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Paradoxes del nostre temps
Quina paradoxa. Que l’opinió pública a escala mundial
confiï en les cooperatives molt més que en qualsevol altre
tipus d’empresa; que hi hagi més de 1000 milions de socis
de cooperatives al món i que aquestes –un total de 2,6
milions– donin feina a més de 250 milions de treballadors
a tot el planeta... Les xifres que facilitava l’article de la
Sra. Van Valkenburgh en l’últim número de compartir
són de rècord i, en canvi, quin desconeixement: estic
segur que en una enquesta pública, una gran majoria dels
participants ni tan sols podria esmentar pel seu nom un
parell de cooperatives del seu propi país ni, molt menys,
parlar de com funciona aquest tipus d’empreses. És
revelador, tot i que potser no gaire sorprenent, perquè
el que aquesta paradoxa posa de manifest és que, en el
món actual, fer la feina ben feta no sempre és suficient,
sobretot, quan aquesta és callada i no se serveix del
màrqueting i la publicitat per “vendre” la seva imatge.
Tomás Merino Pons
Valladolid

juliol 2016

05

editorial.

Per celebrar el cinquè
centenari del Bosch
La Fundació Espriu té una visió humanista de la medicina, que reivindica la gran
tradició dels metges que s’han vinculat amb les arts. Perquè l’atenció sanitària
és inseparable de la humanització que promouen la literatura, la pintura, la
música o el cinema amb les seves representacions de la vida humana. El nostre
fundador, el doctor Espriu, va inscriure en l’ADN de la fundació, i de la revista
que n’és portaveu, aquest vincle entre la medicina, el cooperativisme i les arts.

Teresa Basurte
Presidenta de la Fundació
Espriu i de SCIAS

El nostre
fundador, el
doctor Espriu,
va inscriure
en l’ADN de la
fundació, i de la
revista que n’és
el portaveu,
aquest vincle
entre la
medicina, el
cooperativisme
i les arts.

En saber que es preparava al Prado de Madrid una extraordinària exposició
amb motiu dels cinc-cents anys de la mort del Bosch, vam decidir dedicar-li
el monogràfic del número de l’estiu de 2016. Quan una societat decideix fer
d’un artista un clàssic, significa que cada vegada que torna a visitar la seva obra
hi troba bellesa, pertinència, sentit. Vol dir que aquella obra segueix essent
necessària per interpretar la societat actual. La magnífica exposició del conjunt
de l’obra de Jheronimus van Aken té aquesta virtut: ens fa conèixer l’artista molt
a fons, ens en dóna una visió panoràmica, i ens fa adonar de fins a quin punt la
seva obra ens segueix essent necessària.
El monogràfic que presentem proposa tres passejos. El primer és una visita a
l’exposició mateixa, aturant-nos davant dels quadres i donant-nos temps per
mirar-los. El segon passeig és una pel·lícula: El Bosco. El jardín de los sueños,
dirigida per José Luís López Linares, un documental on conflueixen les veus
de grans escriptors i artistes que s’aturen davant el quadre i ens expliquen què
veuen en El jardí de les delícies, com els ha afectat aquesta pintura, per quina
raó hi tornen una vegada i una altra com qui va a beure a la font. I el tercer
passeig és una caminada molt agradable per la poesia que ha nascut de l’obra
del Bosch, aturant-nos en els versos de dos grans poetes com Rafael Albertí i
Gerard Vergés.
Des de la vocació de vincular sempre les grans preguntes humanes que l’art
planteja amb la pràctica de la medicina, voldria acabar amb una invitació al
lector: visitem plegats les pintures d’aquesta exposició.

.
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Pocs procediments mèdics són tan dignes d’admiració com el trasplantament de medul·la
òssia, i no perquè la seva realització sigui molt complexa –que, en si mateixa, no ho és–, sinó
per la transcendència dels seus resultats.

Trasplantament de medul·la òssia
Dr. Adolf Cassan
La medul·la òssia és un teixit molt especial, situat a l’interior dels ossos, en el qual s’elaboren constantment els
elements cel·lulars de la sang. Durant la infància, hi ha
medul·la òssia activa en gairebé tots els ossos; en els adults,
en canvi, només hi ha medul·la òssia activa en els ossos
llargs, la pelvis, l’estèrnum, les costelles i les vèrtebres.
En el teixit de la medul·la òssia hi ha unes cèl·lules
molt especials, denominades cèl·lules mare o progenitors
hematopoètics (hematopoesi significa formació de la sang),
que són les precursores de totes les cèl·lules de la sang: glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes. La seva principal
característica és que poden multiplicar-se i donar origen
a altres cèl·lules semblants, al mateix temps que algunes
es modifiquen i es van transformant, progressivament, en
les cèl·lules sanguínies madures.
Doncs bé, el trasplantament de medul·la òssia té com
a finalitat substituir aquestes cèl·lules hematopoètiques,
quan per diverses causes es troben inactives o el seu funcionament és anormal, per altres que siguin actives i sanes.
Fonament i tipus de trasplantament de medul·la òssia

El trasplantament es basa en la propietat que tenen les
cèl·lules mare de reproduir-se a si mateixes i de generar tots els corpuscles de la sang: gràcies a això, n’hi ha
prou de trasplantar una determinada quantitat d’aquestes
cèl·lules perquè, quan s’integrin a la medul·la òssia del
malalt, comencin a produir ininterrompudament tots els
elements sanguinis. Es tracta d’un procediment senzill si
se’l compara amb el trasplantament d’òrgans sòlids, si bé
requereix una preparació prèvia i unes cures posteriors
complexes.
La font dels elements que s’han de trasplantar pot ser
diversa, de manera que es distingeixen diferents tipus de
trasplantaments de progenitors hematopoètics. El més
comú és el trasplantament al·logènic, en el qual les cèl·lules que s’han de trasplantar procedeixen d’una altra
persona que, com a requisit, ha de ser compatible; és a
dir, amb unes característiques immunològiques al més
semblants possibles al receptor, per evitar una reacció de
rebuig. En general es tracta d’un familiar proper, com ara
un germà. També pot ser que alguna persona que no sigui
un familiar tingui unes característiques d’histocompatibilitat que permetin utilitzar la seva medul·la òssia per a un

receptor determinat, i en aquest cas es parla de donant
no emparentat.
Una altra possibilitat, menys freqüent i que només pot
emprar-se en determinades malalties, és que els elements
que s’han de trasplantar procedeixin del mateix pacient,
obtinguts quan ha respost al tractament: en aquest cas, es
parla de trasplantament autogènic o autòleg.
Finalment, si bé temps enrere els progenitors hematopoètics que s’havien de trasplantar només procedien de
medul·la òssia, avui dia també es poden obtenir de la sang
circulant, i en tal cas es parla de trasplantament de sang
perifèrica, així com de sang de cordó umbilical. En aquests

Indicacions
El trasplantament de progenitors hematopoètics
és el tractament d’elecció de l’aplàsia medul·lar,
afecció –moltes vegades d’origen desconegut
i en altres casos provocada per intoxicacions o
altres factors ambientals– caracteritzada per
una inactivació dels elements medul·lars, amb el
consegüent dèficit de cèl·lules sanguínies.
També és un procediment emprat en el
tractament d’alguns tipus de leucèmies, com
determinades leucèmies agudes i la leucèmia
mieloide crònica. Aquests trastorns es
caracteritzen per una proliferació incontrolada i
anòmala de glòbuls blancs, que infiltren la medul·la
òssia i impedeixen la producció de la resta de
cèl·lules normals, a més de passar a la sang i envair
altres òrgans.
Una altra indicació correspon a les
immunodeficiències congènites, quan el sistema
immunitari resulta ineficaç per protegir l’organisme
enfront de les infeccions. Hi ha diferents
alteracions d’aquest tipus, i en alguns casos
el problema només pot solucionar-se amb un
trasplantament de medul·la òssia.
Si bé les anteriors són les clàssiques, avui dia
el trasplantament de progenitors hematopoètics
té cada vegada més indicacions: limfomes,
malaltia de Hodgkin, mieloma múltiple, síndromes
mielodisplàsiques..
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d’una vena d’un colze, que passa a una màquina que separa les cèl·lules mare, per després retornar la resta al donant a través d’una vena de l’altre colze. El procediment és
senzill i menys molest per al donant, per la qual cosa cada
vegada s’utilitza amb més freqüència.
Procediment

www.

http://goo.gl/xOxpJy
http://goo.gl/t1W3LJ

casos, el material que s’ha de trasplantar s’obté de donants
voluntaris o de donacions voluntàries de sang de cordó
umbilical que s’identifiquen a través de registres nacionals
i internacionals.
Obtenció de medul·la òssia

El teixit destinat al trasplantament s’obté efectuant una
sèrie de puncions als ossos del donant, mitjançant les
quals s’aspira una porció de la medul·la òssia. Les puncions usualment es practiquen a les crestes dels ossos ilíacs,
al maluc, amb anestèsia general, fins a aconseguir una
quantitat suficient de medul·la òssia. El producte obtingut es filtra, se n’eliminen els fragments ossis i es desfan
els grumolls, i s’introdueix en una bossa semblant a la de
les donacions de sang comunes, amb la qual cosa queda
preparat per efectuar el trasplantament. Aquesta pràctica
no causa problemes importants al donant, ja que la seva
pròpia medul·la òssia es regenera en un curt període de
temps, i fins i tot al cap de poques setmanes ja podria estar
preparat per efectuar una nova donació si fes falta.
En el cas d’un trasplantament a partir de cèl·lules de
sang perifèrica, l’obtenció del material és diferent, ja que
no calen puncions. El donant se sotmet a un tractament
especial per propiciar que les cèl·lules mare surtin de la
medul·la òssia i passin a la sang, i després es realitza una
afèresi, una tècnica que consisteix en l’extracció de sang

El trasplantament en si mateix és molt fàcil: només cal
introduir el material que s’ha de trasplantar per via intravenosa, a l’igual d’una transfusió de sang. Un cop inserit
a la circulació sanguínia, les cèl·lules transfoses arriben
fins a la medul·la òssia, on troben unes condicions òptimes
per al seu manteniment, per la qual cosa s’hi implanten i
comencen a proliferar.
El tractament preparatori, en canvi, és més complex
ja que és fonamental deprimir el sistema immunitari
del receptor perquè no ataqui les cèl·lules que se li han
de trasplantar. A més, quan el trasplantament forma
part del tractament d’una leucèmia, per exemple, abans
d’efectuar-lo és indispensable eliminar totes les cèl·lules
anòmales. Per aconseguir aquests objectius, es recorre a
la quimioteràpia i a la radioteràpia.
Aquest procediment, que es coneix com condicionament, inactiva el sistema immunològic, que és l’efecte pretès, però deixa sense defenses el pacient, almenys fins que,
després del trasplantament, la seva nova medul·la òssia regenera l’activitat immunitària. Per tant, durant tot aquest
període és imprescindible que el receptor es mantingui
ingressat en sales especialment preparades per mantenir
una absoluta esterilitat en l’ambient, ja que un contacte
eventual amb gèrmens podria resultar molt perillós.
A més, en instaurar el tractament previ s’interromp la
formació de tot tipus de cèl·lules sanguínies, de manera
que, fins que no es produeixi una activació de la medul·la
òssia trasplantada, serà fonamental transfondre alguns
elements necessaris, com ara les plaquetes indispensables
perquè no es desenvolupin complicacions hemorràgiques.
D’aquí que la principal complexitat del trasplantament de
medul·la òssia no sigui la tècnica en si mateixa, sinó totes
les cures que s’han de prodigar durant els períodes preoperatori i postoperatori.
Després del trasplantament, el receptor segueix ingressat en una unitat especial, en un ambient estèril, tot
esperant que el teixit empeltat comenci la seva activitat.
Al cap d’unes dues setmanes, un cop s’ha comprovat que
el pacient ha recuperat una xifra suficient de cèl·lules sanguínies i que ha superat els possibles problemes que de
vegades es presenten en el posttrasplantament immediat,
el pacient ja és donat d’alta.
Si tot va bé, el més habitual és que al cap d’un a dos
mesos del trasplantament la medul·la òssia empeltada tingui un nivell d’activitat adequat i que les xifres de cèl·lules
sanguínies arribin als seus nivells normals. Si en aquest
moment ja s’han superat les eventuals complicacions del
postoperatori, es pot considerar que el tractament ha obtingut èxit.
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El Servei de Radiodiagnòstic, pilar
fonamental de l’Hospital de Barcelona
Dotat amb l’última tecnologia, el Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital de Barcelona s’ha anat
adaptant al gran desenvolupament d’una especialitat mèdica que, més enllà de la diagnosi, s’ha
convertit en clau per al tractament de nombroses malalties.
Daniel Romaní

El Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital de Barcelona
és un pilar fonamental d’aquest centre hospitalari. Existeix des de 1989, el mateix any que va obrir l’Hospital de
Barcelona, i ha anat creixent i adaptant-se a les necessitats del prestigiós centre hospitalari barceloní.
Entre els principals aparells amb què compta, cal
destacar: un ecògraf (amb el qual es realitzen ecografies
simples i intervencionistes i que és la màquina més utilitzada del servei, l’any 2015 es van realitzar 3.945 ecografies); un aparell de ressonància magnètica (RM) de
1,5 tesles; una TC (tomografia computeritzada) d’última
generació que permet una excel·lent resolució amb una
mínima radiació; un aparell de telecomandament, i un
DIVES per estudiar els vasos sanguinis.

El Servei de
Radiodiagnòstic és una
eina clau no només per
a la diagnosi sinó també
per al tractament de
nombroses malalties.

Prop de mil ressonàncies

El Servei també compta amb un mamògraf –que permet diagnosticar el càncer de mama i localitzar-lo per
a la seva extirpació– i un aparell de radiologia portàtil
per si cal traslladar-lo a les diferents plantes, si així ho
requereixen les necessitats dels pacients.
Les exploracions amb ressonància magnètica nuclear
han augmentat molt. L’any 2015, al Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital de Barcelona es van realitzar un
total de 935 ressonàncies magnètiques relacionades amb
la neurologia, i un total de 681 ressonàncies magnètiques
d’altres parts del cos. Cada vegada més, s’evita el quiròfan
gràcies a l’intervencionisme en radiologia. Per exemple,
gràcies als stents (dispositius metàl·lics de diferents dissenys que s’introdueixen en les artèries coronàries i actuen apuntalant la seva paret) s’aconsegueix recanalitzar
artèries. D’altra banda, el TC i les ecografies permeten
guiar drenatges d’abscessos o realitzar biòpsies.
Al Servei de Radiologia de l’Hospital de Barcelona
també es realitzen exploracions digestives (endoscòpiques i ecoendoscòpiques) i d’otorinolaringologia; a
més, compta amb una sala de cures (on es realitzen, per
exemple, canvis de guix), una sala de respiratori (en què
L’ecògraf és una peça fonamental del Servei de Radiologia de
l’Hospital de Barcelona, que dirigeix el doctor Javier Martínez
des de principis d’aquest any 2016.
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Assistència Sanitària ha ampliat els seus sistemes de diagnòstic per la imatge amb un dels equips de ressonància magnètica més avançats en l’actualitat. Es
troba a les instal·lacions de la ciutat esportiva del FC Barcelona i poden utilitzar-lo tant els jugadors com els assegurats de l’entitat.

es fan broncoscòpies, ecobroncoendoscòpies ...), una de
neurologia (en la qual es practiquen electroencefalogrames, electromiogrames, etc.) i una de cardiologia (en la
qual es practiquen ecocardiogrames, es col·loquen holters –màquina que registra els ritmes cardíacs de manera continuada o es realitzen proves d’esforç); també
s’hi efectua monitorització de pressió arterial en el cas
d’embarassos de risc.
Radiologia intervencionista

Des de principis d’aquest any 2016, el Servei de Radiologia de l’Hospital de Barcelona està dirigit pel doctor
Javier Martínez. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per
la Universitat Rovira i Virgili, va realitzar l’especialitat
a l’Hospital Clínic de Barcelona. . Treballa com a adjunt
al Servei de Diagnòstic per la Imatge de SCIAS-Hospital de Barcelona des que va acabar la residència el

1999. Ha treballat sobretot en l’àrea de la ressonància
corporal i cardíaca i en l’intervencionisme radiològic,
especialment en l’ablació percutània de tumors.
La radiologia diagnòstica va néixer com a especialitat mèdica després del descobriment, en el llunyà
1895, dels raigs X, que permetien veure parts de l’esquelet humà. En les últimes dècades s’ha convertit en
una especialitat sofisticada i complexa, i d’una enorme
utilitat. La tecnologia i el gran avenç de la radiologia
intervencionista han estat clau perquè aquesta especialitat hagi fet un salt de gegant que ha permès donar resposta al creixement de malalties neoplàsiques
i neurològiques (l’elevada esperança de vida d’aquest
país explica en part aquest creixement). El Servei de
Radiodiagnòstic és avui una eina clau no només per a
la diagnosi sinó també per al tractament de nombroses
malalties.

