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Edward Hopper tracta d’explicar amb els seus quadres les pors, la 

tristesa, les incerteses, la solitud… Per això, força escriptors han 

reflexionat sobre l’obra d’aquest gran pintor nord-americà. Una part 

significativa d’aquestes reflexions ha estat recollida en aquest número 

de | compartir |, que es publica l’any en què Hopper ha estat protagonista 

d’una gran exposició a Madrid.
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EDITORIAL

Arribem al final de l’Any Internacional de les Cooperatives proclamat per les Nacions 

Unides. A l’octubre se celebra la magna assemblea internacional de l’Aliança Coo-

perativa Internacional a la ciutat de Manchester, tot mostrant un quadre nítid de la 

vitalitat del cooperativisme arreu del món. Cooperativisme que malda per viure la 

crisi com una oportunitat per rellançar l’ideal cooperatiu. Donem notícia en aquest 

número de  | compartir | de la projecció internacional del cooperativisme sanitari 

al Brasil i a l’Argentina, i dels vincles que aquestes cooperatives estableixen, a través 

de la Fundació Espriu, amb ASISA, Assistència Sanitària Col·legial i SCIAS.

La magna exposició sobre Edward Hopper que hem pogut veure al museu Thyssen-

Bornemisza de Madrid, i que actualment continua a París, ha estat una ocasió per 

revisitar el lloc que ocupa el pintor americà en el nostre imaginari. Potser avui 

els seus quadres representen millor que els de ningú la modernitat en la societat 

americana. En contrast amb l’expressionisme abstracte d’un Pollock o del pop-art 

d’un Warhol, el realisme de Hopper ens parla íntimament de les ruptures i recom-

posicions que viuen les persones en les societats democràtiques. L’individualisme 

que duu a l’anonimat en les grans urbs, la incomunicació de parella, les mansions 

abandonades o els gats rebolcant-se als patis interiors bruts de neu... Hopper ha 

destil·lat una mirada transcendental damunt de les nostres soledats que fa que ens 

reconeguem profundament en els seus quadres. 

Un poeta de l’antiga Grècia ja va afirmar que la pintura és poesia silenciosa. En 

tot cas, hem volgut explorar en el monogràfic que dediquem a la pintura d’Edward 

Hopper la relació tan íntima que els seus quadres han teixit amb alguns poetes. 

Després que el professor Lluró explori les arrels de l’espiritualitat de Hopper en la 

poesia del gran Walt Whitman, podem donar notícia d’un llibre singular –La poesia 

de la soledat– que aplega poemes d’escriptors americans de diferents generacions, 

cadascun d’ells dedicats a un quadre de Hopper. Quadres com el magnífic Cambra 

d’hotel, de 1931, que hem reproduït a la portada de la revista; o l’home i la dona 

que els costa estar junts i es capbussen l’un al diari i l’altra al piano de L’habitació 

de Nova York, de 1932; el mític Nighthawks, de 1942, o encara la Casa a la vora de 

la via de tren, un quadre pintat el 1925 i que inspirà la construcció de la casa del 

film Psicosi, d’Alfred Hitchcock... Tots ells tenen un poema escrit per un poeta que 

s’hi fixà i fa companyia a la pintura amb els seus versos. Fins i tot un poeta català, 

Ernest Farrés, ha dedicat un llibre sencer a Hopper (cada poema un quadre) que ha 

estat traduït als Estats Units.

«Un dels motius pels quals Hopper em va seduir és que la seva obra és radicalment 

honesta» –diu Jordi Coca a l’entrevista que li fem– «Hopper fa el que sap fer, i ho 

fa bé. Mai no estira més el braç que la màniga. Està on pot estar i sempre va enda-

vant. No és cap impostor. En el món de l’art, n’hi ha força, d’impostors.» Convidem, 

doncs, els lectors i les lectores a gaudir dels seus quadres i de la poesia que han fet 

néixer al llarg dels anys.
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de teràpia coneguda com a «tractament anticoagulant».

