L’home dels rajos X, però 
cal destacar una pel·lícula espanyola molt 
notable, Temps de silenci. Precisament per les 
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especials dificultats que tenen els metges es-
panyols per a investigar. 

Aquestes tres facetes, clínica, docència i 
investigació, són les tres columnes vertebrals 
de la medicina. Molts metges estan a mig 
camí d’entre aquestes facetes, en dues d’elles 
o fins i tot en totes tres. El metge de Master 
and Commander investiga, encara que sigui 
botànica i zoologia, i realitza clínica, la seva 
tasca principal. També ho fa el protagonista 
d’El doctor Arrowsmith, però fent també un pas 
cap al terreny de la docència. 

I molt més… 
Fora de la columna vertebral clínica, do-
cència i investigació, hi ha més pràctiques 
mèdiques. Algunes molt específiques i amb 
formació especialitzada, com la medicina 
forense o la medicina preventiva, i d’altres 
fora d’una formació acadèmica específica i 
que tenen la seva personalitat pròpia, pel 
que no convé oblidar-les, la gestió sanitària, 
la cooperació o la medicina militar. El cine-
ma no ha deixat de banda aquestes pràcti-
ques mèdiques, i es pot veure un preventi-
vista a El vel pintat i forenses a Sospita, metges 
castrenses a M.A.S.H. i metges cooperant a 
L’últim rei d’Escòcia. 
Per al final deixem el metge que treballa da-
vant un final inevitable, la mort. A Més enllà 
de la vida, Clint Eastwood ens dóna la seva vi-
sió del més enllà, i els arguments d’un metge 
pal·liativista seran claus en el llargmetratge.

BEnJAMín HErrEroS és metge espe-
cialista en Medicina Interna i exerceix com 
a tal a l’hospital Universitari Fundación 
Alcorcón. d’altra banda, es dedica a la do-
cència, en l’especialitat d’humanitats Mè-
diques i bioètica, a la Universitat Europea 
de Madrid i a la Universitat Complutense. 
Un dels temes que ha tractat més és la 
medicina en el cinema, i recentment ha 
publicat el llibre El metge al cinema. Ana-
tomia d’una professió (t&b Editors, 2011). 



no és fàcil resumir en breus pàgines la mirada cinematogràfica de la medicina. Però la narració fílmica dels darrers anys 

ha aportat una nova dimensió a la presència de metges, infermeres i hospitals a la pantalla, de forma gairebé paral·lela 

a la seva aparició a la televisió. Ja no hi ha herois, sinó persones; ni afany de lucre, sinó vocació de servei; ni fascinació 

pels avenços, sinó admiració per la funció social; ni grans moments, sinó quotidianitat; ni recerca d’estatus col·lectiu, 

sinó compromís personal amb la salut. també s’avantposa la medicina preventiva a l’assistencial. Ara, el cinema mira la 

medicina sobretot des d’una dimensió humana i social alhora.
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P A U S A
| Miquel Àngel Llauger

LLengües mortes

Diu que aprèn llengües mortes

només poder dir-li que l’estima

en sumeri, només per dir-li en copte

que és bell com la palmera carregada

de dàtils i la nit de quart creixent,

només per poder dir-li que la vida

amb ell és tota llum, i dir-l’hi en sànscrit.

Disciplinada, es crema les parpelles

en llargues nits d’estudi d’alfabets

de pedra i de paraules que declinen

com roses s’esfullen. Dóna gràcies

a déus que també han mort

perquè ell no existeix.

(Del llibre A la gran Babilònia, mallorca: moll, 2011)
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l’Illa de Barú