.

salut.
El racó de l’usuari
Com en el cas del dengue o de la febre groga, el responsable de la malaltia del Zika és la
femella d’un mosquit del gènere Aedes, que transmet el virus a través de la seva picada. Tot
i que és propi de climes tropicals, a Europa ja s’han donat diversos casos de la malaltia, que
pot contagiar-se per contacte sanguini o a través de relacions sexuals amb una persona
infectada.

La malaltia del
virus del Zika
dolors borau
La malaltia del Zika la causa un virus que es contagia a
través de la picada de les femelles d’un mosquit determinat. El responsable de la transmissió és el mosquit del
gènere Aedes, paraula grega que significa “odiós”. Una
de les seves característiques és que pica durant el dia,
preferentment a primera hora del matí i al capvespre.
Els mosquits d’aquest gènere són els responsables de
la propagació de malalties com el dengue, la febre groga
i el zika. Els insectes actuen com a vectors de transmissió: ells emmagatzemen el virus i contagien persones no
infectades quan les piquen. Queda clar que el medi de
propagació és fàcil, ràpid i difícil de controlar. El gènere
del mosquit Aedes és propi de les àrees tropicals i subtropicals, però actualment ja es troba a diferents regions
d’Àfrica, Amèrica Central i Amèrica del Sud, del Carib,
del sud-est asiàtic i de la zona mediterrània.

www.
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Com un Quadre gripal

Dins d’aquest gènere hi ha l’Aedes aegypti i l’Aedes albopictus, conegut com a “mosquit tigre”. L’Aedes aegypti
transmet el virus del dengue, el chikungunya i la febre
groga. En tots els casos la infecció vírica produeix un
quadre semblant a una grip amb febre, mal de cap, nàusees, vòmits i fatiga. En el cas del dengue es dóna la particularitat que també fan mal els globus oculars i apareix
una erupció cutània. En el cas del chikungunya (que és
una paraula procedent de l’idioma africà maconde que
significa “doblegar-se”) també apareix urticària, però la
característica més important és que els dolors musculars
i articulars són incapacitants i qui els pateix es doblega.
El tractament és simptomàtic per combatre el dolor i
la febre amb una adequada ingesta de líquids per evitar
la deshidratació, amb descans i paracetamol (perquè no
es poden prendre aspirines ni ibuprofèn ni naproxèn).
En el cas de la febre groga, la malaltia evoluciona
en dues fases. En la primera, el quadre és semblant al
del dengue i el chikungunya, però en la segona la febre
augmenta i apareix la icterícia (d’aquí que s’anomeni febre groga) i llavors pot afectar diversos òrgans. Si bé no

existeix cap vacuna per prevenir el chikungunya, sí que
hi ha una vacuna eficaç contra la febre groga que amb
una sola dosi proporciona la immunitat. En alguns països
asiàtics, com Cambotja i l’Índia, és obligatori vacunar-se
abans del viatge. En relació amb el dengue, al 2015 es va
iniciar una campanya de vacunació i l’OMS aquest any
publicarà on serà necessària.
d’uganda al brasil

El virus del Zika es transmet a través dels dos mosquits
(A. aegypti i A. albopictus) i els símptomes són semblants
als de les malalties que hem descrit, però a més dels do-
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lors i la urticària, també causa conjuntivitis. El virus procedeix d’un bosc d’Uganda anomenat Zika. Més tard es va
detectar a les illes del Pacífic i el 2015 es va donar l’alerta
d’una epidèmia al Brasil, on aquest estiu se celebren els
Jocs Olímpics. S’ha descobert que el virus també es pot
contagiar a través de la sang de persones infectades o a
través de les relacions sexuals. A més, s’ha observat un
augment de casos de la síndrome de Guilain-Barre, una
malaltia neurològica que pot iniciar-se a partir d’una
infecció vírica. En aquests moments s’estudia el risc de
transmetre la malaltia de mare a fill i la possibilitat que
en dones embarassades el virus pugui causar microcefàlia al nadó; és a dir, el crani i el cervell tenen una mida
més reduïda del que pertoca i això causa discapacitat.
Per ara, no hi ha proves que es pugui transmetre amb la
lactància materna.
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El que cal saber
• Els mosquits del gènere Aedes transmeten els
virus de malalties com el dengue, el chikungunya,
la febre groga i el zika quan piquen.
• Aquests mosquits són propis de zones tropicals,
Amèrica del Sud, el sud-est asiàtic i regions de
l’Àfrica, i piquen durant el dia.
• Aquestes malalties fan una evolució semblant a un
quadre gripal amb febre, nàusees, vòmits, dolors
articulars i musculars i erupcions cutànies.
• En el cas de la febre groga i el dengue, hi ha
vacunes.
• El virus del Zika ha causat una epidèmia a Brasil,
però no hi ha indicis que n’hi hagi a Europa.
• Cal informar-se abans de viatjar a Amèrica del Sud
i al sud-est asiàtic sobre la necessitat de vacunarse.
• El virus del Zika en dones embarassades
infectades pot causar microcefàlia: el crani i
el cervell de la criatura són més petits del que
pertoca i causa discapacitat.
• A Europa hi hagut casos en persones que havien
viatjat a les zones afectades pel virus del Zika.
• Les dones embarassades no han de viatjar a les
zones infectades.
• És convenient posar mosquiteres, portar roba de
màniga llarga i usar repel·lents per a mosquits.

© Jordi Negret

A Europa, l’Aedes albopictus conegut com a “mosquit
tigre” va arribar a principis de segle en mercaderies procedents del sud-est asiàtic. Aquesta varietat de mosquit
s’adapta molt bé a les zones urbanes i resisteix millor
les temperatures més baixes. Per reproduir-se necessita
aigua estancada com per exemple als gerros, als plats
dels testos, a les galledes… Per aquest motiu és important
no deixar que l’aigua s’embassi i que no hi hagi bosses
d’escombraries al voltant de les cases per tal que la larva
no hi pugui proliferar. A Europa, els únics casos de zika
que hi hagut han estat de persones que havien viatjat
als països afectats per la infecció del virus. Les dones
embarassades no haurien de viatjar a les àrees afectades
i, si hi viatja la seva parella, a la tornada cal que tinguin
relacions sexuals amb preservatiu per evitar el contagi.
De totes maneres, la precaució d’instal·lar mosquiteres, de portar màniga llarga i pantalons llargs i la utilització de repel·lents per a mosquits ens poden ajudar a
evitar moltes picades.

.

salut.
Un relat d’usuari

L’anomenat popularment “tall de digestió” és la reacció del nostre organisme a una
baixada brusca de temperatura quan el flux sanguini està concentrat en l’aparell digestiu.
Per evitar-ho, el millor és menjar amb moderació, no fer exercici brusc i submergir-se
a l’aigua a poc a poc per donar temps al nostre organisme a adaptar-se a les noves
condicions de pressió i temperatura.

Existeixen els talls de digestió?
dolors borau

Aquest estiu tornem a passar un cap de setmana amb uns
amics. Tenen un apartament a la platja i a nosaltres ens
encanta el mar. A dos quarts d’onze ja estàvem instal·lats
a la sorra, i ens untàvem amb crema de protecció solar. Hi
havia poca gent i encara no feia gaire calor. Els nens jugaven entrant i sortint de l’aigua i nosaltres podíem nedar
relaxadament. Després de les dotze, quan el sol ja cremava, hem recollit les coses per tornar cap a casa.
Sense preses, hem preparat un arròs a la cassola, una
amanida variada i, per postres, un meló fresc i boníssim.
Un dinar d’estiu formidable. Després ens tocava fer sobretaula, i n’hem fet fins que les criatures ens han demanat
baixar a la piscina de la zona comunitària dels apartaments per fer un bany. El cert és que feia molta calor.
–Ni parlar-ne –he dit jo–, podeu tenir un tall de digestió! Encara no fa les dues hores!
Els nostres amics, en Quico i la Mercè, són pediatres i,
quan m’han sentit, no han pogut callar:
–Vinga, va, no els espantis. Podem baixar tots amb un
refresc i us explico què cal fer –ha dit en Quico.

fins que s’haguessin mullat tot el cos. Després ja s’hi podrien submergir.
–Si algun de vosaltres té calfreds, es mareja o li fa mal
l’estómac i té ganes de vomitar, ha de sortir immediatament de l’aigua. Ho heu entès? –els ha preguntat en Quico.
Mentre nosaltres érem testimonis de la instrucció dels
nostre fills, la Mercè ens ha aclarit algunes coses. Ens ha
explicat que això que anomenem “tall de digestió”, en
realitat, es diu “síndrome per immersió” o “hidrocució” i
significa que, pels canvis de pressió i de temperatura que
es produeixen durant la immersió, es pot patir una síncope o pèrdua del coneixement. Quan el nostre organisme
està fent la digestió, és a l’aparell digestiu on es concentra més sang i, per tant, el ﬂux sanguini a la resta del cos
és menor. Si durant el procés de digestió, el cos entra en
contacte amb temperatures més baixes, la sang haurà de
repartir-se per contrarestar la pèrdua de temperatura i,
llavors, el volum de sang de l’aparell digestiu disminuirà
bruscament i la del cor també.
mÉs Que un tall de digestió

no entrar a l’aigua de Cop

Nosaltres no hem dit res, perquè no podem dur la contrària a un metge que en sap més que el saber popular.
Quan hem arribat a baix, en Quico ha cridat els quatre
nens i els ha demanat que es posessin en fila.
–El més important –els ha dit– és que no entreu a
l’aigua de cop, així que, ara, ens asseure’m a la vora de
l’aigua, allà on la piscina és menys fonda i, a poc a poc, hi
submergiu els peus.
Els nens l’obeïen sense protestar i es remullaven els
peus tot movent les cames. Després els ha dit que amb les
mans es mullessin la nuca i el cap, i que si ja no notaven
l’aigua tan freda podien entrar a la piscina tot caminant,

A més, pel sol fet de submergir el cap dins de l’aigua, es
produeix un reﬂex cardiovascular que fa que la freqüència
cardíaca disminueixi per tal que el cervell tingui més aportació de sang. Se li diu tall de digestió perquè tot aquest
procés produeix vòmits, però no es tracta només d’això,
sinó que es tracta d’un reﬂex cardiorespiratori que pot
causar un desmai amb pèrdua del coneixement i, fins i
tot, un infart. Si es perd el coneixement dins de l’aigua, les
conseqüències poden ser fatals.
Ara ja tinc clar què passa i què cal fer després de
menjar. No s’ha de fer exercici físic ni nedar, cal anar amb
compte amb els canvis bruscos de temperatura i evitar
els banys per immersió sobtada quan es fa la digestió o
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El tall de digestió
• El que coneixem com a “tall de digestió”
és la “síndrome per immersió” que
també es coneix com “hidrocució”.
• La síndrome per immersió és el conjunt
de símptomes que tenen com a
conseqüència una síncope o pèrdua de
coneixement.
• Durant la digestió, l’aparell digestiu
concentra més sang i el flux sanguini a
la resta del cos és menor.

www.

http://goo.gl/Jzbhns
http://goo.gl/UchFdi

• La immersió brusca en aigua freda
provoca que la sang s’hagi de repartir
per tot el cos per contrarestar el canvi
de temperatura.
• Submergir el cap provoca un reflex
cardiovascular que fa que disminueixi
el flux de sang al cor i augmenti la que
arriba al cap.

quan s’ha pres el sol i el cos s’ha escalfat. A més, sempre
és aconsellable banyar-se acompanyat i no entrar mai a
l’aigua tirant-se de cap sinó que cal entrar-hi a poc a poc
per donar temps al cos perquè s’habituï a la nova temperatura. En el cas que algú es maregi o tingui calfreds, cal que
surti immediatament de l’aigua, s’ha d’estirar a terra, se li
han d’elevar les cames perquè millori l’arribada de sang al
cap i tapar-lo amb una tovallola seca per tal de regular la
temperatura corporal.
En definitiva: abans de banyar-se s’ha de menjar amb
moderació i evitar els canvis bruscos de temperatura. Si
seguim aquests consells, ens estalviarem problemes.

.

• Si algú té calfreds, es mareja o li fa mal
l’estómac i té ganes de vomitar, ha de
sortir immediatament de l’aigua.
• En cas de tall de digestió, la persona
s’ha d’estirar a terra, se li han d’aixecar
les cames perquè millori l’arribada
de sang al cap i cal tapar-la amb una
tovallola seca per regular la temperatura
corporal.
• En definitiva: s’ha de menjar amb
moderació abans d’un bany, és bo fer-ho
acompanyat i evitar els canvis bruscos
de temperatura entrant a l’aigua a poc
a poc.

Volem compartir
aquesta revista amb tu

Ara la pots rebre en versió
digital gratis cada tres mesos
Per rebre-la:
Omple el formulari
que trobaràs a la web:
www.fundacionespriu.coop/compartir
O

Escaneja aquest codi QR amb el teu
telèfon mòbil o tauleta tàctil
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La col és un dels vegetals més rics en vitamines i minerals, i
potser el que admet més tipus de preparació. A les receptes
tradicionals com la xucrut, els purés o cocidos d’hivern, ara
s’hi sumen, gràcies a les seves propietats depuratives, els
batuts ‘detox’ tant de moda i molt adequats per a l’estiu.
La seva base és la col arrissada ‘kale’, considerada un
superaliment.

La col, la ‘verdura meravella’
L’olla podrida va representar al llarg del Segle d’Or el menjar diari de totes les llars
manxegues excepte els divendres de Quaresma, en què es menjaven llenties, com
explica Cervantes en el Quixot. Consistia en un conjunt de carns i verdures amb
cigrons i mongetes blanques que bullia durant molt de temps, de tal manera que
la carn quedava tan tova que se separava esqueixada de l’os. Era un plat ric en
greix i pobre en hidrats de carboni que va donar lloc als actuals cocidos, molt més
equilibrats. La verdura base d’aquest plat era i és la col o col de cabdell.
Les cols són aliments que sadollen i pobres en greixos. Contenen un 90 %
d’aigua, amb un valor energètic d’entre 25 i 30 calories per 100 g de pes. Són depuratives i remineralitzants, i ajuden a la regeneració dels teixits. Se’ls atribueixen
propietats anticancerígenes, antibacterianes, antiinﬂamatòries i antioxidants.
remei Contra l’esCorbut

Contenen vitamines, minerals, àcid fòlic i vitamina C, que va salvar de l’escorbut
els mariners que creuaven l’Atlàntic després del descobriment d’Amèrica. El capità
Cook, en el seu quadern de bitàcola, atribueix a aquest vegetal el mèrit que la seva
tripulació no patís baixes per hemorràgia durant les seves llargues travessies. El
secret és que la col en salmorra fermenta, origina la popular xucrut i pot conservar-se durant anys.
La col accepta múltiples preparacions segons el país i l’època de l’any. Pot
consumir-se en forma de sopa, com a puré de verdures, en amanida, com a lasanya
omplint les fulles amb carn picada o per embolicar rotlles primavera, fermentada
i en bunyols.
Hi ha diverses classes de col. D’entre elles, la col arrissada ‘kale’ està considerada com un dels superaliments de moda pels seus elevats continguts de vitamines
A, C, K i B6; tiamina i riboﬂavina; minerals com ferro, magnesi, fòsfor, calci, potassi, coure i manganès; i a més, fibra i àcid fòlic.
batuts ‘detoX’

A l’estiu, les persones que segueixen dietes de desintoxicació de l’organisme i les
partidàries del crudivorisme consumeixen batuts verds per esmorzar, com a àpat
lleuger en acabar la jornada a les tres de la tarda o a l’hora de la pausa per dinar a
la feina. El més conegut d’aquests batuts de col és el kale-ó-detox, els ingredients
del qual són: una tassa de ‘kale’ o d’una altra col tallada a trossos molt fins i sense la
base del nervi, una poma rentada, suc de llimona, aigua fins a la densitat desitjada
i, opcionalment, pera, pastanaga, gingebre, julivert o raïm.

.

www.

www.magrama.gob.es
www.zipmec.com
www.infoagro.com
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col amb patates
i pastanagues
La col admet moltes formes de
preparació, però la nostra proposta és
una de les més tradicionals i senzilles.
INGREDIENTS:
•
•
•
•

1/2 quilo de ‘kale’
2 pastanagues
1 patata gran
oli d’oliva, sal i pebre negre

PREPARACIÓ:
Poseu una cassola amb aigua freda al
foc i incorporeu-hi la patata. Quan l’aigua
comenci a bullir, hi introduïu la col i les
pastanagues i ho deixeu coure tot junt
durant 20 minuts. Afegiu-hi la sal 5
minuts abans d’apagar el foc. Escorreu
la bullida i l’amaniu amb oli d’oliva verge i
pebre. Deliciosa.