El tractament anticoagulant, doncs, s’empra quan es 

preveu que, per diferents motius i mecanismes, hi ha la 

possibilitat que es desenvolupi una trombosi, és a dir, la 

formació anormal de coàguls de sang, o trombes, a l’in-

terior de l’aparell cardiovascular. La formació anormal 

d’aquests trombes pot donar lloc a diverses alteracions, ja 

sigui l’obstrucció del vas sanguini en què s’han format o bé 

el despreniment d’un fragment que sigui arrossegat per la 

circulació i quedi fixat a l’interior d’un vas allunyat del lloc 

d’origen i l’obstrueixi, la qual cosa es coneix com a embòlia. 

Les repercussions possibles són extremadament variades, 

ja que aquest és el mecanisme de base de trastorns molt 

diferents, com l’embòlia pulmonar, alguns accidents cere-

brovasculars o l’obstrucció de les artèries coronàries que 

origina l’infart de miocardi.

La base del tractament anticoagulant és l’administra-

ció de fàrmacs que poden inhibir el procés de la coagulació 

sanguínia, de manera que, tot i davant l’existència de situ-

acions que propiciïn el desenvolupament d’una trombosi, 

no es formin coàguls capaços de provocar alteracions. Avui 

dia es disposa de fàrmacs anticoagulants de diferent tipus, 

que actuen per diferents mecanismes, els uns administrats 

mitjançant injeccions i d’altres per via oral, que solen ser 

els que s’empren en els tractaments de llarga durada, ja 

que faciliten el seguiment de la teràpia. Cal tenir present, 

però, que es tracta d’un tractament delicat, ja que si bé és 

desitjable impedir el desenvolupament de coàguls anor-

mals, no s’ha d’inhibir el mecanisme fisiològic de la coagu-

lació fins al punt que es desencadenin hemorràgies davant 

La coagulació és un mecanisme complex que té com a 

objectiu aturar l’hemorràgia que tendeix a produir-se da-

vant la lesió d’un vas sanguini, per això es forma un coàgul, 

una mena de massa sòlida de sang que tapa la bretxa del 

vas trencat. Aquest procés va seguit d’un altre mecanis-

me encarregat de dissoldre el coàgul un cop s’ha resolt el 

problema, per garantir així l’adequada circulació de la sang 

en el punt de la ferida. En condicions normals, hi ha un 

equilibri entre els dos processos, que, en definitiva, man-

tenen la integritat del sistema vascular, evitant la pèrdua 

de sang després d’una lesió i, al mateix temps, garantint 

que el coàgul no perduri més temps del que es necessita 

perquè la ferida es repari i es restableixi la continuïtat del 

vas. Si aquest equilibri es trenca, en qualsevol dels dos 

sentits, pot produir-se un problema potencialment greu: si 

falla el mecanisme de la coagulació, no s’aturarà la pèrdua 

de sang, però si falla el mecanisme que limita la formació 

del coàgul i n’assegura la dissolució, es pot interrompre 

la circulació de la sang al lloc afectat. A això, cal afegir-hi 

un altre problema tant o més preocupant: que s’activi el 

mecanisme de la coagulació sense que hi hagi motius que 

ho facin necessari i que, com a conseqüència, es formin 

coàguls de sang dins de l’arbre vascular que interrompin la 

circulació sanguínia normal. En realitat, aquest mecanisme 

anormal és el responsable de diverses malalties cardio-

vasculars, que, en la nostra societat, destaquen entre les 

causes principals de mortalitat, incapacitat i deteriorament 

de la qualitat de vida. Per això, darrerament, amb la fi-

nalitat de prevenir alguns dels trastorns cardiovasculars 

més comuns, s’ha anat estenent l’ús d’un tipus especial 

tractament anticoagulant

| Dr. Adolf Cassan
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tant les indicacions del metge com els controls oportuns. 

És molt important que, si al llarg del tractament sorgeix 

una hemorràgia, es consulti ràpidament el metge perquè 

prengui les mesures oportunes, però en cap cas no s’ha 

d’abandonar la medicació sense advertir-ho al metge, ja 

que una supressió brusca dels fàrmacs pot causar, com a 

efecte rebot, l’aparició d’alteracions trombòtiques.

També s’ha de tenir en compte que alguns fàrmacs, 

administrats conjuntament amb els anticoagulants, poden 

potenciar o inhibir la seva acció, amb el risc conseqüent 

d’aparició d’hemorràgies o de trombosi, segons el cas. Per 

això, mai no s’ha de prendre cap medicació que no hagi 

estat indicada per un metge que conegui la situació.