Aquesta sèrie de fotos està realitzada a Colòmbia, con-

cretament en les poblacions d’Ararca i Santa Ana, a l’Illa 

de Barú. En el reportatge intento destacar com de sorpre-

nent pot resultar descobrir que, en el país colombià, en una 

zona concreta, la seva població és d’origen africà. El treball 

complet pretén mostrar les similituds existents amb els seus 

contemporanis del continent africà: hàbits i costums, formes 

de vida, convivència, comportaments, etc. Tal com es pot 

apreciar en algunes d’aquestes instantànies, a l’igual del que 

succeeix en la majoria de països d’Àfrica, la vida diària es 

fa al carrer, fora de les cabanes, barraques o cases humils, 

com és aquest cas. De la mateixa manera, en la sèrie he 

volgut visualitzar la fortalesa que té la família en aquesta 

TEXT i FOTOGRAFIA: Antonio García Redondo

societat, així com la sociabilitat i convivència que hi existeix, 

ja que, tant els grans com els petits, es reuneixen per jugar, 

passejar o parlar de les seves coses. Finalment, també he 

intentat ressaltar els rostres i les actituds que mostren els 

personatges en aquesta selecció: nens amb cara de feli-

citat, jugant al carrer amb qualsevol cosa, joves passejant 

plàcidament, somriures còmplices dels adults amb els seus 

veïns, etc. En resum, l’objectiu últim del treball és presentar 

una societat afrocolombiana, amb origen en els moviments 

d’esclaus cap al continent americà, que ha estat capaç de 

mantenir les seves tradicions, hàbits, costums i formes de 

vida, i d’adaptar-se a les circumstàncies que els envolten en 

la seva ubicació actual. 
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eren temps propicis per a la revol-

ta, la poesia social i les cançons pro-

testa. Dictadures de signe contrari 

en els extrems d’Europa provocaven 

un desig compartit de canvi i de mú-

sica, els poetes alçaven la veu con-

tra «els grans mots», la llengua im-

postada, com de fusta, del poder. A 

la Unió Soviètica, els capdavanters 

de la generació del «desglaç» decla-

maven versos davant les multituds 

en teatres, en estadis. Lluís Llach 

actuava a Varsòvia el 1977: les seves 

melodies serien aviat himnes oficio-

sos del moviment prodemocràtic 

polonès, i el sindicat Solidarność es 

faria seus els acords de «L’estaca» 

amb lletra de Jacek Kaczmarski. 

S’imposava la relectura dels clàssics 

pròpia de tota època política: «Taràs 

Xevtxenko és la nostra cançó pro-

testa», proclamava un jove poeta 

ucraïnès esperonat per una onada 

repressiva a principis dels setanta. 

Clàssics que hom llegia adesiara a 

través del filtre del llenguatge isò-

pic, cercant-hi la fórmula per digerir 

la prosa del present.

Salvador Espriu participà també 

de tot allò, en clau hispànica, amb 

la seva poesia cívica més celebrada: 

sovint a contracor, mantenint un di-

fícil equilibri entre les inhibicions de 

la postguerra, l’ombra austera del 

seu tarannà i la crida de les masses 

en dansa cap a un futur de llibertats 

i altres panacees. L’home espigat, 

de coll eixut i ulleres talment un 

escut sever de lletraferit compareix 

en un vídeo del I Festival Popular 

de Poesia Catalana al Price (1970). 

L’escolta un públic predisposat a 

l’ovació i la consigna: «Detestem 

els grans ventres, els grans mots, / 

la indecent parenceria de l’or, / les 

cartes mal donades de la sort, / el 

fum espès d’encens al poderós». 

Espriu no perd de vista el paper: no 

sembla que reciti de memòria, tal 

com fan els poetes russos, que te-

nen la poesia universal comprimida 

dins el cap. La pell de brau (1960) 

se separava d’una part important de 

l’obra espriuana, la més espiritual, la 

que temptejava l’experiència místi-

ca, i posava veu a una urgència his-

tòrica. L’individu es feia comunitat, 

el «jo» cedia el pas a un «nosaltres» 

incert de molts dies perduts i, com 

en el poema XXV, s’imposava «dir la 

veritat», servir el poble i ajudar-lo a 

vèncer la por. La literatura es feia 

denúncia, l’escriptor era entès com 

a fenòmen de caire polític. «Així 

funcionen les coses en condicions 

totalitàries», escriuria molts anys 

després Václav Havel en les seves 

memòries, en referir-se a les expe-

riències viscudes com a dissident 

txecoslovac.

En e ls  cerc les h ispanis tes 

d’aquella Europa que s’estenia en-

llà del Teló d’Acer, a l’empara d’unes 

poques universitats amb bons con-

tactes en el món editorial, alguns 

autors catalans –entre ells Espriu– 

van ser molt dignament traduïts 

i editats amb tiratges generosos. 

Crítics i autors espanyols van viatjar 

diverses vegades a Moscou i altres 

ciutats per intensificar els contac-

tes amb la Comissió Hispanosovièti-

ca de Literatura, creada sota els 

auspicis de la Unió d’Escriptors de 

l’URSS. La posició ètica del poeta de 

Sinera durant el franquisme havia 

de ser interpretada en clau marxista 

per la ideologia oficial d’aquells paï-

sos, que hi veia un símbol de la re-

sistència de l’Espanya republicana. 