Dr. Jagdev Singh Deo
President de Koperasi Doktor Malaysia Berhad (KDM)

«Per poder competir, el sector cooperativista sanitari
necessita incentius i menys pressió fiscal»
Koperasi Doktor Malaysia Berhad, fundada el 1988, és l’única cooperativa mèdica existent a
Malàisia. La seva col·laboració amb el sistema públic de salut se centra en les revisions mèdiques
dels cada vegada més nombrosos treballadors estrangers del país. En aquesta entrevista, el
seu president, el doctor Jagdev Singh Deo, en abordar els reptes a què s’enfronta el moviment
cooperativista, afirma que «per poder competir amb els sistemes de salut públics i privats, les
empreses pioneres del sector cooperativista sanitari necessiten més fons governamentals, més
incentius i menys pressió fiscal».

Quin és l’origen de Koperasi Doktor Malaysia Berhad,
quines activitats porta a terme i quins són els seus projectes de futur?
Koperasi Doktor Malaysia o KDM és una cooperativa mèdica fundada el 1988 a Malàisia. És l’única cooperativa
mèdica del país i es va fundar amb la finalitat de defensar
els interessos econòmics i socials dels seus socis. La seva
activitat se centra en la implementació d’empreses i serveis en els àmbits de la medicina i la salut.
La nostra divisió KDM Pharma ha demostrat ser un
actiu pròsper per a la nostra cooperativa. Treballem per
ampliar les nostres iniciatives empresarials mitjançant
diverses inversions i esperem posicionar bé la nostra
cooperativa, perquè s’escolti la nostra veu i perquè un
dia puguem ser prou forts per ajudar el personal mèdic
i la comunitat fent les coses a la nostra manera com, per
exemple, abaixant els preus dels subministraments mèdics.
KDM Pharma, que va néixer fa cinc anys, està creixent i en el futur esperem poder fabricar productes farmacèutics. A més, també ha invertit en tractaments amb
cèl·lules mare. En aquests moments, a KDM Berhad,
juntament amb Stem Medical (accionista de Nichi-Àsia)
i el Govern de Malàisia, abordem l’ús de teràpies amb
cèl·lules mare. Recentment, a Malàisia s’han començat a
utilitzar cèl·lules mare en diversos tractaments mèdics.
No obstant això, aquests poden ser summament costosos
i esperem que, gràcies a KDM, sigui possible oferir tractaments amb cèl·lules mare a un preu assequible a Malàisia.
El nostre propòsit és ajudar mitjançant KDM Pharma a

oferir medicaments més econòmics a la comunitat mèdica, tant als nostres socis com als que no en siguin, per
tal de reduir els costos sanitaris de la nació.
Com funciona la col·laboració amb el sistema de salut
públic de Malàisia?
El Ministeri de Salut de Malàisia ha cedit a KDM el control de les revisions mèdiques dels treballadors estrangers
a través d’un òrgan denominat FOMEMA. En els últims
anys, a causa del creixent desenvolupament econòmic
i social que ha experimentat Malàisia, s’ha produït un
augment constant de treballadors estrangers. Malauradament, alguns d’aquests treballadors arriben, sense saber-ho, amb malalties pròpies dels seus països d’origen i
dels seus estils de vida. Per aquesta raó, Malàisia ha experimentat un creixement sobtat de malalties com la tuberculosi o la poliomielitis, entre d’altres. Alguns d’aquests
treballadors també pateixen la sida o són portadors d’altres malalties de transmissió. Gràcies a les revisions de
salut anual imposades per FOMEMA, podem impedir
que aquestes malalties infeccioses s’estenguin pel país.
A més, Malàisia manté la seva lluita contra la febre del
dengue. Aquesta és una tasca àrdua, ja que ens enfrontem
a molts obstacles, el més gran dels quals és el nostre clima
tropical, en el qual prolifera el mosquit Aedes, transmissor
de la malaltia. El Govern ha posat en marxa una campanya per informar la població sobre la febre del dengue i
ensenyar-li a reconèixer els primers indicis d’infecció i
reduir la mortalitat, per la qual cosa se li subministra un
equip de detecció precoç.
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Creu que les cooperatives del sector de la salut representen una veritable alternativa per al desenvolupament del
sistema sanitari nacional? Per què?
Sí, senzillament perquè totes les cooperatives del sector
de la salut són propietat dels seus socis, que també les
gestionen, i generar beneficis abundants és l’última de les
seves prioritats, d’aquí que les seves despeses d’explotació
siguin tan ínfimes en comparació amb les d’un sistema de
salut públic o privat. Al seu torn, això garanteix una millor acollida entre el públic, per no parlar d’una cobertura
més fàcil i més accessible.

El Dr. Jagdev Singh Deo és president de Koperasi Doktor Malaysia
Berhad (cooperativa mèdica de Malàisia) des de 2003 i membre
del Consell de l’Organització Internacional de Cooperatives de
Salut (IHCO, segons les sigles en anglès) des de 2009. També
va ser vicepresident de la Cooperativa de Salut d’Àsia i el Pacífic
(APHCO, segons les sigles en anglès).
Entre les seves titulacions de postgrau figuren Dermatologia,
Medicina esportiva i Medicina ocupacional. També ha estat
director i professor a l’Acadèmia de Metges de Família de Malàisia,
professor de Seguretat i salut laboral a l’Institut Nacional de
Seguretat i Salut Laboral (NIOSH, segons les sigles en anglès) i
professor de Medicina ocupacional per a l’examen de llicenciatura
i afiliació en Medicina ocupacional del Royal College of Physicians
d’Irlanda.
En el camp de l’esport, ha estat assessor mèdic de la Unió de
Nedadors Amateurs de Malàisia, president de la Federació de
Culturisme de Kuala Lumpur i del Comitè Mèdic i Antidopatge
del Consell Olímpic de Malàisia. Així mateix, ha format part de la
Comissió Internacional Antidopatge i de Gestió de Proves dels
Jocs de l’Àsia Sud-oriental i de la Commonwealth. El 2003, el sultà
de Pahang li va atorgar un títol reial.

Vostè és membre del Consell de l’Organització Internacional de Cooperatives de la Salut, a quins reptes creu que
s’enfronta el moviment cooperativista internacional en
el sector de la salut?
Necessitem convèncer el poder perquè injecti més fons
governamentals, rebaixi la pressió fiscal i ofereixi incentius a empreses pioneres del sector cooperativista sanitari, per tal de permetre que aquests col·lectius puguin
competir amb els sistemes de salut públics i privats relativament acabalats.
El Pla per a una Dècada Cooperativista, impulsat per
l’Aliança Cooperativa Internacional, té com a objectiu
aconseguir que les cooperatives siguin el model de negoci preferit el 2020. Quines iniciatives desenvolupen les
cooperatives malàisies en el marc d’aquest Pla?
Els països emergents, Malàisia inclosa, s’enfronten a una
desacceleració econòmica que obliga els seus governs a
intentar estabilitzar l’economia. En el cas de Malàisia, el
Govern atén molt bé l’atenció sanitària bàsica des del nivell primari al terciari, però a un cost summament elevat.
Per això, al cooperativisme, li resulta difícil poder consolidar-se en el sector hospitalari i sanitari. No obstant això,
a causa dels costos creixents en l’àrea de salut, el Govern
necessitarà implementar un pla nacional d’assegurances
mèdiques.

.

notícies

Signat un programa de col·laboració
amb la Universitat Internacional de València
ASISA i la Universitat Internacional de valència (vIU) han subscrit un acord de col·laboració
per al desenvolupament d’accions formatives, docents i d’investigació. L’acord va ser signat pel
president d’ASISA, el Dr. Francisco Ivorra, i pel rector de vIU, Javier viciano, en un acte celebrat a
Madrid.
Mitjançant aquest conveni, ambdues institucions posaran en marxa un programa de col·laboració per tal de
reforçar la formació dels estudiants de VIU perquè esdevinguin professionals amb una visió real dels reptes
als quals s’enfrontaran en la seva incorporació futura
al mercat laboral. Amb aquest objectiu, ASISA participarà en el desenvolupament de diferents activitats
que permetin impulsar la qualitat i l’excel·lència dels
programes corresponents a l’àmbit de la salut i gestió
sanitària impartits per VIU i, especialment, el títol de
Grau en Infermeria.
Per desenvolupar l’acord, professionals del Grup
ASISA participaran en les activitats formatives i docents de la Universitat, tant en modalitat presencial
com on line, a través de master class, seminaris, etc., i
com a professors convidats i membres dels tribunals de
fi de màster, sempre en el marc dels programes relacionats amb l’àmbit de ciències de la salut i de la gestió
sanitària.

El president d’ASISA, el Dr. Francisco Ivorra, i Javier Viciano, rector de la
Universitat Internacional de València (VIU), després de la signatura de l’acord.

L’acord contempla igualment fomentar la col·laboració
en matèria d’investigació centrada en l’àmbit sanitari, a
través de la participació del Grup ASISA en aquelles activitats de R+D impulsades per VIU.

programa De pràctiques

A més, els estudiants de la Universitat Internacional de
València podran realitzar les seves pràctiques en diferents centres del Grup Hospitalari HLA. Com a reconeixement als alumnes que mostrin un alt grau de qualitat
i excel·lència durant els períodes de pràctiques, ASISA i
VIU crearan un premi a l’excel·lència professional (millors pràctiques).

creació D’una càteDra

Igualment, ASISA i VIU impulsaran en el futur la creació d’una càtedra centrada en les ciències de la salut i
la gestió sanitària, la recerca aplicada i la divulgació de
resultats a la societat. Els integrants de la càtedra seran
membres del claustre de professors VIU i professionals
integrats en el Grup ASISA.

Campanya per reduir l’estrès laboral
El Grup ASISA ha posat en marxa una campanya per reduir l’estrès laboral entre
els seus treballadors i millorar la seva salut. Amb aquesta iniciativa, ASISA pretén
reforçar la seva aposta pel desenvolupament d’una cultura de la seguretat i salut
laborals als seus llocs de treball.
El llançament de la campanya va coincidir amb la celebració del Dia Mundial de
la Seguretat i la Salut en el Treball, que enguany es va celebrar sota el lema “Estrès
a la feina: un repte col·lectiu”.
En el marc d’aquesta iniciativa, el Grup ASISA, a través del seu Servei de
Prevenció Mancomunat (SPM), ha realitzat un estudi entre els seus empleats per
conèixer les seves inquietuds, situacions i propostes relacionades amb l’estrès laboral i la forma de reduir-lo. Posteriorment, l’SPM elaborarà un programa amb mesures preventives que inclourà les iniciatives plantejades pels mateixos empleats

.
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El Grup Hospitalari HLA,
en la trobada de turisme
de salut més important del món
Ha patrocinat la Cimera Internacional de Turisme Mèdic
(IMTJ), celebrada a Madrid, en què va comptar amb estand
propi.
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L’exposició “Víkings”,
patrocinada per
ASISA, arriba al Museu
Arqueològic d’Alacant
La mostra, la més important
celebrada a Espanya sobre l’època
dels víkings, reuneix diverses
col·leccions del Museu Nacional
de Dinamarca.
El Museu Arqueològic d’Alacant (MARQ) ha
inaugurat l’exposició Víkings. Senyors del
Nord. Gegants de la mar, patrocinada per
ASISA. En l’acte d’inauguració hi ha participat la delegada d’ASISA a Alacant, la Dra.
Paula Giménez. Durant la seva intervenció
ha destacat que «ASISA i el MARQ treballem
junts des de fa anys. Hem establert una
col·laboració que es basa en la confiança i
s’ha construït a partir d’una forma comuna
d’entendre el nostre paper en la societat. A
ambdues institucions ens mou l’afany per
construir una societat millor, més sana, si
em permeten dir-ho així, en la qual la cultura
i l’art ocupin un paper central. Aquest és el
motor del MARQ i el compromís que assumeix ASISA cada vegada que s’embarca en
el patrocini d’una activitat cultural o artística.
És la nostra manera d’exercir la responsabilitat que tenim com a empresa».

El Dr. Ivorra va visitar l’estand del Grup HLA juntament amb el Dr. Jesús Paylos i diversos
directius de la companyia.

La IMTJ va reunir les persones clau en el sector del turisme de salut i del
sector sanitari mundial en diferents àmbits: grups hospitalaris, asseguradores,
agències de promoció del turisme sanitari, pacients, etc. En la seva organització
va participar Spaincares, el clúster espanyol de turisme de salut que agrupa
les entitats turístiques i sanitàries més representatives del país. El Grup Hospitalari HLA va comptar amb un estand per promocionar els seus centres i les
seves unitats especialitzades.
A més de servir com a punt de trobada per al desenvolupament de noves
oportunitats de negoci, la cimera va incloure la Conferència Acadèmica IMTJ,
en la qual acadèmics i investigadors de tot el món van compartir les seves
investigacions enfocades al turisme de salut com a tendència emergent en el
sector sanitari, així com el lliurament dels IMTJ Awards, reconeixements internacionals a les millors pràctiques dels principals operadors del sector al món.
Al costat del patrocini per part del Grup Hospitalari HLA, el Dr. Jesús
Paylos, director del Laboratori d’Electrofisiologia Cardíaca i de la Unitat
d’Arítmies de l’Hospital Universitari Moncloa, va pronunciar la conferència
Improving the quality of healthcare delivery and medical outcomes for patients with
heart rhythm disorders (La millora de la qualitat assistencial i els resultats mèdics
per als pacients amb trastorns del ritme cardíac). A més, Oftalvist, la companyia
del Grup ASISA especialitzada en cirurgia oftalmològica, va ser finalista a un
dels premis internacionals que atorga la IMTJ.

.

La delegada d’ASISA a Alacant, la Dra. Paula Giménez,
durant la seva intervenció en la inauguració de la mostra.

L’exposició és la més rellevant que s’ha
celebrat a Espanya sobre la cultura víking. El
Museu Nacional de Dinamarca ha seleccionat les peces de les seves pròpies col·leccions per a aquesta exposició al MARQ que
reflecteix el món únic i fascinant d’aquests
guerrers que també van ser grans comerciants, colons, exploradors, enginyers, arquitectes i artesans. Víkings es podrà visitar fins
al 16 gener de 2017.

notícies

L’Hospital Jerez Puerta del Sur estrena un nou bloc
quirúrgic dotat amb l’última tecnologia
El centre, que pertany al grup Hospitalari HLA, ha invertit gairebé 1,8 milions d’euros
en la reforma, que inclou cinc quiròfans, àrea de reanimació, zones comunes i magatzem,
i incorpora un quiròfan intel·ligent i respectuós amb el medi ambient.
Les obres de renovació han permès remodelar les quatre
sales d’operacions amb què comptava originalment el centre, així com incorporar un nou quiròfan intel·ligent dotat
amb l’última tecnologia, que converteix l’Hospital Jerez
Puerta del Sur en un dels referents hospitalaris de màxima
qualitat a la província de Cadis.
A la recerca de la màxima eficiència i optimització dels
processos quirúrgics, també s’han reformat i ampliat les
zones comunes, tot millorant les comunicacions entre les
diferents estances, un nou magatzem i una moderna Unitat de Reanimació amb capacitat per a 8 llits i 5 butaques.
A l’acte d’inauguració, van assistir-hi la tinenta d’alcaldessa d’Igualtat, Acció Social i Medi Rural de l’Ajuntament
de Jerez de la Frontera, Maria del Carmen Collado Jiménez, i el Dr. Francisco Ivorra, president d’ASISA i del Grup
Hospitalari HLA. El Dr. Antonio Amaya, director mèdic
del centre, va explicar que les noves instal·lacions compten
amb el millor equipament i les comunicacions informàtiques més avançades, entre les quals destaca el seu innovador quiròfan intel·ligent dotat del sistema Karl Storz: «un
programari de documentació i arxiu segur d’imatges fixes,
però també d’àudio, vídeo i dades de pacients».
«Ara –va afegir el Dr. Amaya– podrem enregistrar tota
la informació produïda durant una intervenció terapèutica
o diagnòstica, directament des de la sala d’operacions, alhora que ens permetrà realitzar teleconferències, impartir
classes o pràctiques de telecirurgia».