En definitiva, la persona sotmesa a un tractament anti-

coagulant ha d’informar sempre d’aquesta circumstància a 

qualsevol metge que l’atengui per qualsevol motiu, especi-

alment si ha de realitzar algun procediment quirúrgic, com 

passa sovint amb l’odontòleg. Així mateix, és convenient 

que tothom que rebi un tractament anticoagulant prolon-

gat tingui algun tipus d’identificació que informi sobre 

aquesta circumstància i sobre les característiques de la 

seva medicació perquè, en cas de necessitat, el personal 

sanitari que l’atengui ho adverteixi oportunament.

el més petit traumatisme, o fins i tot espontànies, de con-

seqüències imprevisibles. Per això, aquest tipus de trac-

tament, que moltes vegades s’administra durant llargues 

temporades o fins i tot durant tota la vida, requereix unes 

pautes molt personalitzades i, segons el cas, depenent de 

les circumstàncies individuals i també dels fàrmacs que 

s’utilitzen, amb els controls oportuns.

Els efectes que exerceixen els fàrmacs anticoagulants 

no són similars en tots els casos, per la qual cosa la seva 

dosificació i les seves pautes d’administració s’han de fi-

xar de manera individualitzada i segons el resultat de con-

trols que determinin la seva eficàcia, basats en la pràctica 

de diferents proves de la coagulació. Quan es tracti d’un 

tractament prolongat, serà indispensable realitzar controls 

periòdics per avaluar l’activitat anticoagulant. A més, com 

que les pautes d’administració poden anar variant al llarg 

del tractament, és normal que el metge introdueixi modifi-

cacions sobre la dosi a prendre i el període que ha de pas-

sar entre una administració i l’altra. És indispensable que 

les indicacions del metge se segueixin al peu de la lletra, 

també cal sol·licitar que aquestes siguin al més detallades 

possible i consultar què s’ha de fer quan, per algun motiu, 

es pensi que no es podran respectar rigorosament.

D’altra banda, cal tenir en compte que els diferents fàr-

macs anticoagulants poden ocasionar efectes secundaris 

desagradables, o provocar hemorràgies quan la seva acti-

vitat sigui exagerada; a més, el seu efecte pot ser potenciat 

o inhibit per altres fàrmacs. Per tant, és imprescindible 

que la persona que rebi aquest tipus de teràpia tingui una 

informació adequada sobre això i que respecti al màxim 
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la persona sotmesa a un tractament 

anticoagulant ha d’informar sempre d’aquesta 

circumstància a qualsevol metge que l’atengui. 
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podria parlar-nos de la Medicina del son i de com s’ha 

anat desenvolupant aquesta especialitat?

La Medicina del son és una subespecialitat mèdica dedica-

da al diagnòstic i tractament dels trastorns del son. Avui 

dia sabem que el son no és un procés passiu, sinó un estat 

actiu imprescindible per a la vida, durant el qual es pro-

dueix el control de la temperatura corporal, la secreció de 

determinades hormones com l’hormona de creixement i 

l’activació de determinades zones cerebrals que presenta-

ran més activitat fins i tot que durant la vigília. Necessitem 

dormir per viure.

Quin tipus de trastorns estudia?

La Medicina del son diagnostica i tracta tots aquells tras-

torns que passen mentre dormim i que repercutiran en el 

nostre nivell d’alerta i vigilància diürns i també en la nostra 

salut, especialment en el sistema cardiovascular. Hi ha més 

de 80 trastorns del son descrits i reconeguts. Els trastorns 

que més freqüentment tractem són:

– L’insomni: és la dificultat per iniciar o mantenir el son, 

present durant almenys 3 setmanes i que tindrà una re-

percussió diürna en forma de somnolència, irritabilitat, 

ansietat, cefalees, disminució del rendiment laboral... Sol 

estar lligat a situacions estressants, ja siguin laborals o 

personals (malalties, mort d’algú proper...). Un cop supera-

da la situació estressant, l’insomni hauria de desaparèixer, 

però moltes persones adquireixen mals hàbits de son que 

seran els que cronificaran l’insomni.