Tanmateix, molts lectors en devien 

fer una lectura més heterodoxa, 

com una queixa solapada contra les 

dictadures locals, tot avançant-se al 

foc nou de la glàsnost. En la història 

literària de la Unió Soviètica, un per-

fil comparable a l’actitud d’Espriu 

és el d’Anna Akhmàtova, la musa 

planyívola de la lírica russa del se-

gle XX. Totes dues figures semblen 

agermanades per una pulsió estoi-

ca davant la desgràcia personal, 

que es combina amb la identificació 

simbòlica amb els patiments del 

poble i exclou ja d’entrada el camí 

de l’exili. La poeta traductora Na-

tàlia Vanhanen va percebre aquest 

paral·lelisme quan, en presentar al 

lector rus alguns poemes de Llibre 

de Sinera (1963), al·ludia als versos 

que fan de pòrtic a Rèquiem (1961). 

Uns mots que, en la versió de Mo-

nika Zgustová i Maria-Mercè Marçal, 

diuen així: «Cap cel estrany no em 

detestem els grans ventres, 
els grans mots
| sebastià Moranta
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donava aixopluc / Ni em protegien 

ales forasteres. / Era, llavors, entre-

mig del meu poble / I compartia la 

seva dissort». 

A la Txecoslovàquia d’aleshores, 

la recepció d’Espriu va lligada al 

traductor Jan Schejbal, divulgador 

de les lletres catalanes a través de 

l’editorial Odeon. En la introducció 

a una antologia publicada el 1980, 

aquest traça una sèrie de semblan-

ces entre els destins de txecs i cata-

lans. El text porta per títol «El poe-

ta de la nit del seu poble» («Básník 

noci svého národu»), en referència 

al paper de guia o príncep que el jo 

líric espriuà assumia davant la seva 

gent en poemes com ara «El gover-

nador». Schejbal insisteix avui que 

en aquelles pàgines volia suggerir 

una visió paral·lela del temps de 

la «normalització», imposada pels 

nous dirigents comunistes després 

de la Primavera de Praga, i la reali-

tat espanyola durant el franquisme. 

Les preteses afinitats històriques 

entre els dos pobles duen Schejbal 

a esmentar l’11 de setembre de 1714 

com una mena de batalla de la Mun-

tanya Blanca dels catalans, amb 

el rerefons de la contesa de 1620 

que significà la pèrdua de la inde-

pendència del regne de Bohèmia i 

la germanització forçosa, acompa-

nyada de l’emigració de bona part 

de l’aristocràcia txeca.

Espriu fou un fenòmen amb 

dimensió històrica, sobretot en 

aquells anys en què la poesia havia 

d’afaiçonar el futur, a Catalunya i de 

portes enfora. Després hem preferit 

rellegir altres Espriu: el de contorns 

existencials i espessor barroca, ado-

lorida; el que establia correlats mito-

lògics d’una cronologia col·lectiva; o 

el que explorava les fondàries de la 

mística jueva. Josep Maria Castellet 

ha afirmat fa poc que potser La pell 

de brau és «un llibre massa clarivi-

dent per encendre agosarades espe-

rances». Per això aquells versos ens 

conviden a contrastar les il·lusions i 

els desenganys de les transicions po-

lítiques de l’Europa contemporània. 

La pell de brau

Direm la veritat, sense repòs,
per l’honor de servir, sota els peus de tots.

Detestem els grans ventres, els grans mots,
la indecent parenceria de l’or,
les cartes mal donades de la sort,
el fum espès d’encens al poderós.
És ara vil el poble de senyors,
s’ajup en el seu odi com un gos,
lladra de lluny, de prop admet bastó,
enllà del fang segueix camins de mort.

Amb la cançó bastim en la foscor
altes parets de somni, a recer d’aquest torb.
Ve per la nit remor de moltes fonts:
anem tancant les portes a la por.

Salvador Espriu



Keith Adams
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Cicatrius a la Terra:
Acarnissament



901 10 10 10 • www.asisa.es

  Tu també
formes part
de la nostra
vida

Com a companyia creada per metges, a 
Asisa sempre hem prestat una atenció 
especial als nostres professionals de la 
medicina. 

Vosaltres heu estat part essencial en 
l'evolució de la companyia, els que heu 
proporcionat estabilitat i consolidat l'oferta 
assistencial.

Gràcies a vosaltres, Asisa afronta el futur 
amb la confiança de comptar amb el millor 
equip.
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