Nova Unitat de la Dona
al Centre Mèdic Caracas
ASISA ha posat en marxa la Unitat de Serveis de Prevenció Prioritaris per a la Dona al Centre Mèdic Caracas (Madrid). Aquesta
unitat de medicina preventiva té equips especialitzats i reuneix tots
els mètodes diagnòstics vinculats amb patologies que afecten les
dones.
Amb la creació d’aquesta Unitat de la Dona, ASISA pretén
reforçar la prevenció i perfeccionar els seus programes de detecció
precoç a través d’un diagnòstic ràpid i eficaç de diferents patologies: de coll uterí i de mama; menopausa, patologia del sòl pelvià;
obesitat i patologies endocrinològiques vinculades amb altres
malalties com el càncer d’endometri; patologies òssies; demències
i algunes alteracions de l’estat d’ànim com la depressió, etc.

La tinenta d’alcaldessa d’Igualtat, Acció Social i Medi Rural de l’Ajuntament
de Jerez de la Frontera, Maria del Carmen Collado Jiménez, i el Dr. Francisco
Ivorra, president del Grup Hospitalari HLA, tallen la cinta durant la inauguració
de les instal·lacions.

A més, «la reforma s’ha realitzat adaptant-se estrictament a les més avançades normatives europees conciliadores amb la cura del medi ambient, l’entorn de l’hospital i
amb els professionals que integren el centre», va assegurar
el director mèdic de l’hospital.

.

Tich Consulting s’encarregarà
de la gestió informàtica de nou
hospitals públics al Marroc
Tich Consulting, l’empresa tecnològica del Grup ASISA, ha aconseguit l’adjudicació per a la implantació de Green Cube en els 9
centres hospitalaris que conformen la ciutat sanitària del Centre
Hospitalari Ibn Sina, a la ciutat de Rabat, que pertany al servei
sanitari públic del Marroc.
Green Cube és la història clínica electrònica i guia de gestió
integral desenvolupada per Tich Consulting i implantada en tots
els centres hospitalaris del Grup HLA. Actualment, aquesta eina
s’estén a les clíniques ASISA Dental i als centres mèdics i d’especialitats del Grup ASISA.
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L’Hospital Universitari Moncloa obre la Unitat
d’Esquena Kovacs, amb els últims avenços científics
Es tracta d’una àrea assistencial multidisciplinària que ofereix els últims avenços científics per
a la prevenció, diagnòstic i tractament dels pacients amb malalties del coll i de l’esquena. Cada
cas serà estudiat detalladament per tal de poder aplicar el tractament més eficaç i segur.
El director mèdic d’aquesta nova unitat és el doctor
Francisco Kovacs, que per la seva producció científica
internacional és, des de fa més de 20 anys, el principal
investigador hispanoparlant en aquest camp. A més,
compta amb la col·laboració i el suport de les diferents
unitats de l’Hospital que atenen pacients amb aquestes malalties, com les de rehabilitació, reumatologia,
medicina interna, traumatologia, neurocirurgia, la del
dolor, etc.
La Unitat està dissenyada per atendre tot tipus de
patologies del coll i de l’esquena, i cobreix des de la
prevenció entre les persones sanes fins a la resolució
dels casos més complexos en pacients crònics en què
han fracassat els tractaments previs. Per a això, actualitza constantment les tecnologies que ofereix i els seus
criteris de prescripció en funció dels estudis publicats
per les principals revistes científiques internacionals.

D’esquerra a dreta: Dr. Carlos Zarco, director mèdic de l’Hospital
Universitari Moncloa; Dr. Luis Ortiz, conseller de Lavinia-ASISA; Dr.
Francisco Ivorra, president d’ASISA; Dr. Francisco Kovacs, director mèdic
de la Unitat d’Esquena Kovacs; Dr. Enrique de Porres, conseller delegat
d’ASISA; i Dr. José Vicente Rull, president del Consell d’Administració de
l’Hospital Universitari Moncloa.

Fonament científic

El Dr. Francisco Kovacs ha assenyalat que «l’essència de
la Unitat d’Esquena Kovacs és l’abordatge integral de
les malalties del coll i l’esquena, el seu fonament científic sòlid i constantment actualitzat, i la individualització
del tractament». «Però també», apunta, «assegurar que
el pacient entén perfectament la seva malaltia, disposa
de la informació necessària per participar en la selecció
del tractament més adequat, i que, en recuperar-se, se li
ensenyen els mètodes efectius per fer una vida plena i a
reduir el risc de patir recaigudes en el futur».
Per la seva banda, el Dr. Francisco Ivorra, president del
Grup Hospitalari HLA, ha destacat que «la creació de la
Unitat d’Esquena Kovacs l’Hospital Universitari Moncloa

suposa un salt de qualitat i un valor afegit per als nostres
pacients, que podran accedir als tractaments més avançats
de la mà d’un dels millors especialistes en les malalties
d’esquena i coll. Aquesta Unitat col·loca l’Hospital Universitari Moncloa a l’avantguarda en aquest àmbit i ens ajuda
a materialitzar la nostra aposta per l’excel·lència».
En la mateixa línia, el Dr. Carlos Zarco, director mèdic
de l’Hospital Universitari Moncloa, ha afirmat que «aquesta nova unitat, que aposta per tractaments eficaços i segurs, i un abordatge multidisciplinari, ens permetrà oferir
un servei molt nou als nostres pacients, així com comptar
amb el principal grup investigador del nostre país en el
camp del dolor d’esquena i coll».

.

Investigació i prevenció del mal d’esquena
La Fundació ASISA i el Dr. Francisco Kovacs treballaran de
manera conjunta en el desenvolupament d’accions d’investigació i activitats per a la promoció de la salut pública i l’educació
sanitària, centrades en l’àmbit de la prevenció de les malalties
d’esquena i coll.
Entre les activitats que s’impulsaran destaquen les campanyes de prevenció destinades als escolars, per a la qual
cosa s’elaboraran materials específics, entre ells el Còmic de
l’esquena.A més, la Fundació ASISA donarà suport i patrocinarà

accions de divulgació i promoció de la salut relacionades amb la
cura de l’esquena i el coll, impulsades per diferents institucions i
utilitzant diferents plataformes, com el web www.espalda.org o el
Butlletí de l’Esquena.
En l’àmbit de la investigació, la Fundació ASISA donarà suport
als estudis impulsats pel Dr. Kovacs que, al seu torn, treballarà en
la formació de professionals mèdics en les especialitats relacionades de les malalties de coll i esquena.

notícies

Renovat l’acord de patrocini amb el
FC Barcelona per cinc temporades més
En virtut de l’acord, signat pels presidents de les dues entitats i amb validesa fins al
30 de juny de 2021, Assistència Sanitària proporcionarà al club els serveis hospitalaris
i les assegurances mèdiques que necessiti.

Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona, i el Dr. Ignacio Orce, president d’Assistència Sanitària (segon i tercer per la dreta,
respectivament), després de la renovació del conveni.

Les oficines del club van acollir la signatura del nou
contracte de patrocini, que allarga la relació entre les
dues entitats fins a la temporada 2020-2021. A l’acte,
s’hi han reunit els representants de les dues parts: d’una
banda, Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona, i, de l’altra, el Dr. Ignacio Orce, president d’Assistència Sanitària.
L’acord de renovació, amb validesa fins al 30 de
juny de 2021, vincula ambdues parts en la prestació de
serveis i patrocinis. Assistència Sanitària continuarà
sent el proveïdor d’assegurances mèdiques del FC Barcelona i mantindrà la seva presència a les instal·lacions
del club, que utilitza els centres d’atenció mèdica de
l’asseguradora així com l’Hospital de Barcelona quan
la pràctica mèdica ho requereix, especialment per a la
realització de proves mèdiques de complexitat. Després de més de 10 anys d’estreta relació, les condicions
del contracte suposen l’ampliació dels seus termes, alhora que ambdues parts mostren la seva predisposició

a trobar noves vies de col·laboració en el futur.
Aposta per la qualitat

En les seves declaracions després de la firma, Josep Maria
Bartomeu va voler destacar «la indiscutible aposta per la
qualitat de les dues entitats» i va posar l’accent en el fet
que «la continuïtat des de 2005 és la mostra de la satisfacció mútua». Alhora, el Dr. Orce va defensar la confluència
de les dues organitzacions com «una unió natural que
sorgeix de la voluntat comuna de millora en la societat
civil catalana».
Gràcies a l’acord que des de 2005 uneix les dues entitats, els metges d’Assistència Sanitària són els encarregats de vetllar per la plena salut dels futbolistes del FC
Barcelona, vigent campió dels títols més importants de
l’elit del futbol. També els esportistes d’altres seccions del
club, i els que, procedents d’altres equips, s’incorporen a
la seva disciplina com a nous fitxatges, es posen en mans
d’Assistència Sanitària.

.
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La nova flota del Servei d’Urgències
Domiciliaries cuida el medi ambient
El passat mes d’abril es va presentar a les instal·lacions del Camp Nou la nova flota
del Servei d’Urgències Domiciliàries (SUD) d’Assistència Sanitària, integrada per 24
híbrids que redueixen les emissions i estalvien fins a un 50 % de combustible.
Els nous cotxes, que ja han entrat en servei i recorreran
una mitjana de 35.000 quilòmetres cada any, utilitzen una
barreja de tecnologies per a la seva propulsió (motor de
combustió interna i motor elèctric) que permet un estalvi
del 50 % de combustible i una reducció del 21 % de les
emissions. Són utilitaris amb consums que estan al voltant
dels 3 litres i que, sobretot, circulen per entorns urbans,
encara que també donen servei a zones més allunyades de
la ciutat, especialment els del SUD Comarques.
Des de la seva creació, l’any 1988, els cotxes del
SUD han recorregut més de 18 milions de quilòmetres
(800.000, el 2015) i han atès 1.686.950 casos d’urgència.
En concret, durant l’any 2015, els 135 metges van visitar
71.218 pacients distribuïts entre la ciutat de Barcelona (60
%) i les seves comarques (40 %), ja que el servei opera a
tota la província de Barcelona.
El SUD d’Assistència Sanitària és un dels factors diferencials de l’oferta de l’entitat i, any rere any, els seus
indicadors mostren una progressió positiva dels índexs
de satisfacció dels usuaris i una reducció substancial del
temps d’atenció dels casos –al voltant de 30 minuts a la
ciutat de Barcelona. Amb l’objectiu de contribuir a millorar els estàndards de qualitat que registra, s’ha renovat la
flota que presta el servei i, per dotar-la de la significació

La nova flota del SUD d’Assistència Sanitària al costat del Camp Nou.

que mereix, la presentació va tenir lloc a l’estadi del FC
Barcelona, entitat amb qui Assistència Sanitària col·labora
estretament.

.

Ressonància magnètica nuclear d’última generació
Assistència Sanitària amplia els seus sistemes de
diagnòstic per imatge amb un equip de ressonància
magnètica de 3 tesles, actualment un dels més avançats. La seva posada en marxa suposa un avenç en la
precisió dels resultats obtinguts, ja que implementa els
sistemes més moderns. Desenvolupat per Toshiba Medical Systems, es troba a les instal·lacions de la ciutat
esportiva del FC Barcelona, a Sant Joan Despí, i és una
eina imprescindible per garantir el bon estat de salut de
tots els seus esportistes, que participen en les competicions de més prestigi. Fruit de l’acord entre Assistència
Sanitària i el FC Barcelona, els assegurats de l’entitat es
beneficiaran de la nova ressonància magnètica nuclear,
el que els aporta grans beneficis.

notícies

L’Hospital de Barcelona acull la X Jornada de Salut
de les Unitats de Salut Internacional de Catalunya
El passat 29 d’abril es van reunir a l’Hospital de Barcelona més de 60 especialistes en salut
internacional, procedents de tots els hospitals i centres d’atenció primària de Catalunya,
i diversos membres del Programa de Salut Internacional de l’ICS (PROSICS) per abordar,
entre altres temes, la vacunació i prevenció de les malalties transmeses per artròpodes.

La X Jornada d’Unitats de Salut Internacional és la
trobada més important d’aquesta especialitat que té
lloc a Catalunya anualment. Ha estat coordinada pel
Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Barcelona que, un cop més, palesa així el seu compromís
amb la formació dels professionals de la medicina,
alhora que crea una estructura sòlida de coneixement en l’entorn d’Assistència Sanitària i se n’impulsa l’actualització constant des d’un enfocament
multidisciplinari.
Els desplaçaments cada vegada més habituals
entre diferents països, així com la recent epidèmia
d’ebola i els casos de zika, han posat d’actualitat una
disciplina de la qual, a l’Hospital de Barcelona, se
n’ocupa la Clínica del Viatger d’Assistència Sanitària
i a la qual acudeixen els assegurats que planegen fer
viatges i que, de manera preventiva, necessiten ferne els preparatius.

.

Esperit cooperatiu i cultura a l’Àrea de Participació
Tot i que la missió primera per a la qual SCIAS va ser creada
és proporcionar als seus socis instal·lacions i serveis clínics on
puguin ser atesos pels metges d’Assistència Sanitària, la seva
activitat no es limita a la gestió, ja que també porta a terme
tasques de promoció de la medicina col·lectiva, amb valors de
caràcter social. Tot això és possible gràcies a la participació
dels seus membres, que es canalitza a través de les figures
dels portaveus, secretaris i coordinadors, i especialment de
l’anomenada Àrea de Participació, el seu espai de trobada.
A l’inici del mes d’abril, va tenir lloc una jornada de formació cooperativa a càrrec del Dr. Carlos Humet, director mèdic
de l’Hospital de Barcelona, que va desgranar les dades més
significatives recollides pel centre durant el 2015 i va presentar les seves línies de futur. Dues setmanes més tard, es va
celebrar la primera reunió de l’any dels portaveus, secretaris
i coordinadors, que com és habitual va comptar amb una
àmplia participació dels responsables dels equips.

Les activitats culturals han tingut molt bona acollida en
aquests mesos. El 18 d’abril, la sala d’actes de l’Àrea de Participació va quedar petita per als nombrosos assistents a la
conferència sobre la Barcelona del segle passat impartida per
Lluís Permanyer, cronista de la ciutat de llarga trajectòria i reconeixement unànime. També el 25 d’abril, després de la festa
de Sant Jordi, la sala es va omplir per presenciar el lliurament
dels premis del concurs de narrativa breu, per al qual es van
rebre més de 30 treballs. Els guanyadors van rebre els seus
premis corresponents i la resta de les persones presents van
ser obsequiades amb llibres i roses.
Paral·lelament, s’ha desenvolupat una esplèndida programació cinematogràfica, amb títols recents i pel·lícules de producció
nacional i internacional. Les sessions es van celebrar a la tarda,
cada dimarts i un divendres de cada mes. Així mateix, visites
culturals, conferències, tardes dedicades a l’òpera i jocs de taula
fan de l’Àrea de Participació una “segona casa” per als socis.
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SCIAS publica la seva primera Memòria de Sostenibilitat
La Memòria de Sostenibilitat 2014 s’ha publicat en format electrònic per reduir costos
i impactes. De lectura àgil i comprensible, s’hi pot accedir des de la pàgina web institucional
de SCIAS: www.scias.com
Amb la intenció de recollir i posar en valor totes les actuacions de la cooperativa en l’àmbit de la sostenibilitat,
SCIAS ha realitzat la seva Memòria seguint la guia G4 de
Global Reporting Initiative, entitat dedicada al foment i
l’estandardització internacional de la divulgació sobre
l’acompliment dels tres aspectes de la sostenibilitat. Tot
i que estem acostumats a associar la sostenibilitat només
amb el medi ambient, hi ha dues àrees més en què també
cal ser sostenible: l’àmbit social –amb una relació adequada i una comunicació fluida amb les persones que tenen
relació amb l’entitat– i l’àmbit econòmic –amb una gestió
transparent i una distribució correcta de la riquesa que es
genera.
Per realitzar la memòria, SCIAS ha comptat amb el suport d’una línia d’assessorament del programa ARACOOP,
del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Un dels requeriments de la guia G4 és el disseny de la cadena de valor de l’empresa; és a dir, la seqüència completa
d’activitats o parts que proporcionen o reben valor en forma de productes o serveis. La cadena de valor dissenyada
per SCIAS, que va ser objecte d’una presentació específica
dins el programa ARACOOP, es va concebre com un cercle
que comença i acaba en el soci de consum de SCIAS.
BeneFicis per a la societat en general

En una cooperativa de consumidors, aquests són els
impulsors de l’activitat comercial i al mateix temps en
són els beneficiaris. El cas de SCIAS, però, no es pot entendre sense tenir en compte els metges d’Assistència
Sanitària que, juntament amb els professionals de l’Hos-

Web renovada
Des de fa uns mesos, es troba a disposició
del públic la nova web de SCIAS Hospital
de Barcelona. Pensada per proporcionar
als usuaris tota la informació relacionada
amb l’entitat, ha estat dissenyada amb una
imatge innovadora i criteris d’usabilitat que demostren un salt
qualitatiu respecte a la versió anterior. Disposa d’un apartat
restringit per als professionals que conté les informacions
pràctiques sobre el funcionament del centre i els seus protocols d’actuació.
pital de Barcelona, proveeixen la medicina de qualitat
que es buscava amb la creació de les dues entitats. Al
llarg d’aquest cicle es produeixen altres beneficis per a
les organitzacions i per a la societat en general: la creació de riquesa i de llocs de treball, la col·laboració en el
món cooperatiu a través de les diverses entitats de què
formem part, i les aportacions en l’àmbit de la sanitat en
forma de publicacions científiques, pertinença a societats i realització de treballs i projectes en col·laboració
amb altres centres. Tot això, amb l’objectiu de complir la
missió per a la qual SCIAS va ser fundada: «Proporcionar als seus socis instal·lacions i serveis clínics on puguin
ser atesos pels metges d’Assistència Sanitària, promoure
una medicina col·lectiva, amb valors de caràcter social,
en un entorn privat d’estructura cooperativa i aportar la
representació, opinió i participació dels usuaris al Grup
Assistència i al cooperativisme sanitari».