– El ronc i la síndrome d’apnea hipopnea del son (SAHS) 

consisteix en obstruccions intermitents de la via aèria su-

perior. Durant el son, tots els músculs del cos es relaxen i 

queden flàccids. Això també passa amb la llengua, la cam-

paneta i la part de darrere del paladar, que tendeixen a 

col·lapsar la via respiratòria. Quan aquesta es tanca una 

mica, ronquem, perquè l’aire entra per una via respiratò-

ria més estreta del que és habitual i genera una vibració. 

Si tot queda aquí, no és perjudicial, però sí molest per a 

l’altra persona. No obstant, això no és una cosa normal 

i ens ha d’alertar que alguna cosa més pugui estar pas-

sant: quan aquesta musculatura es relaxa més pot arribar 

a tancar la via respiratòria. D’això se’n diu apnea: es tanca 

la via respiratòria, no entra oxigen, hi ha un patiment car-

diovascular i el cervell reacciona alertant uns segons el 

pacient, originant un microdespertar tan curt que el que 

el pateix no n’és conscient, però suficient perquè la via res-

piratòria torni a obrir-se i respirem amb normalitat. Això 

pot arribar a passar centenars de vegades en una nit. Les 

conseqüències són clares: hipertensió arterial, arítmies 

cardíaques, infarts cardíacs i cerebrals. D’altra banda, a 

causa d’aquests microdesvetllaments, aquestes persones 

no tenen un son de qualitat, per això solen tenir sensació 

de manca de descans, cefalees freqüents, somnolència 

davant situacions inapropiades, irritabilitat, depressió, etc.

– La síndrome de cames inquietes és una sensació desagra-

dable, habitualment a les cames, descrita com una inquie-

tud que apareix quan la persona està asseguda o estirada, 

relaxada, habitualment a la tarda nit. El pacient necessita 

moure’s perquè aquesta sensació millori. A l’hora de dor-

mir això dificulta el son.

– La narcolèpsia és una malaltia que característicament 

afecta gent jove. Sol aparèixer durant la infància o l’ado-

lescència, tot i que és freqüent que el diagnòstic es re-

tardi fins a l’edat adulta. L’individu afectat presenta una 

somnolència excessiva durant el dia, tot i haver dormit 

una quantitat d’hores adequades i un cop havent descar-

tat altres trastorns que interrompin el son nocturn. Les 

persones que la pateixen necessiten fer breus migdiades 

durant el dia. Encara que la somnolència és el símptoma 

principal, el més característic és la cataplexia, que és la 

pèrdua de la força muscular davant situacions emocionals, 

habitualment el riure. Si la cataplexia és generalitzada, el 

pacient cau a terra i pot arribar a ser molt incapacitant si 

es presenten molts episodis diaris o si aquests ocorren en 

determinades situacions (conduir, en una piscina...).

Què és una Unitat del Son?

Les Unitats del Son són els centres mèdics on es diagnos-

tiquen i tracten els diferents trastorns del son. La nostra 

Unitat és a càrrec d’un metge especialista en Neurofisio-

logia Clínica en col·laboració amb diferents especialistes 

paula giménez, directora de la Unitat del Son de la Clínica vistahermosa d’Alacant

“el son no és un procés passiu, sinó 
un estat actiu imprescindible per a la 
vida.”
| elvira palencia
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COnSeLLS per DOrMIr MILLOr

Per millorar la qualitat del nostre son, la directora 

de la Unitat, la Dra. Giménez, ens proposa una 

sèrie de consells saludables:

Horari regular

A l’hora d’anar a dormir i de llevar-se, evitant les 

migdiades llargues (sí que és bo fer-les de 15-20 

minuts).

 

Abans d’anar a dormir

No fer sopars copiosos i deixar un temps pru-

dencial abans d’anar al llit.

No prendre begudes estimulants, ni cafè. No 

fumar.

No realitzar exercici físic ni altres activitats es-

timulants, com portar la feina a casa, navegar per 

Internet, xatejar...

I és aconsellable

Que les condicions ambientals de l’habitació si-

guin les adequades quant a llum, sorolls, venti-

lació, etc.

Realitzar activitats monòtones i relaxants en 

les hores prèvies al son, no pensar en els pro-

blemes quotidians (s’aconsella apuntar-los per 

resoldre’ls l’endemà) i no estar mirant el rellotge 

perquè encara genera més ansietat.

I si malgrat tot això no s’aconsegueix dormir, 

s’aconsella aixecar-se del llit i realitzar alguna 

activitat monòtona i avorrida, com pot ser una 

lectura que no sigui interessant.

D’esquerra a dreta: Dr. Fco. Javier Cerdán Baeza, Javier Lafarga 

vázquez i Juan vera Luna (otorinos); Francisco Armiñana (tècnic del 

son); Dra. paula giménez rodríguez (neurofisiòloga); Dr. Francisco 

Colomina Climent (cardiòleg); Dra. Concha giner gorriti (directora 

mèdica de la C. vistahermosa), i la Dra. Carmen Orozco Alberola 

(internista).

Dra. paula giménez rodríguez

implicats en la patologia del son (otorinolaringòlegs, cardi-

òlegs, metges internistes, pediatres, neuropediatres), cosa 

que permet un abordatge multidisciplinari del trastorn i un 

millor control i seguiment.

Per a una correcta avaluació del problema és impor-

tant una bona història clínica del son, en què en una prime-

ra consulta mèdica s’avaluen els símptomes que presenta 

el pacient. No sempre cal fer un estudi de son, és a dir, 

una polisomnografia. Aquesta consisteix en el registre de 

l’activitat cerebral durant el son i la monitorització cardio-

respiratòria, per valorar la qualitat del son i la presència 

d’apnees. La freqüència cardíaca, la posició en què dorm 

el pacient i elèctrodes a les cames són altres paràmetres 

de l’estudi. El pacient passa una nit a la Unitat del Son, du-

rant la qual és atès per personal d’infermeria. Avui dia es 

pot fer el diagnòstic de l’apnea del son a casa amb equips 

ambulatoris, amb resultats excel·lents i molt còmodes per 

al pacient.

Quin és l’origen de la Unitat del Son de la Clínica vis-

tahermosa?

La Unitat del Son de la Clínica Vistahermosa té una mica 

més de 10 anys de vida, si bé és cert que en els últims dos 

anys ha evolucionat espectacularment. Al començament 

només es realitzaven estudis de son, uns 10 al mes, no hi 

havia consultes i no se seguia l’evolució del pacient. Amb 

el temps, es va veure la necessitat de l’existència del servei 

de “Consulta mèdica” per a un abordatge del problema i 

un seguiment del tractament a llarg termini. Es va comen-

çar amb unes quantes consultes al mes i avui en dia hi ha 

un metge especialista en Neurofisiologia Clínica i en la Me-

dicina del Son a temps complet; es fan més de 80 proves 

mensuals i més d’un centenar de consultes.

Fa gairebé un any que hem estat acreditats com a Centre 

de Medicina del Son pel CEAMS, comitè integrat per la Soci-

etat Espanyola del Son, la Societat Espanyola de Neurologia, 

la Societat Espanyola de Psiquiatria, la Societat Espanyola de 

Pediatria i la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia 

Toràcica. Aquest segell avala la qualitat de la nostra Unitat i 

el seu caràcter multidisciplinari, que en l’actualitat és l’únic 

centre de medicina pública i privada de les províncies d’Ala-

cant i Múrcia que ha rebut aquesta certificació.
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La pneumologia (paraula que prové 

del mot grec pneúmon, que significa 

pulmó) és una especialitat mèdica que 

s’encarrega de l’estudi de les malalties 

dels pulmons i del tracte respiratori. 

En la Llei d’especialitats de l’any 1977 

es va separar de la cardiologia (tot i 

que existeix una gran relació entre al-

gunes patologies cardíaques i pulmo-

nars) i des d’aleshores ha evolucionat 

com una especialitat independent. 

També es relaciona amb la medicina 

intensiva, ja que en l’especialitat de 

cures intensives s’han de tractar paci-

ents que necessiten ventilació mecàni-

ca, i amb l’al·lergologia, per tractar els 

pacients asmàtics. Quan cal fer inter-

vencions quirúrgiques, les realitzen els 

cirurgians toràcics.

| Dolors Borau

els pneumòlegs visiten pacients afectats de 
malalties com l’asma, la malaltia pulmonar 
obstructiva crònica (mpoc), l’enfisema o la 

pneumònia, fibrosi quística, càncer de pulmó, 
pneumotòrax, l’embòlia o la hipertensió 

pulmonar, sarcoïdosi, tuberculosi, apnees i 
trastorns respiratoris del son.