.

La primavera, època de celebració d’assemblees
Autogestió Sanitària és la cooperativa de serveis que des de
1978 agrupa els metges d’Assistència Sanitària, que són els
seus socis de forma exclusiva i obligatòria i compten amb
igualtat de participació. La cooperativa va celebrar el passat
mes d’abril les seves juntes preparatòries, que van culminar en
l’Assemblea General del 25 d’abril, a qual va transcórrer amb
satisfacció per part dels participants. Ja al maig, van tenir lloc
les reunions informatives posteriors, en què es van fer saber
els acords adoptats.
SCIAS, per la seva banda, és l’organització cooperativa que, sense ànim de lucre, ofereix als seus socis unes
instal·lacions assistencials sanitàries dignes i els serveis

necessaris per al seu funcionament; és la propietària de
l’Hospital de Barcelona i es fa càrrec de la seva gestió. Els
seus membres, assegurats d’Assistència Sanitària i socis de
treball, participen en els òrgans de govern de la cooperativa,
la màxima expressió de la qual és l’Assemblea General. Abans
d’aquesta, es realitzen les preceptives assemblees preparatòries, celebrades aquest any entre el 30 de maig i el 9 de juny
en diversos emplaçaments, tant a Barcelona com fora de la
ciutat. Aquestes sessions tenen l’objectiu d’elegir els compromissaris, fer els preparatius i establir els acords previs que
agilitin el desenvolupament de la cita més important per al
govern de la cooperativa.

notícies

Professionals del Japó i de Corea del Sud
s’interessen pel model assistencial
i de gestió de l’Hospital de Barcelona
Delegacions d’ambdós països han visitat el centre hospitalari de SCIAS per conèixer
els processos de gestió de la qualitat assistencial, la seva fórmula de govern i l’atenció
especialitzada a pacients de la tercera edat.

La delegació de Corea del Sud, durant la seva visita a l’Hospital de Barcelona.

L’Hospital de Barcelona, que pertany a la cooperativa
SCIAS, és un exemple de la cooperació entre usuaris dels
serveis sanitaris i professionals de la medicina. La seva
peculiar fórmula de govern i els seus alts estàndards de
qualitat són característiques que resulten molt interessants per a metges, professionals de la gestió hospitalària
i responsables de l’administració pública sanitària d’altres
països, que es desplacen a Barcelona per conèixer aquesta
experiència de primera mà.
El passat 28 d’abril, una delegació de directius de diversos hospitals de Corea del Sud va visitar l’Hospital de
Barcelona i es va reunir amb Teresa Basurte, presidenta
de la Fundació Espriu, i amb el Dr. Gerard Martí, sotsdirector mèdic del centre hospitalari. Durant la trobada,
en què també va participar Anna Vila, coordinadora del
Programa d’Atenció a Pacients Pluripatològics (PAPPA) de
l’Hospital de Barcelona, es van tractar temes relacionats
amb l’atenció a pacients de la tercera edat.
Els professionals coreans van mostrar un interès especial pel PAPPA, un programa que, gràcies a un equip
de metges, geriatres i infermeres, i amb la col·laboració

del Servei d’Urgències Domiciliàries, ofereix als pacients
grans amb malalties cròniques una atenció integral i personalitzada al seu domicili, amb la qual cosa s’eviten desplaçaments innecessaris i difícils per al malalt, i que contempla de manera global tots els seus problemes de salut.
Delegació japonesa

El 3 de maig, una delegació de l’Associació Nacional
d’Hospitals del Japó que representa més de 2.200 centres, la majoria privats, formada per Hirotoshi Nishizawa, president de l’associació, i diversos presidents
d’hospitals nipons, va participar en una sessió informativa celebrada a l’Hospital de Barcelona. En aquesta ocasió, Genís Carrasco, president de la comissió de qualitat
i gestió sanitària de l’Associació Catalana d’Entitats de
Salut (ACES), i Xavier Sanz, responsable de qualitat de
l’Hospital de Barcelona, juntament amb Teresa Basurte
i el Dr. Martí, van explicar amb detall els processos de
gestió de la qualitat assistencial que es desenvolupen
tant a l’hospital de la cooperativa SCIAS com als centres
associats a ACES.

.
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Acord entre la UE i l’Aliança Cooperativa
Internacional per enfortir el cooperativisme
Es tracta d’un conveni marc de col·laboració pel qual la Unió Europea reconeix l’eficàcia del
cooperativisme com a eina de desenvolupament per la seva eficàcia en la inclusió social i
l’apoderament econòmic de les persones.
El passat 18 de març, la Comissió Europea i l’Aliança Cooperativa Internacional van signar a Brussel·les un acord
que permetrà, fins a l’any 2020, enfortir el moviment cooperatiu, millorar la seva visibilitat i incrementar la seva
capacitat per influir amb les seves propostes en les polítiques públiques i en els processos de desenvolupament en
l’àmbit mundial i regional.
L’acord, signat pel comissari de Cooperació Internacional i Desenvolupament, Neven Mimica, i els representants
de l’oficina central i de les seus regionals de l’Aliança, és
un conveni marc de col·laboració (FPA, segons les sigles
en anglès) pel qual la Comissió Europea reconeix el moviment cooperatiu com una organització de la societat civil
que és fonamental en els temes de governança i com a
col·laborador substancial en els processos d’elaboració de
polítiques públiques. El propòsit d’aquest tipus d’acords a
llarg termini amb la UE és donar suport a les organitzacions de la societat civil perquè puguin exercir més eficaçment la seva important tasca.
En el marc del conveni es desenvoluparà el programa
titulat Cooperatives i desenvolupament: empreses per a persones, en acció, el període d’execució del qual arriba fins al
31 d’agost de 2020. Entre altres finalitats, el projecte contempla activitats destinades a propiciar un entorn favorable per al desenvolupament cooperatiu, enfortir el diàleg

El comissari europeu i els representants de l’Aliança en la signatura del
conveni.

polític en l’àmbit nacional i internacional, i fer visible la
contribució de les cooperatives al desenvolupament en
els diferents països.
La presidenta de l’Aliança, Monique Leroux, va manifestar que «les cooperatives tenen un paper molt important en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides, i ens sentim molt orgullosos d’aquest programa de desenvolupament», també
va afegir que «les cooperatives faciliten l’accés al crèdit, a
l’electricitat, l’assistència sanitària, la producció d’aliments,
la compra de productes bàsics, l’habitatge i el suport als
emprenedors, fet que contribueix a generar riquesa».

.

La Fundació Espriu acull la reunió de les Organitzacions Sectorials de l’ACI

Els representants de les
organitzacions sectorials
es reuneixen a les oficines
d’Asisa.

Els representants de les Organitzacions Sectorials de l’Aliança
Cooperativa Internacional es van reunir el passat 28 d’abril a la
seu de la Fundació Espriu a Madrid. A més de l’Organització Internacional de Cooperatives Sanitàries (IHCO), representada pel
Dr. José Carlos Guisado, van participar en la trobada els delegats
dels sectors cooperatius de consum, indústria i serveis, agricultura, crèdit, habitatge i assegurances.
Els debats van girar al voltant del paper estratègic que les

organitzacions sectorials desenvolupen al si del moviment
cooperatiu en la promoció de les empreses cooperatives en
el mateix sector, alhora que actuen com a element d’enllaç
intersectorial. També es va abordar la contribució d’aquestes entitats al programa Cooperatives i desenvolupament:
empreses per a persones, en acció, engegat recentment i
que desenvoluparà l’Aliança Cooperativa Internacional amb el
suport de la Unió Europea.

notícies

El dilema del capital a les cooperatives
L’Aliança Cooperativa Internacional acaba de publicar un informe que examina la relació
entre el capital i els principis cooperatius. En les seves pàgines, diversos experts ofereixen
el seu punt de vista sobre com es poden finançar les cooperatives en aquest món canviant,
en què la crisi financera ha qüestionat el sistema econòmic mateix.
Les cooperatives, com qualsevol empresa, necessiten
disposar de certa quantitat de capital i del finançament
adequat per al desenvolupament de la seva activitat empresarial. No obstant això, la crisi financera dels últims
anys ha provocat modificacions en la normativa legal, ha
augmentat les exigències de capital a les empreses i, per
tant, també a les cooperatives, especialment en el sector
financer, de manera que ha afectat cooperatives de crèdit, cooperatives d’assegurances, etc. i, en conseqüència,
la resta de sectors.
Aquesta situació ha plantejat un debat sobre noves
fórmules de finançament a les cooperatives, més enllà de
les participacions dels socis o dels excedents acumulats,
així com el seu encaix en els principis cooperatius.
La gran pregunta és: com es pot assegurar el capital
necessari i, alhora, garantir el control dels membres? El
tercer principi cooperatiu, que descriu com els membres
inverteixen en la seva cooperativa, com aconsegueixen o
generen el capital i com distribueixen l’excedent repartible, estableix que «els membres contribueixen de manera equitativa al capital de la cooperativa i el controlen
democràticament. Almenys una part del capital sol ser
propietat comuna de la cooperativa. Els membres solen
rebre una compensació limitada, si n’hi ha, sobre el capital aportat com a requisit d’afiliació a la cooperativa.»
Actualment, el sistema econòmic és qüestionat i
alguns paradigmes entorn al capital es revisen. Kathy
Bardswick, presidenta de The Cooperators, un holding
assegurador i financer canadenc, afirma que «en un món
que cerca models econòmics alternatius que siguin equilibrats i sostenibles, les cooperatives tenen l’oportunitat de fer sentir la seva veu i el seu punt de vista». Amb
aquest objectiu, l’Aliança Cooperativa Internacional ha
publicat un informe que recopila les opinions de diferents experts sobre les solucions cooperatives al dilema
del capital.
El document examina la relació entre el capital i els
principis cooperatius, i aprofundeix en les qüestions que
es plantegen les cooperatives quan necessiten augmentar els seus recursos propis o utilitzar-los per créixer i
expandir-se. També aporta llum sobre els desafiaments
i les oportunitats que poden sorgir com a resultat dels
canvis legislatius.

El informe se puede descargar en inglés en este enlace:
http://goo.gl/ZjX7wR

La complexitat de l’assumpte es deu a la tensió que
es produeix per la diferència de valors i de filosofia. Tot i
que les cooperatives es fonamenten en un fort component
social, estan regulades per, i desenvolupen la seva activitat
en, un sistema econòmic global emmarcat en principis
orientats al mercat i a l’empresa capitalista.
Les cooperatives creuen en la possibilitat d’un món
més igualitari. Es basen en una visió del món en què els éssers humans aspiren a cooperar entre ells per augmentar
el bé comú, i en el qual les relacions humanes i la societat
tenen preponderància sobre les relacions de propietat. En
el model econòmic de les cooperatives, el factor treball té
més rellevància i és prioritari al factor capital, que simplement ha d’estar al servei de les persones.
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En canvi, en el pensament orientat al mercat, s’emfatitza l’individualisme i la competència. La recerca de l’interès propi es considera natural i les desigualtats es veuen
com una condició intrínseca de la humanitat que no té per
què ser negativa.
Davant d’aquesta situació de tensió que es genera entre
l’aplicació dels principis cooperatius i el sistema financer
dominant, els autors de l’informe plantegen tres categories de solucions.
Adaptació tàctica i pragmàtica

Un recurs habitual en algunes cooperatives és l’emissió
de participacions dirigides als socis de la cooperativa en
forma d’inversió a llarg termini, que no porten associades
drets de vot. Aquests instruments financers poden generar un mercat intern per a la seva negociació i els inversors reben un interès acord amb el mercat o un cupó fix
més un pagament variable en funció del rendiment de la
cooperativa. De vegades, per evitar la falta de liquiditat,
aquests instruments es modifiquen per donar cabuda també a inversors externs.
No obstant això, aquest enfocament pragmàtic estaria limitat a un cert tipus de cooperatives. Qualsevol gran
cooperativa amb bons resultats empresarials no tindrà
massa dificultats a trobar inversors, ja sigui entre els seus
propis socis o externament. Bastant més difícil serà per a
les cooperatives de nova creació, per als emprenedors o
per a aquelles que travessen un període amb dificultats
financeres.
Canvi del paradigma dominant

El model financer capitalista que durant dècades es va
consolidar com l’únic viable actualment està en crisi arran
dels desastres econòmics dels últims anys. Hi ha dubtes
seriosos sobre el model econòmic basat únicament en l’obtenció de lucre a curt termini i en l’eficiència dels mercats
financers.
El model cooperatiu, en situar les persones com a eix
central de la seva activitat, permet apreciar un ventall ampli de recursos o de «capital cooperatiu» en una dimensió
que va més enllà del capital financer o comptable.
En un món que pateix nombrosos conflictes socials,
les cooperatives mantenen les comunitats unides i compactes. Jean-Louis Bancel, president del banc cooperatiu
francès Crédit Coopératif, afirma que «la riquesa de les
cooperatives es troba en els homes i en les dones que treballen per donar-los vida».
A més, el fet de no haver de maximitzar els beneficis o
de satisfer les exigències dels accionistes permet als gestors de les cooperatives prendre decisions a llarg termini,
que indiscutiblement contribueixen a una sostenibilitat
més gran.
Canvi del paradigma cooperatiu

Les cooperatives s’han guiat durant molts anys pels principis cooperatius, però, actualment, encara són plenament
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vigents o cal avaluar possibles millores? En l’àmbit de la
capitalització, Frank Lowery i Wayne Schatz, experts legals de The Cooperators, advoquen per reforçar el principi cooperatiu relatiu a la intercooperació i, com a moviment global, avançar en estructures comunes, com per
exemple, un fons d’estabilització cooperatiu. «Dins l’entorn financer, el capital cooperatiu i el capital controlat o
dirigit pels socis de les cooperatives són abundants. En la
mesura del possible, aquestes haurien d’accedir a aquest
capital i no al capital proporcionat per inversors», afirmen
Lowery i Schatz fent referència a un estudi recent que
constatava que les 300 cooperatives més grans del món
disposarien aproximadament d’un patrimoni de 1.347 bilions de dòlars.
L’informe publicat per l’Aliança Cooperativa Internacional inclou diversos casos concrets d’innovacions que han
permès a empreses i sectors cooperatius desenvolupar la
seva activitat en el marc dels principis cooperatius. Exemples com el que exposa Bruno Roelants, secretari general
de l’Organització Internacional de Cooperatives Industrials
i de Serveis, sobre aquest sector; o el cas de les cooperatives
de crèdit dels EUA, que explica Bill Hampel, directiu de
l’Associació Nacional de Cooperatives de Crèdit, ofereixen
punts de vista que afavoreixen el debat sobre el futur del
capital cooperatiu i el paper que aquest ha de jugar perquè
el 2020, com s’ha proposat l’Aliança, el model empresarial
cooperatiu sigui realment el preferit pels ciutadans.

.

Els reptes de la sanitat

A finals del passat mes de maig es va celebrar a
Servimedia un debat sobre els reptes de la sanitat
espanyola en què van participar els portaveus
en aquesta matèria dels principals partits polítics
d’àmbit estatal. A la trobada, en la qual també es
va abordar la col·laboració publicoprivada, van
assistir-hi el Dr. José Carlos Guisado, patró i CEO
de la Fundació Espriu, que a la fotografia apareix
(d’esquerra a dreta) al costat de Daniel Álvarez
Cabo (Ciudadanos), Amparo Botejara (Unidos
Podemos), José Ignacio Echániz (PP), José Antonio
Martín Urrialde (degà del Col·legi Professional de
Fisioterapeutes de la Comunitat de Madrid), Pilar
Mendoza (Col·legi de Logopedes de la Comunitat
de Madrid) i José Martínez Olmos ( PSOE).