malalties com l’asma, la malaltia pul-

monar obstructiva crònica (MPOC), 

l’enfisema o la pneumònia que, tot i 

ser processos diferents, comparteixen 

el fet que els malalts tenen problemes 

per respirar amb normalitat a causa 

de la dificultat que té l’aire per circular 

pels bronquis. També atenen els afec-

tats de fibrosi quística; persones amb 

càncer de pulmó (que seran deriva-

des a l’oncòleg); malalties menys fre-

qüents com el pneumotòrax (quan es 

detecta presència d’aire a la pleura); 

l’embòlia pulmonar (quan es bloqueja 

una artèria pulmonar per un coàgul 

que es pot haver ocasionat en una 

vena de la cama que ha anat viatjant 

pel torrent sanguini fins als pulmons 

i que pot tenir conseqüències molt 

greus); la hipertensió pulmonar (que 

presenta un augment anormal de la 

pressió en les artèries pulmonars que 

obliga la part dreta del cor a fer un 

sobreesforç per bombar-hi la sang); 

pacients amb sarcoïdosi (una malal-

tia inflamatòria que forma masses 

estranyes, anomenades granulomes, 

que afecten diversos òrgans, com els 

pulmons). I malauradament, els pneu-

mòlegs també han de tractar persones 

afectades de tuberculosi, una malaltia 

que tants estralls havia fet entre la 

població quan encara no tenia tracta-

A Europa, les malalties respiratòri-

es són una de les principals causes de 

morbiditat i de mortalitat. Això pot ser 

degut a diverses raons, com la qualitat 

de l’aire que respirem (tot i que durant 

els darrers 50 anys les concentracions 

ambientals de certs contaminants 

atmosfèrics han disminuït, els seus 

nivells actuals continuen afectant la 

salut de les persones); també hi tenen 

a veure els canvis en els hàbits de vida 

tant pel que fa a l’alimentació, com al 

sedentarisme o al tabaquisme; l’aug-

ment dels casos d’al·lèrgia i l’augment 

de l’esperança de vida amb les pato-

logies pròpies de les persones d’edat 

avançada.

Els pneumòlegs, a les seves con-

sultes, visiten pacients afectats de 

La pneumologia
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Les malalties respiratòries

A Europa, les malalties respiratòries són 

una de les principals causes de mortalitat. 

Això pot ser degut a la qualitat de l’aire que 

respirem; als canvis en els hàbits de vida 

tant pel que fa a l’alimentació, com al se-

dentarisme o el tabaquisme; a l’augment 

dels casos d’al·lèrgia, i a l’augment de 

l’esperança de vida amb les patologies prò-

pies de les persones d’edat avançada

ment i que semblava que s’havia era-

dicat a les nostres terres.

Una altra patologia que també di-

agnostiquen i tracten són les apnees i 

els trastorns respiratoris del son, que 

es produeixen perquè el flux d’aire que 

ha d’entrar als pulmons minva men-

tre es dorm. Aquestes apnees eviten 

que la persona tingui un son repara-

dor i obtingui la quantitat necessària 

d’oxigen per mantenir una bona salut. 

En aquests casos es fan uns estudis 

anomenats polisomnografies per tal 

d’establir el tractament adequat. So-

vint, una de les millors solucions és la 

de dormir amb un aparell, anomenat 

CPAP, que disposa d’una mascare-

ta que cal col·locar damunt del nas. 

Aquesta màscara té un tub connectat 

a l’aparell per on circula un corrent 

constant d’aire a baixa pressió que 

evita les apnees.

Com passa amb qualsevol altra es-

pecialitat mèdica, el metge ha de tenir 

relació amb el seu pacient. És molt im-

portant que el facultatiu, a través d’un 

bon interrogatori mèdic, pugui obte-

nir la informació necessària sobre els 

símptomes que l’afectat pot explicar. 

A més de mantenir aquest intercanvi 

de paraules, li podrà fer el reconeixe-

ment físic que cregui pertinent (l’aus-

cultació i percussió dels camps del 

pulmó, palpacions...). Altres mètodes 

diagnòstics són les anàlisis clíniques; 

la gasometria que mesura la quanti-

tat d’oxigen i diòxid de carboni d’una 

mostra de sang extreta d’una artèria; 

l’espirometria, una prova molt senzilla 

que mesura la quantitat d’aire expul-

sada pels pulmons i permet determi-

nar-ne la capacitat; les radiografies 

de tòrax i les avançades tècniques de 

medicina nuclear que proporcionen 

informació sobre el funcionament de 

l’òrgan (com la tomografia per emissió 

de positrons, PET). 