TÈCNICA I HUMANISME
COOPERATIVISME. RELACIONS INTERNACIONALS
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Jose Pérez

Fundació Privada

El millor tractament
contra el càncer
és la prevenció
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Amb el suport de
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Programa d’Activitats
Dia Internacional de les Cooperatives
2 de juliol de 2016
Com cada any, el primer dissabte de juliol se celebra el Dia Internacional de les Cooperatives, en aquesta
ocasió amb el lema Cooperatives: el poder d’actuar per un futur sostenible. A hores d’ara, que els governs, els
organismes internacionals i la societat civil treballen per implementar l’Agenda 2030, les cooperatives
mostren el seu suport als objectius de desenvolupament sostenible i posen en valor la seva capacitat única a
favor del desenvolupament econòmic, social i mediambiental de manera sostenible.

31è Congrés Internacional de CIRIEC
Del 21 al 23 de setembre de 2016
CIRIEC-Internacional ha anunciat la celebració del seu 31è Congrés Internacional a Reims (França), sota
el lema Les polítiques públiques davant el repte de la mundialització. Projectes per a l’economia pública, social i
cooperativa. El Congrés de Reims succeirà el de Buenos Aires, celebrat a l’octubre de 2014.

Cimera Internacional de Cooperatives
De l’11 al 13 d’octubre de 2016
La Cimera Internacional de Cooperatives reuneix cada dos anys al Quebec, Canadà, líders cooperatius i
responsables polítics per debatre el paper protagonista de les cooperatives davant els grans reptes globals.
El 2016, el tema de la cimera serà Les cooperatives: el poder d’actuar. Serà una oportunitat per posar en relleu
la capacitat de les cooperatives d’actuar tant en l’àmbit local com en el global, així com el seu potencial per
col·laborar en la solució dels principals problemes globals identificats per les Nacions Unides.

Consell Mundial de l’Organització Internacional de Cooperatives
Sanitàries
11 d’octubre de 2016
Els membres del Consell Mundial de l’Organització Internacional de Cooperatives Sanitàries (IHCO) es
reuniran al Quebec, Canadà, l’11 d’octubre, sota la presidència de José Carlos Guisado.

Congrés d’Investigadors en Economia Social
Del 19 al 21 d’octubre de 2016
CIRIEC-Espanya organitzarà a València el 16è Congrés d’Investigadors en Economia Social, un fòrum de
trobada essencial per a tots aquells que investiguen, estudien i treballen en el sector de l’economia social. En
aquesta ocasió, se celebrarà el 30è aniversari de la secció espanyola de CIRIEC.

IV Cimera Cooperativa de les Amèriques
Del 14 al 18 de novembre de 2016
Montevideo acollirà una nova edició de la Cimera Cooperativa de les Amèriques al novembre de 2016.
La capital uruguaiana preveu reunir més de 800 representants de 50 països de les Amèriques en un dels
esdeveniments més rellevants de l’agenda cooperativa internacional.

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
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El Bosch. L’exposició del V centenari
L’exposició que, amb motiu del cinquè centenari de la mort del
Bosch, ha organitzat el Museu del Prado és una oportunitat única per
submergir-se en l’obra del gran pintor holandès. Es tracta de la primera
mostra monogràfica que se celebra a Espanya i, molt possiblement,
de la de més qualitat de totes les que s’han organitzat fins ara. A més
de les obres mestres que atresora el Prado, on hi ha la col·lecció més
gran de l’artista, s’hi han afegit per a l’ocasió altres peces procedents
de pinacoteques de tot el món, fins a reunir el 75 % de totes les seves
obres catalogades. Aquest número estiuenc de compartir. vol celebrar
el caràcter excepcional d’aquesta exposició dedicant al Bosch i a la
seva obra, que ha inspirat per igual pintors i poetes, les pàgines que
segueixen.

.

Tríptic de l’Adoració dels mags.

Com mirem
el Bosch, avui?
Carles Torner

Una parella nua dins una esfera de vidre transparent:
aïllada de la multitud que l’envolta, ignorant els centenars
d’històries de persones i bèsties que té a tocar; ell (que és
moreno de pell i amb cabells foscos) acarona el ventre de
la dona, i ella (que és blanca i rossa i de mirada lànguida) li
torna la carícia fregant-li la cuixa. L’esfera està enganxada
a un flor gegant i dins hi flota, suspesa en l’aire, una
maduixa immensa, deliciosa, temptadora. Als llacs, als
cels, als prats tot és moviment, agitació, plaer i sofriment,
però dins aquella esfera el temps sembla aturat. Però per
poca estona: la membrana transparent està clivellada
de dalt a baix i es veu com s’obren les esquerdes. Quant
trigarà a trencar-se? Què passarà llavors? I, de fet, qui
l’ha creada, aquesta esfera on s’han trobat els amants?,
des de quan existeix? Mentre els amants s’acaronen i
l’esfera s’esquerda, les preguntes flueixen. El visitant de
l’exposició no pot deixar de pensar la pintura. Què vol
dir? Què volia dir-nos el pintor? Què significa per a mi?
Mirar un quadre és sempre una conversa.
Les grans exposicions antològiques de pintura són, a
més a més d’una posada en escena del conjunt d’una obra,
una pregunta oberta: com mirem avui aquell pintor?
Perquè les obres d’art tenen vida pròpia i evolucionen a
mesura que passa el temps i va canviant la mirada que
hi projecten els contemporanis. L’exposició del cinquè
centenari de la mort del Bosch al Prado de Madrid té
la gran virtut de ser plenament conscient que calia ferse la pregunta. Com mirem des del present les pintures
d’aquell home savi i enginyós, pietós, d’una religiositat
profunda i d’una imaginació fertilíssima? Per això
l’exposició s’acompanya de dues obres molt interessants:
la pel·lícula documental El Bosco. El jardín de los sueños,
dirigida per José Luis López Linares, i el còmic El tríptico
de los encantados, dibuixat per Max, que ens capbussa en
l’obra del pintor holandès.

Una Pel·lÍcUla qUe mUltiPlica les PreGUntes

El documental posa en escena la mirada activa de pintors,
cantants, escriptors i especialistes situats davant El jardí
de les delícies. Quina extraordinària conversa! Tothom hi
diu la seva i fins i tot, en el moment més intens del film, hi
ha qui té l’encert de respondre a l’art amb art, com Sílvia
Pérez Cruz quan respon al quadre arrencant a cantar.
Els quadres contenen la història de les generacions
que s’han deixat mirar per ells. Ho diu meravellosament
bé l’escriptor holandès Cees Noteboom: «Aquesta pintura
s’ha mantingut allí durant tots aquests anys, deixant que
n’emanés la seva força, la seva ànima. La gent la va veure
abans de la revolució francesa i després de la revolució
francesa; abans del marxisme i després d’Auschwitz».
No sabem gaires coses de la vida de Jheronimus van
Aken, nascut a ‘s-Hertogenbosch cap al 1450, però sí el
que en diuen els seus quadres. El podem situar clarament
en un moment d’inflexió de les societats europees. La
seva visió de la vida tenia una matriu religiosa medieval,
les seves pintures són plenes d’àngels i dimonis, d’una
imatge del Déu punidor que amenaça els pecadors
amb l’infern. Sabem que el Bosch formava part d’una
confraria de quinze mil persones dedicada a Nostra
Senyora. En aquell temps, l’Església venia indulgències,
que la gent comprava per salvar-se de l’infern o per
escurçar els anys de purgatori, i amb el producte
d’aquesta venda s’alçaven esglésies i es feien encàrrecs
a pintors com el Bosch. El mateix any (1516) que mor
el Bosch, Martí Luter fa el seu primer sermó contra la
venda d’indulgències, i l’any següent clavarà a la porta
de l’església del palau de Wittenberg les seves norantacinc tesis que iniciaran la reforma protestant. Què en
sabia, el Bosch, del canvi que s’acostava? Ell participava
del moviment espiritual de la devotio moderna: té el gest
de substituir Déu Pare com a creador d’Adam i Eva per
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Crist com a creador de la primera parella.
Avui, que aquella visió pessimista extrema de la vida
i la sexualitat ja no ressona entre el públic que veurà
l’exposició, les imatges del Bosch han esdevingut un
terreny fantàstic per a les interpretacions. Què significa
l’esfera de vidre transparent que aïlla els amants? I la
parella que balla com si estigués sola al món dalt d’El
carro de fenc? Una pintura tan imaginativa, tan vinculada
al món dels somnis, convida a fer-ne una lectura onírica, i
per això va fer les delícies dels surrealistes. Les metàfores
que proposa són molt obertes, i molts poetes han decidit
habitar-les, fer-les seves. Molts visitants de l’exposició
també ho faran, com qualsevol persona que vulgui
dialogar amb els quadres, o bé seure amb els amics a fer
conversa al seu davant. Ho afirma Salman Rushdie a la
pel·lícula: «No hi ha manera senzilla d’explicar-la, és una
pintura per discutir i argumentar, i potser aquesta és la
seva intenció: provocar la discussió».
el bosh mira el nostre Present

El dia que vaig visitar l’exposició em vaig trobar gairebé
sol davant el tríptic d’El jardí de les delícies, com per miracle.
Al meu costat només hi havia una noia alta i rossa que,
amb una veu amb fort accent americà, em va comentar:
–Quina idea tan estranya, això de convertir els
instruments musicals en instruments de tortura, oi?
Miràvem l’home penjat del mànec d’un llaüt gegant,
un llaüt que esclafa una persona de qui només es veu
mig cos i que du una partitura tatuada a les natges. Al seu
costat, vèiem el sofriment d’un que té el cos travessat per
les vint-i-una cordes d’una arpa, com si fossin agulles. I,
encara més enllà, una dona que intenta seguir tocant el
triangle mentre estan a punt de trencar-li el coll amb un
garrot.
–Sí, és una idea estranya que els instruments de música
ho siguin també de tortura. Potser és perquè a l’època del
Bosch hi havia una divisió clara entre música religiosa i
música profana –vaig dir-li–, i per això el pintor posa la
música profana a l’infern, més o menys com farien avui
els fonamentalismes islàmics més extrems que fuetegen
qui canta o toca un instrument.
La noia es va girar cap a mi:
–A mi, em fa pensar en el meu país, en els grups de
rock més hard, com els Rage Against the Machine, que
van protestar públicament perquè l’exèrcit americà
utilitzava la seva música posada a un volum brutal com a
forma de tortura a Guantánamo.
Me la vaig quedar mirant. I ja no sabia si érem fora o
dins del quadre.

.

La exposición del V centenario de la muerte del Bosco reúne en el Museo del Prado más del
70 % de toda la obra del extraordinario y fascinante pintor holandés. A la colección del Prado,
la más numerosa y mejor de cuantas existen, se han sumado obras prestadas para la ocasión
por otras pinacotecas, dando por resultado una muestra excepcional que recorremos en
estas páginas de la mano de un profesor de arte.

Un itinerari a través
de l’enigma
Alberto García Otero

Qui va ser Jheronimus van Aken, més conegut com el
Bosch? Tal vegada aquesta continuï sent la pregunta capital que es fan els especialistes en el mestre del nord.
Potser els estudis realitzats sobre el pintor en diversos
camps durant els últims anys, des de les anàlisis tècniques fins a la recerca de les fonts iconogràfiques, començaran a portar una mica més de llum sobre un artista avui
encara poc conegut. Tot i que, molt possiblement, sigui
precisament aquest desconeixement el que ha augmentat la fascinació que el públic sent pel Bosch.
L’exposició del V centenari, una mostra que només el
Museu del Prado era capaç de realitzar (a Espanya se’n
conserven vuit taules autògrafes), ha reunit mig centenar
d’obres, entre les quals hi ha 21 pintures i 8 dibuixos originals del mestre, que representen aproximadament un
75 % de la producció que es conserva del pintor.
Un món cruel

Articulada en set seccions, la primera se centra en els aspectes biogràfics i professionals del pintor, fins avui poc
L’home arbre.

La taula dels pecats capitals.

coneguts. Nascut possiblement cap a 1450 a la localitat de
‘s-Hertogenbosch (actual Bois-le-Duc), al nord del ducat
de Brabant, avui Holanda, on va morir el 1516, la seva
vida i obra segueixen sent en gran mesura un enigma.
Descendent d’una família d’artistes, el van precedir sis
generacions de pintors, als que sens dubte deu la seva
formació; excepte en comptades ocasions, pràcticament
no va sortir de la seva ciutat, que si bé era pròspera no va
ser mai un centre d’avantguarda; va ser nomenat germà
jurat de la confraria de la Mare de Déu, el que el va fer
visible davant les elits urbanes, i va treballar per a particulars, institucions religioses i comitents d’alt nivell com
Engelbert II de Nassau.
Si bé partia de la tradició pictòrica flamenca del segle xv (Van Eyck, Van der Weyden...), va trencar amb la
tècnica tradicional i amb les seves iconografies, en ocasions molt difícils o, fins i tot, impossibles de desxifrar.
Li va tocar viure en un món cruel, en què imperava la
ignorància, l’analfabetisme, les epidèmies, les guerres...
i que ja transitava per les albors d’una fortíssima crisi

religiosa i espiritual (moviments herètics, la figura de
Savonarola a Florència i el començament del pensament
i l’acció luterans). Lligat a la devotio moderna, el Bosch va
desenvolupar en la seva obra una pietat extrema i rigorosa, tot mostrant-nos un món enfangat en el pecat que
evidenciava la feblesa humana i la seva més que procliu
tendència a l’engany i a deixar-se seduir per les temptacions. Un moralista, irònic i crític, que va plasmar el seu
coneixement, profundament pessimista, sobre la naturalesa humana ajudant-se de multitud d’elements procedents de la cultura popular (refranys, dites, costums i
supersticions), la clau dels quals encara no ha estat del
tot desxifrada.
De la quotidianitat al simbòlic

La segona secció ens acosta a la figura de Crist, vista des
de l’òptica de la devotio moderna i la seva necessitat de
tornar a donar vida a la fe i a la pietat cristianes, de retornar a un cristianisme primitiu i exemplar. En aquesta
part del recorregut hem de centrar-nos en una de les

El niu del mussol.

Sant Joan Evangelista a Patmos.

seves obres mestres, L’adoració dels Reis, del Prado, a la
qual se sumen les versions de Nova York i Filadèlfia,
amb un tema tractat diverses vegades i que expressava
a la perfecció l’universal de la redempció. En aquesta
obra, la plàstica supera la miniaturització característica
del seu estil i la perspectiva demostra la seva evolució,
però al mateix temps la iconografia sembla portar-nos a
les miniatures dels segles xiv i xv, tot i que reelaborades
pel mestre. És una obra excepcional per la capacitat de
convertir la quotidianitat i allò objectual en simbòlic: cal
estar atent a tots i cadascun dels objectes que porten els
Mags, sense passar per alt la sinistra figura del leprós
que apareix al llindar de la cabana, amb mantell vermell
i turbant o tiara, que pensem que pot ser l’Anticrist o
Herodes.
La tercera part, dedicada a les imatges hagiogràfiques, un tema molt desenvolupat en aquella època, gira
entorn del magnífic tríptic de Les temptacions de sant Antoni Abat, de Lisboa, al qual acompanyen les dues versions del Prado (una autògrafa i l’altra de taller), un fragment vingut de Kansas i un dibuix preparatori procedent
del Louvre. Era d’esperar que la història del sant fos del
grat del Bosch. El que va ser en gran mesura el fundador
del moviment eremític al començament del cristianisme
permetia al pintor aprofundir en determinades idees que
travessen la seva obra. El pessimisme del Bosch li feia
creure que «la història de l’home era la història de les
seves contínues caigudes», però, al mateix temps, que
els homes senzills com sant Antoni (model de santedat
i pietat cristianes) posseïen el secret de l’existència i el
valor i la capacitat de sacrifici suficients per fer front
a la inventiva demoníaca desenvolupada pel Bosch en

Visions del més enllà.

aquest espai iniciàtic que era el desert. Exemples també d’autocontrol i paciència davant les temptacions i la
duresa de la solitud són moneda comuna al Sant Joan
Baptista en meditació, provinent del Lázaro Galdiano, i al
Sant Joan Evangelista a Patmos, de Berlín, dues obres molt
interessants que no convé perdre’s.
Del ParaDÍs a l’inFern

El següent capítol ens porta del paradís a l’infern en un
batre d’ulls. L’originalitat del tríptic d’El carro de fenc el
converteix en una de les seves obres mestres: una de les
visions més tràgiques de la batalla de la vida. A l’esquerra,
la representació del paradís i la seva pèrdua immediata. A
la dreta, un infern flamejant replè de personatges monstruosos i híbrids és un clar signe d’identitat del Bosch.
El panell central, a diferència de la tradició que solia
representar un judici final, mostra aquí una humanitat
arrossegada pel pecat, representada per aquest carro de
fenc, ja que «el món és com un carro de fenc, del qual
cadascú n’agafa el que pot», com deia un antic proverbi
flamenc. Tots els estaments anhelen agafar un grapat de
fenc, encara que atropellin els altres, alguns sense adonar-se que són dirigits pels dimonis i d’altres deixant-se
enganyar per ells. Però el missatge no acaba aquí. Les
portes del tríptic representen un home en el procel·lós
viatge que és la vida, de la qual finalment surt victoriós
sobre els mals que l’envolten.
Tampoc no podem deixar d’admirar les taules venecianes conegudes com Visions del més enllà. Especialment
L’ascensió a l’empiri, una de les seves imatges més modernes i colpidores: la imatge simbòlica de Déu com un
abisme immens de llum essencial.
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Visions del més enllà.

Sant Joan Baptista en meditació.

Una Fantasia DesborDant

Aquest viatge ens porta fins a El jardí de les delícies, del
qual, gràcies a la reflectografia infraroja i les radiografies que se n’han fet (exposades en aquesta sala), hem pogut reunir informació molt interessant sobre la tècnica
i la forma de treballar del pintor. Lligat a la comitència
de la Casa de Nassau, aquesta obra, de caràcter moralitzador i pessimista, insisteix en la fugacitat dels plaers
amb un humor burlesc, de vegades cruel i corrosiu. La
seva forta ironia i el seu profund caràcter crític cap a
la humanitat, l’animalitat a la qual sotmet moltes de les
seves figures i la seva vena caricaturesca, que arriba fins
als confins del grotesc, han fet que des de molt antic
apareguessin multitud d’interpretacions, com no podia ser d’una altra manera tenint en compte la fantasia
desbordant posada en joc pel Bosch: ferments herètics,
al·lusions a l’alquímia o al món de l’inconscient, relació
amb el món del carnaval... per no esmentar la fascinació
que va suscitar entre els surrealistes. A hores d’ara, és
difícil però apassionant acostar-se a aquesta obra i a la
personalitat d’un artista que sembla moralitzar a través de les seves imatges al mateix temps que, es diria,
gaudeix de tot aquest catàleg d’estranyes visions i personatges pels que sembla sentir, almenys de vegades,
un curiós afecte.
Lligat a aquesta magna obra descobrim un dels seus
dibuixos més enigmàtics i bells procedent del Museu
Albertina de Viena: L’home arbre. Un exemple immillorable de la seva qualitat com a dibuixant, com ho és
també El niu del mussol, i una mostra del gran talent
paisatgista que el pintor va demostrar al llarg de tota
la seva carrera.

La penúltima secció està protagonitzada pel tríptic incomplet d’El camí de la vida i La taula dels set pecats capitals, bon exemple de les relacions entre l’home i el món.
Aquesta taula circular, símbol de l’ull de Déu, apareix
presidida per Crist, al centre, que contempla les set escenes capitals a les cantonades de les quals hi ha les
representacions de les darreries. El missatge és clar:
Crist com a única possibilitat de redempció.
obres De maDUresa

L’última part de l’exposició s’endinsa en la passió de
Crist amb, entre d’altres, dues autèntiques obres mestres: La coronació d’espines, de Londres, i Crist camí del
calvari, de l’Escorial. Totes dues ens mostren una maduresa plàstica extraordinària (reducció del nombre
de figures, estructura compositiva més unitària, desaparició de la veta narrativa substituïda per un tipus
d’imatge més directa de caire devocional, etc.) però,
a més a més, aconsegueixen crear en l’espectador un
sentiment d’angoixa per la figura d’un Crist envoltat
dels seus botxins que ens mira directament, interpellant-nos i cridant-nos a la compassió. Obres de maduresa que ens mostren un artista cada vegada més lligat
als nous corrents espirituals de la devotio moderna que
buscava una elevació en la pràctica religiosa i una espiritualitat “cristocèntrica” que plantejava la vida com
un camí guiat pels exemples que el messies ens havia
proporcionat.
No s’han de perdre l’exposició de l’any però, si la van
a veure, abandonin els prejudicis i dialoguin cara a cara
amb aquest mestre d’enigmes.

.

Una trentena de personalitats del món de la cultura, la ciència i les arts es dóna cita al voltant
de l’obra més emblemàtica del Bosch per intentar desentranyar els secrets que amaga: El
jardí de les delícies, el quadre que cada dia contemplen milers de persones al Prado, és el
protagonista absolut d’un documental de 90 minuts de durada, tot i que segons el seu director,
José Luis López Linares, l’obra donaria fins i tot per a una sèrie de televisió completa.
José Luis López Linares
Director del documental El Bosco. El jardín de los sueños

«‘El jardí de les delícies’
és gairebé una llíço
de teologia»
Meritxell Tizón

A més de la gran exposició que acull el Museu del Prado,
amb motiu del cinquè centenari de la mort del Bosch
s’ha realitzat un documental sobre la que potser sigui
la seva obra mestra, El jardí de les delícies. El quadre és el
protagonista absolut de El Bosch. El jardí dels somnis, dirigit per José Luis López Linares, un dels grans mestres
del documental a l’estat espanyol.
Guardonat amb tres premis Goya i autor d’una trentena de documentals –entre els que destaquen Asaltar
los cielos, sobre Trotski, i Lorca, así que pasen cien años–,
López Linares s’ha plantejat el documental sobre El jardí
de les delícies com una conversa al voltant de l’enigmàtic
quadre que cada dia contemplen milers de persones al
Prado. Durant més de noranta minuts, una trentena de
personalitats de la cultura, l’art, la música i les ciències,
com Salman Rushdie, Miquel Barceló, Ludovico Einaudi
o Cees Nooteboom, desgranen les seves reflexions i impressions sobre una obra que no deixa ningú indiferent, i
que per al seu director, com afirma en aquesta entrevista,
«és gairebé una lliçó de teologia».
El director reconeix que, «si bé, al principi, filmar
90 minuts sobre un sol quadre va suposar tot un repte»,
durant el rodatge va comprovar que «l’obra no només
dóna per això sinó també per a una sèrie de televisió i
fins i tot més».

La cinta ha estat possible gràcies al finançament del
BBVA i a un conveni de col·laboració entre el Museu del
Prado i Televisió Espanyola. La cadena pública emetrà
el documental, que ja es pot veure a gairebé un centenar
de sales de tot Espanya.

«És una obra que té
moltes capes i que
està plena de petits
detalls increïbles»
Com va sorgir la idea de rodar un documental sobre el Bosch?
Jo vaig fer una proposta al Museu del Prado i va resultar
que ells estaven a punt de fer-me’n una altra a mi, així
que va ser una espècie de confluència entre tots dos.
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Com es planteja un documental sobre un personatge tan desconegut, del que pràcticament només sabem la data de la seva mort?
En realitat, el documental no és sobre el Bosch, sinó sobre el seu quadre més representatiu, El jardí de les delícies,
una de les obres més visitades del Museu del Prado i un
dels quadres més famosos del món. No vaig voler fer una
pel·lícula sobre ell, sinó centrar-me en aquest quadre. Si
es parla d’altres obres és per fer referència a algun tema
que té a veure amb aquesta obra en concret.
Com va ser el procés d’investigació i producció del
documental?
L’historiador Reinert Falkenburg, que ha estat el nostre
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guia en aquesta pel·lícula i és un expert en el quadre,
explica que una de les funcions que tenia quan va ser encarregat per la Cort dels Nassau era servir com a tema de
conversa. El quadre s’obria, perquè és un tríptic, i, amb
els seus comentaris, la gent demostrava el seu enginy, la
seva perspicàcia i el seu coneixement.
Nosaltres hem intentat reproduir aquesta conversa
cinc-cents anys després. Per això, hem portat davant del
quadre personalitats molt diferents; persones del món
de l’art, de la música, escriptors, filòsofs... de diferents
procedències i nacionalitats, per aconseguir una mirada
àmplia sobre l’obra. Hem comptat amb persones que
ens semblava que podien ressaltar aspectes diferents
del quadre i, també, amb experts del Museu del Prado.

«Una de les funcions
que tenia quan va
ser encarregat per la
cort dels Nassau era
servir com a tema
de conversa. Hem
intentat reproduir
aquesta conversa
cinc-cents anys
després»
Durant el rodatge, ¿vau haver de fer front a algun imprevist?
En els rodatges sempre sorgeixen imprevistos. De fet,
es podria dir que un rodatge és un imprevist constant.
Algunes de les persones que intervenen en el documental tenen agendes molt ocupades i només feien estada
a Madrid durant unes hores. Calia fer que coincidissin
els seus horaris amb els del Museu del Prado i ha estat
gairebé com una batalla contra les agendes de tothom
per aconseguir que ens deixessin estar una estona davant
del quadre.
Un altre imprevist va sorgir quan vam anar a rodar el
carnaval de ‘s-Hertogenbosch, la localitat on va néixer el
Bosch. És un carnaval típic d’Holanda que aquest any, en
ser el seu cinquè centenari, estava dedicat al pintor. Es va
suspendre a causa del mal temps i vam haver d’esperar
que el repetissin, uns dies després, per poder rodar. Al
final, vam poder fer-ho, però feia un vent tan fort que
s’emportava les carrosses, les disfresses... tot.
Com vau triar les persones que participarien en el
documental?
Durant gairebé un any vam estar pendents de tothom
que passés per Madrid i ens semblés interessant, i també
vam fer venir algunes persones expressament. La selecció ha estat una barreja, com passa sempre en un documental, de desig i d’oportunitat. La majoria, el 90 %, de
les persones a qui els ho vam proposar ens va dir que sí,
i els que van dir que no va ser més per raons de temps

que per una altra cosa. Per a alguns temes concrets, sí
que hem hagut de viatjar, però la base del documental
rau en la conversa que s’ha mantingut davant el quadre.
Abans de començar el rodatge, quin concepte teníeu del Bosch i de la seva obra?
M’he adonat que, normalment, quan començo una pel·
lícula sé molt poc del tema al qual m’enfronto. Però el
millor d’un documental és que també suposa un procés
d’aprenentatge i que, al mateix temps que el vas fent, vas
coneixent el tema o l’autor amb el que tractes. A mi, el
Bosch em semblava un pintor interessant, però no sabia
ni la meitat del que sé ara sobre ell. I el mateix m’ha passat amb altres documentals que he realitzat.
Amb tant de material, va ser complicat el muntatge
de la pel·lícula?
El procés sempre és complicat perquè, d’alguna manera,
la pel·lícula es fabrica a la sala d’edició. Vam rodar moltes
hores i després s’havia de donar coherència a tot allò, a
les més de trenta entrevistes; cal harmonitzar i aconseguir que el que van dient els entrevistats tingui sentit i
que se cedeixin la paraula els uns als altres. Només classificar el material ja implica diversos mesos de treball.
Realment, si no hi hagués data d’estrena jo crec que no
acabaríem mai.
Quin és el propòsit de la pel·lícula, quina reacció
pretén aconseguir?
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El que pretenc sempre amb les meves pel·lícules és donar
a conèixer coses, gent, obres que a mi em semblen interessants. Diguem que, d’alguna manera, vull compartir
el que he descobert en el procés de fer-les. Aquesta és la
meva pretensió, donar a conèixer El jardí de les delícies.
Ha descobert algun secret sobre el quadre?
Aquest és un quadre més difícil que d’altres de la seva
època perquè no té una narrativa clara. Desconcerta perquè és un tríptic –una forma de presentació que, en principi, estava reservada gairebé íntegrament a la pintura
religiosa i a l’altar– i, en canvi, tot i ser religiós no és una
obra d’altar. El Bosch trenca, innova en molts aspectes,
però, al mateix temps, és un quadre que està molt d’acord
amb la tesi religiosa de l’època, la d’un catolicisme clàssic
o més ortodox.
El que passa és que ell va una mica més enllà i planteja moltes coses; de fet, el quadre és gairebé una lliçó
de teologia. A més, és una obra que té moltes capes i que
està plena de petits detalls increïbles. Hem descobert,
més ben dit, reflectit, els seus penediments, el que va
pintar i després va esborrar i va tornar a pintar. Detalls
que et diuen molt sobre la idea que volia transmetre.

43

El Bosch,
també en còmic
Amb motiu de la celebració del V centenari del Bosch, i com
a part de les activitats organitzades al voltant de l’excepcional exposició que acollirà fins al pròxim mes de setembre, el
Museu del Prado ha editat el seu primer còmic: El tríptico de
los encantados (una pantomima bosquiana). L’obra proposa
un acostament a la pintura del Bosch a través d’una trama
que recorre tres dels quadres del pintor conservats al Prado:
Extracció de la pedra de la bogeria, Les temptacions de sant
Antoni Abat i El jardí de les delícies.

Quins són els projectes més immediats?
La nostra productora treballa en un documental sobre
Enric Granados. A més, ara he començat una pel·lícula
sobre el Teatro Real, ja que el 2018 celebrarà el bicentenari de la seva fundació.

.

«Hem portat davant del
quadre personalitats
molt diferents per
aconseguir una mirada
àmplia sobre l’obra»

El còmic és obra de Max (Francesc Capdevila), un dels autors d’aquest gènere més guardonats de l’estat. Ha obtingut,
entre d’altres, el Premi Nacional de Còmic, el del Saló del
Còmic de Barcelona i l’Ignatz d’Estats Units. Amb l’humor
que caracteritza les seves vinyetes, Max ha donat veu als
personatges dels quadres, als quals posa en acció per oferir
una visió inèdita i poc convencional dels misteris que enclou
la pintura del Bosch.

El Bosch no ha estat únicament un referent per a l’art modern. Les seves obres,
especialment El jardí de les delícies, han inspirat també exercicis poètics i literaris
dels quals en aquestes pàgines s’ofereixen tres exemples magnífics: “Homage to
Hieronymus Bosch”, de l’irlandès Thomas MacGreevy; “El Bosco”, de Rafael Alberti, i
El jardí de les delícies, de Gerard Vergés.

Una pomera
i una serp
D. Sam Abrams

Des de les arrels de la nostra cultura occidental sempre
ha existit una relació de diàleg profund entre la poesia
i les arts plàstiques. Un exemple és la matisada descripció, al cant 18 de la Ilíada d’Homer, de l’escut d’Aquil·les
fabricat per Hefest, el déu del foc i els ferrers. Des de
l’antiguitat fins a l’era contemporània podem rastrejar
aquest lligam entre la paraula escrita i l’art.
Per constatar la supervivència d’aquesta tendència
només hem de pensar un moment en les inscripcions
de paraules i expressions escrites a la superfície de la
Sagrada Família (1883-1926), d’Antoni Gaudí, o en el llibre de poemes Klänge (1913), de Vassili Kandinski, que
combina gravats i poemes de manera inextricable, o en
llibres d’artista com Llull-Tàpies (1985), d’Antoni Tàpies.
Amants devots de l’ordre i la classificació del coneixement, els grecs van voler fixar la relació entre literatura
i art. Al segle iii de la nostra era, Filòstrat de Lemnos,
el Vell, i el seu nét Filòstrat el Jove van crear i conrear
un nou subgènere de la prosa que posteriorment es va
batejar com a “ècfrasi”.
L’ècfrasi és l’intent de traduir en paraules, en un text
de voluntat literària, les impressions causades per la
contemplació d’obres d’art. Tant Filòstrat el Vell com el
Jove ens van llegar dos volums d’Eikones (Imatges), de
31 i 34 textos respectivament, que constitueixen formalment les primeres temptatives ecfràstiques de la cultura
occidental.