La pràctica de l’estudi endoscòpic 

és una de les activitats més rellevants. 

La broncoscòpia, que, amb la introduc-

ció d’una sonda flexible o rígida, per-

met la visualització de les vies aèries 

baixes, ha significat un salt qualitatiu 

en l’estudi i diagnòstic de les malalti-

es pulmonars i respiratòries. Permet 

establir diagnòstics en processos infla-

matoris, infecciosos, tumorals, hemor-

ràgics i també mostrar la ubicació de 

cossos estranys.

En la majoria de les malalties pul-

monars, el tractament més important 

és l’administració de medicació a tra-

vés d’inhaladors o per via oral. De ve-

gades també és necessària la teràpia 

amb oxigen i la rehabilitació pulmonar.

Els assegurats d’Assistència Sa-

nitària i d’Asisa saben que compten 

amb un extens llistat de pneumòlegs 

i cirurgians toràcics i que podran ac-

cedir, sense espera, a les proves diag-

nòstiques que aquests especialistes 

els demanin per establir, al més aviat 

possible, un diagnòstic i instaurar el 

tractament adequat. I això, encara que 

s’estigui vivint un procés de malaltia, 

és qualitat de vida.

Jordi Negret
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ell era un home molt simpàtic, no era 

gaire criaturer. Li agradava ser molt in-

dependent i no va voler acceptar mai 

el compromís de formar una família. 

Ell ja ens ho diu: “He viscut tal com he 

volgut”. Segurament, l’asma, quan ell 

era petit, no era una malaltia tan ha-

bitual com ara. Segurament, en algun 

moment, els metges li van dir que no 

li convenia fumar. Però ja feia molts 

anys que ell tenia aquest hàbit quan 

van començar les campanyes antita-

bac. Durant molts anys ningú no va 

aconseguir que deixés de fumar i, per 

a una persona amb dificultats respira-

tòries, el tabac és el pitjor enemic. El 

fum inhalat del tabac conté partícules 

i gasos irritants que ataquen la mucosa 

respiratòria que entapissa els bronquis 

i, aquests, per defensar-se augmen-

ten la producció de mucositat amb 

la intenció d’evitar el pas de les 

substàncies tòxiques. Llavors, 

l’excés de moc activa un altre 

mecanisme de defensa, la tos, 

per tal que la mucositat sigui 

expulsada. Ara ja no és només 

una persona asmàtica, la malaltia 

que té ara rep un altre nom: malal-

tia pulmonar obstructiva crònica 

(MPOC). I el seu nom ho diu ben 

clar: és una malaltia que es caracte-

ritza per la dificultat que té l’aire per 

passar a través dels bronquis, cosa 

que provoca sensació d’ofec. També 

és una malaltia progressiva, crònica i 

incurable, però que pot millorar si se 

segueixen les pautes mèdiques. 

Al principi, l’oncle tenia aquella tos 

que sempre l’acompanyava i expecto-

rava molt. Llavors les visites al pneu-

mòleg es van anar repetint i es va fer 

totes les proves que li demanaven. 

Una d’aquestes proves, l’espirome-

tria (que no té cap risc i no és gens 

agressiva), consisteix a bufar a través 

d’un tub per tal que una màquina me-

suri l’aire que surt dels pulmons. Amb 

l’espirometria ja va saber, abans dels 

quaranta-vuit anys, que la seva capa-

citat pulmonar estava força reduïda. 

Després es van anar fent més evidents 

les dispnees (la dificultat per respirar), 

sobretot quan feia qualsevol exercici o 

esforç físic. Tot i que vivia en un prin-

cipal, a l’edifici no hi ha ascensor, i per 

Què cal fer?

L’administració d’oxigen no cura 

la malaltia, però sí que en millora 

els símptomes i dóna més qualitat 

de vida. S’ha de deixar de fumar, 

perquè el tabac anul·la l’eficàcia del 

tractament. També convé menjar 

poca quantitat i sovint (fer 4 o 5 

àpats), estar ben hidratat i seguir el 

tractament amb inhaladors pautat 

pel metge.