De Filòstrat a Orhan Pamuk

A partir del referent dels dos Filòstrat, l’ècfrasi es va
implantar a la nostra cultura. D’entrada, l’objectiu de
l’ècfrasi era simplement l’evocació descriptiva de l’obra
d’art contemplada, normalment una pintura o una escultura. Amb el pas dels segles, l’ècfrasi va evolucionar
cap a tres direccions molt concretes. En primer lloc, es
va propagar a totes les arts. En aquest sentit, avui no
costa gens trobar textos ecfràstics dedicats al cinema, a
la fotografia i fins i tot a tendències de darrera hora com
els selfies digitals. En segon lloc, l’ècfrasi es va estendre a
tots els gèneres literaris, però on va arrelar amb força va
ser en el terreny de la poesia. Algunes de les obres més
destacades de la nostra tradició literària moderna, com
ara el poema “Oda a una urna grega” (1820), de John
Keats, o la novel·la El retrat de Dorian Gray (1890), d’Òscar
Wilde, són indicadors innegables del valor de l’ècfrasi en
la cultura del món occidental. I, en tercer lloc, a partir
del Renaixement i el Barroc, l’ècfrasi es va tornar cada
cop més una qüestió d’interpretació que de descripció. Al
mític poema de Rainer Maria Rilke “Tors arcaic d’Apol·
lo” (1908) podem constatar que no tan sols ens descriu i
interpreta l’escultura del Louvre sinó que l’aprofita com
a pedra angular d’una teoria general sobre el significat
i la funció de l’art.
A hores d’ara, l’ècfrasi s’ha escampat per tot el món
i s’ha convertit en un estímul constant en el panorama
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de la literatura. Podríem fundar un museu mundial de
l’ècfrasi que contindria obres literàries de tots els gèneres, amb autors tan memorables com Virgili, Miguel
de Cervantes, William Shakespeare, Fiódor Dostoievski,
Henrik Ibsen, Marcel Proust, James Joyce, W. H. Auden, John Ashbery o Orhan Pamuk, per citar-ne només
alguns exemples. A més, amb biopics recents sobre artistes com Vermeer, Goya, Turner o Pollock també podrem
comprovar que l’ècfrasi ha saltat al món del cinema.
La celebració del V centenari (1516-2016) de la
mort de Jheronimus van Aken, el Bosch, ens brinda
una oportunitat d’or per estudiar una mica més de
prop el fenomen de l’ècfrasi. El genial pintor flamenc
ha estat un referent indiscutible de l’art modern i ha
estat objecte de múltiples exercicis ecfràstics. Entre els
incomptables exemples que tenim a l’abast n’hi ha tres
de ben significatius: “Homage to Hieronymus Bosch”
(1932), de l’irlandès Thomas MacGreevy (1893-1967),
“El Bosco” (1948), de Rafael Alberti (1902-1999), i El
jardí de les delícies (2014), de Gerard Vergés (1931-2014).
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Una visita al Prado l’any 1924

Amic personal de James Joyce i de Samuel Beckett, Mac
Greevy és el poeta que juntament amb Brian Coffey i
Denis Devlin porta la poesia irlandesa del segle xx definitivament cap a l’Alta Modernitat. La producció del
poeta es limita a un llibre, Poems (1934), i a alguns textos
més publicats a les revistes avantguardistes de l’època.
El seu “Homenatge a Hieronymus Bosch” és una peça
fonamental de la seva obra. Originàriament, és el fruit
d’una visita al Prado l’any 1924, on va poder contemplar
en directe l’obra mestra del Bosch. El 1917 es va allistar a
l’exèrcit britànic i va ser combatent a Ypres i al Somme,
on va ser ferit dues vegades. Després de la guerra, en
tornar al seu país per acabar la carrera universitària es va
trobar de cara amb la Guerra de la Independència Irlandesa (1919-1921) i la Guerra Civil d’Irlanda (1922-1923).
Un fet de la Guerra de la Independència que el va punyir
va ser la sentència a mort del jove estudiant de Medicina
de 18 anys Kevin Barry, falsament acusat de ser l’autor
material de la mort de diversos soldats anglesos en un

assalt de l’IRA al camió amb què viatjaven. Un cas que va
sacsejar el món. MacGreevy va elevar una petició en nom
de tots els universitaris perquè el rector demanés clemència per a Barry. El rector va ignorar completament la
carta del col·lectiu estudiantil. El poema de MacGreevy
va néixer a partir de la negativa del rector. De fet, MacGreevy va sentir que a Dublin es tornava a viure l’horror
apocalíptic del front de la Primera Guerra. I va fer servir
la pintura al·legòrica del Bosch com a metàfora central
del seu poema. Al tríptic, MacGreevy hi va veure encarnada la seva visió del món modern, de la nova Irlanda,
repartida entre la il·lusió, l’esperança i la justícia, d’una
banda, i l’horror, la devastació i el desesper, de l’altra. El
Bosch servia de referent bàsic per articular el seu discurs
sobre la seva època.
«tU Paleta vUela al cielo...»

El poema de Rafael Alberti “El Bosco” pertany al conegudíssim poemari A la pintura, publicat per primera

vegada durant l’exili argentí el 1948. L’edició definitiva
de A la pintura no s’editaria fins al 1978, molt poc després del retorn del poeta a Espanya, procedent del seu
exili final a Roma. A la pintura té tres eixos vertebradors: poemes dedicats a sis colors diferents; poemes
dedicats a elements de la pintura com ara el pinzell,
el llenç, la perspectiva, la composició... i 19 poemes
ecfràstics, distribuïts en quatre suites, sobre pintors i
quadres de la col·lecció permanent del Prado. Per la
seva centralitat a la sensibilitat d’Alberti, “El Bosco”
es troba a la primera suite en companyia de Goya i Picasso. Si ordenem els pintors correctament –el Bosch,
Goya i Picasso– veurem que Alberti ha començat la sèrie de poemes ecfràstics pels pintors més emblemàtics.
El Bosch encarna l’ofici de pintor i la veritat profunda
de l’art. Goya, el realisme portat a les seves màximes
conseqüències. I Picasso representa el salt irreversible
cap a la modernitat, un salt que no es podrà desfer i un
salt que inclou com estadi previ la síntesi de tot el que
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El jardí de les delícies.

ha estat l’art des de Grècia fins al segle xix.
Tornem a “El Bosco”. El poema d’Alberti és un dels
experiments ecfràstics més singulars del segle xx. En
primera instància, el poeta intenta traduir les imatges
plàstiques de la pintura en imatges plàstiques de la poesia. Després, intenta traslladar l’efecte del tríptic a la
pàgina impresa del poema a base de distribuir el text
en tres columnes, convertint-lo en una mena de poema
visual. A continuació, a diferència de tots els poetes ecfràstics anteriors, Alberti busca els efectes fònics i acústics equivalents als efectes netament visuals de la pintura
del Bosch.
«…tU Pincel baJa al inFierno»

I, finalment, l’autor de A la pintura acaba expressant la
gran veritat de l’art que s’oculta al tríptic: «tu paleta vuela al cielo [...] tu pincel baja al infierno». L’art està obligat
i destinat a expressar la condició humana amb totes les
llums i ombres, totes les contradiccions i tensions. Ras i

curt, l’art sempre va del cel a l’infern i a l’inrevés.
El darrer esforç literari que va fer Gerard Vergés
va ser l’escriptura del poema llarg modern El jardí de
les delícies, dedicat íntegrament al tríptic del Bosch. De
fet, els primers exemplars de la bellíssima edició d’Arola
van arribar a mans del poeta poques setmanes abans
de la seva desaparició. El jardí de les delícies, doncs, té
una clara voluntat testamentària. El jardí de les delícies és
l’únic poemari dedicat exclusivament al Bosch i inclou
el darrer missatge de Vergés als seus lectors i al món.
No era poca l’estima que Vergés sentia per l’obra del
Bosch per concedir-li un lloc de tan alt honor, l’honor
del comiat. El jardí de les delícies inclou un commovedor
retrat de la condició humana que, d’arrel –de manera radical en el sentit orteguià del terme–, sempre es
debat entre el bé i el mal, sempre es troba davant la
disjuntiva d’«una pomera i una serp». És el bell drama
dels éssers humans des de sempre i irremeiablement
per sempre.

.

La nau dels bojos.

Un pintor tan excepcional com desconegut, el Bosch segueix sent un
enigma fins i tot per als especialistes. Deixant de banda el seu lloc de
naixement al si d’una família de pintors, poca cosa més se sap de la
seva. Ara bé, és veritat que la seva obra ha enlluernat, generació rere
generació, artistes i públic en general, pel seu desplegament d’inventiva
i imaginació. En previsió de l’expectació i l’interès que generarà
l’exposició programada fins a l’11 de setembre, el Museu del Prado ha
organitzat, a més, un extens programa d’activitats sobre la figura de
l’extraordinari pintor que inclou conferències, un cicle de cinema i
concerts.

.

cultura.
pausa
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Cura
Allà ferits
—a la carícia
d’un mal que no
trenqui, d’un mal
que no abraoni,
d’un mal que de
tant mal de les
venes en faci
cordes i un cel
com de viola—,
allà, la crosta.

© Mar Aguilera

Blanca Llum Vidal
Del llibre Punyetera flor, Barcelona, LaBreu Edicions, 2014
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Estampes dels
anys de plom

Fitxa tècnica
El caso Fritz Bauer
Títol original: Der Staat gegen Fritz Bauer
Any: 2015
Durada: 105 minuts
País: Alemanya
Direcció: Lars Kraume
Guió: Lars Kraume, Olivier Guez
Música: Christoph M. Kaiser, Julian Maas
Fotografia: Jens Harant
Interpretació: Burghart Klaussner,
Ronald Zehrfeld, Dani Levy, Sebastian
Blomberg, Laura Tonke, Robert Atzorn,
Michael Schenk, Matthias Weidenhof,
Götz Schubert, Jörg Schüttauf, Cornelia
Gröschel, Lilith Stangenberg
Producció: Zero One Film / Terzi Film /
Westdeutscher Rundfunk (WDR)

Enric Sòria
Any 1957 a l’Alemanya Federal del canceller Adenauer. Fritz Bauer, jurista
d’origen jueu, és fiscal general del land de Hessen, llavors governat pels
socialdemòcrates, i el seu principal objectiu és capturar criminals nazis,
tot i les traves que li posen tant la policia com els seus mateixos col·legues
de la Fiscalia, on hi ha massa antics partidaris del Führer. Des d’Argentina,
rep una carta que indica el possible parador d’Adolf Eichmann. Com que
a casa no es fia de ningú, contacta en secret amb el Mossad, conscient que
aquest pas significa col·laboració clandestina amb un altre estat i, per tant,
alta traïció. L’objectiu de Bauer és fer que els israelians capturen Eichmann
i demanar-ne l’extradició, jutjar-lo a Frankfurt i confrontar els alemanys
amb el seu terrible passat. Els israelians en principi hi estan d’acord, però
el Govern alemany acabarà impedint-ho.
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Aquesta és la història, basada en fets reals, que Lars Kraume ens conta. Es
tracta d’un exercici de revisió del passat que no ens encara directament amb
els crims nazis, sinó amb les seues seqüeles dins d’un país encara indecís
entre assumir i penedir-se del pitjor assassinat col·lectiu conegut per la
història o fer com si no haguera passat res; en últim extrem, entre combatre la infecció, encara soterradament virulenta, o formar-ne part. Una
subtrama no del tot ben encaixada vol reforçar la idea: la vigilància a què la
policia secreta sotmet el subordinat més lleial de Bauer per fer-li xantatge
i desactivar el seu cap.

El director combina amb discreció els ingredients del film històric de
denúncia i del thriller d’espies amb una narrativa sòlida i bastant convencional, però prou efectiva, que té com a basa principal la plasmació
d’una atmosfera gangrenada, infestada de silencis ominosos i d’assassins
ocults, com en un film de vampirs massa reals, que plana sobre un protagonista d’una integritat moral indestructible, bel·licós, amarg, sarcàstic,
ferm; un llop solitari de la justícia en terra hostil que encarna magistralment, dotant-lo de plena humanitat, Burghart Klaussner. Mentre dura
el film, ell és Fritz Bauer. La seua imposant presència, juntament amb
l’encertada captació de l’època, és el que fixa l’atenció de l’espectador i
el que, per moments, l’admira.

.
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1001 días. José Ramón Luna de Ossa, Premi d’Honor ASISA

Fotos d’autor
ASISA convoca des de 2009 un Certamen Internacional
de Fotografia amb l’objectiu de promoure la cultura i crear
un arxiu fotogràfic per compartir amb els seus pacients
a través d’exposicions itinerants. A l’edició d’aquest any,
que ha estat dotada amb 28.500 euros en premis, s’hi van
presentar més de 2.300 instantànies. El jurat va destacar la
gran qualitat de les fotografies premiades, una mostra de
les quals es recull en aquestes pàgines.

Sonrisa del sur. Gabriel Tizón

Museo. Luis F. Benzo Sáez

Escuela de héroes. Carlos Duart

Tomatina BN. Manuel Navarro Forcada

Minuetto. Manuel Jesús Pineda

Yidati. José Manuel Carratalá Baeza

Niños. Luis Benzo

Tocados. Manuel López Francés

Escuela de héroes. Carlos Duart

Sonrisas. Manuel López Francés
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Abstr. Agustín Sagasti Jalon

Mars. Juan Galdón

Cormorán en Menorca. Sergi García Fdez
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History of Rock. Xose Casal

Por el camino. A. Horacio Muñoz Blanca
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Tres cançons de la roda del temps
Xavier Farré

En les cançons es crea un món de la infantesa, un retorn
i una enyorança per una casa, o la sensació d’una casa,
d’una protecció que no sabem si tal vegada hem arribat
mai a conèixer. Tanmateix, aquesta protecció, aquesta
llar, en la poesia es pot arribar a imaginar, a tenir palpable, a evocar amb els seus colors, la seva lluminositat.
Evidentment, la llar no en un sentit físic sinó com a estat de pensament. El sol hi regna, en aquestes cançons,
i l’estiu, moment d’esclat en tota la seva plenitud però
que ja augura un canvi en les seves tardes, actua com a
símbol. Però ja Blake va posar en contraposició la innocència i l’experiència; la plenitud es veu contrastada
per la consciència d’un pas inevitable, d’una fugacitat, i
tal vegada d’una absència real de casa. No serà la nostra
casa aquest món sinó quan ja no hi siguem, quan hagi
arribat la mort.
En el llibre El poeta i el mite, l’assagista polonès

Wiesław Juszczak indica que el poema “Ah, el gira-sol”,
de William Blake, parla «d’una nostàlgia per l’ésser
humà que experimenta la flor, la qual desitja (igual que
els morts) sortir de la tomba per dirigir-se vers el cel i
acabar el seu viatge en aquell espai daurat del sol. Per
això, aquestes estrofes pertanyen a les doloroses “cançons d’experiència” que es contraposen a les “cançons
d’innocència” que mostren l’estat d’una infantesa feliç».
Així, les cançons, en aquest cicle, com també els poemes del cicle «Cançons de la roda del temps», tracen un
viatge en què hi ha la recerca d’una casa on poder aixoplugar-se, i on l’origen i el destí acaben fonent-se en un
recorregut de temps que es va repetint un cop i un altre.
Del capvespre al matí, la plenitud, el llanguiment, l’angoixa de la foscor, la nit i l’absència, la mort i tal vegada
la nova espera que s’apunta en la “Cançó de capvespre”.
L’angoixa sorgeix quan deixem de veure els perfils del
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© Cal·ligrafía Keith Adams

Cançó de capvespre
S’enduien veus d’infants
el sol que jo mirava.
Tota la llum d’estiu
se’m feia enyor de somni.
El rellotge, al blanc mur,
diu com se’n va la tarda.
S’encalma un vent suau
pels camins del capvespre.
Potser demà vindran
encara lentes hores
de claror per als ulls
d’aquest esguard tan àvid.
Però ara és la nit.
I he quedat solitari
a la casa dels morts
que només jo recordo.
Salvador Espriu, “Cançons de la roda del Temps”
dins del llibre El caminant i el mur.

món, i agafen una nova dimensió; quan la visió queda
del tot enfosquida i és l’oïda la que ens posa en alerta. La
remor d’unes ales, el cruixir d’unes passes que ens segueixen en la neu (amb un efecte de sinestèsia que té una gran
força lírica en el poema “Cançó de la mort callada”, on la
visió es converteix a l’acte en so), la remor de les aigües
abans cristal·lines, el vent i finalment els corns de caça,
l’avís imminent. I també l’angoixa és en aquest pas del
temps marcat amb insistència en els elements que ens
envolten, en l’aspecte visual, com «el rellotge, al blanc
mur / diu com se’n va la tarda».
Salvador Espriu crea una fusió de les imatges i dels
sons (els evocats amb les imatges i els que són presents a
partir de repeticions i d’un ritme que esdevé com un conjur) a fi de dur-nos a un camí per trobar un retorn a una
casa que esdevindrà aclaparada per la foscor. I la llum, el
sol, la infància n’esdevenen el seu contrapunt.

cultura.
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“

Jo em refio d’Asisa
perquè reinverteix
en la nostra salut.

No et sembla
una bona raó?

A Asisa reinvertim els nostres beneficis
en més serveis per als nostres assegurats.
• 10.981.869 consultes a especialistes
• 942.793 urgències hospitalàries
• 11.639 parts assistits
• 5.044.646 proves diagnòstiques
• 245.451 intervencions quirúrgiques
• 155.016 ingressos hospitalaris
• 348.294 consultes odontològiques

”

asisa.es
901 10 10 10

El nostre benefici és la teva salut
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