Quan costa respirar

| Dolors Borau

el meu oncle és el germà petit de la 

mare i l’únic fill després de tres filles. 

Va ser una criatura delicada, amb 

problemes respiratoris: era asmàtic. 

Des de ben petit ja era un nen pàl·lid 

i ullerós amb les característiques bos-

ses fosques a sota els ulls. Tossia i si 

corria o jugava, s’ofegava. Per tant, es-

sent l’únic xicot, el més petit i, a sobre, 

malaltís, sempre va estar molt protegit 

i mimat per la mare i les germanes. 

Hi deu haver alguna predisposició 

familiar, perquè un dels meus germans 

també ha patit asma infantil. Hi va ha-

ver un temps que els episodis de tos 

eren molt freqüents, sobretot a les 

nits i també de bon matí, en llevar-se. 

Els pares s’amoïnaven quan sentien 

aquells xiulets sibilants que produïa 

l’aire quan intentava circular per les 

vies respiratòries inflamades. Se sap 

que l’asma infantil i les al·lèrgies estan 

molt relacionades i li van fer les proves. 

Com que li van trobar que era al·lèrgic 

al pol·len, a més del tractament amb 

broncodilatadors, van afegir-hi les me-

sures per evitar l’exposició al pol·len de 

les plantes que li causaven al·lèrgia. El 

meu germà ha estat un d’aquells casos 

en què la hipereactivitat bronquial ha 

millorat amb l’edat, però tot i així, si es 

refreda, no és gens estrany que acabi 

tenint complicacions.

El cas del meu oncle és diferent. 

Ara ja és gran i està molt malalt. Jo 

el recordo quan era més jove i venia 

a casa sempre amb una cigarreta als 

llavis. Nosaltres érem petits i, tot i que 
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això ara ha hagut de deixar el seu pis 

de tota la vida i anar a viure als baixos 

de casa la meva mare. A més, aquests 

darrers anys, ha patit diverses infec-

cions respiratòries que han anat agu-

ditzant tots els símptomes. En aquests 

moments necessita oxigenoteràpia, i 

per això té a casa la bombona d’oxi-

gen. La meva mare s’encarrega del 

manteniment i de la higiene de l’apa-

rell. L’administració d’oxigen no cura 

la malaltia, però sí que en millora els 

símptomes i dóna més qualitat de vida. 

Finalment ha deixat el tabac, perquè 

aquest anul·la l’eficàcia del tractament 

i perquè la meva mare ja es preocupa 

prou que no hi hagi ni una cigarre-

ta a casa seva. Al principi, l’oncle va 

rebutjar la utilització de la bombona 

perquè deia que portar les ulleres na-

sals era molt molest i que li irritava la 

pell, però ha hagut de reconèixer que 

dorm molt millor amb l’administració 

d’oxigen i que es fatiga menys quan 

es belluga. La meva mare l’acompanya 

al metge i el cuida sense oblidar els 

horaris d’administració dels inhaladors 

pautats pel metge. Sap que és molt im-

portant que l’oncle begui força líquid i 

que estigui ben hidratat. També és ella 

qui s’encarrega dels àpats perquè ell 

s’ha aprimat molt, ja que les persones 

amb problemes respiratoris tenen més 

dificultats per empassar, es cansen 

quan mengen i, en canvi, tenen més 

despesa energètica perquè han de fer 

un esforç superior per respirar. El que 

els convé és menjar poc i sovint (fer 4 

o 5 àpats) i no oblidar administrar-se 

l’oxigen després de cada àpat per miti-

gar la fatiga que comporta la digestió.

L’oncle ha viscut com ha volgut, 

però comprèn que en aquest moment 

ha de deixar que el cuidin i que ha 

d’esborrar el tabac de la seva vida. 

Amb comprensió i col·laboració tot és 

molt més fàcil.

la malaltia que té rep aquest nom: malaltia pulmonar 
obstructiva crònica (mpoc). i el seu nom ho diu ben 
clar: és una malaltia que es caracteritza per la 
dificultat que té l’aire per passar a través dels 
bronquis, cosa que provoca sensació d’ofec. és una 
malaltia progressiva, crònica i incurable, però que 
pot millorar si se segueixen les pautes mèdiques.

Jordi Negret
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La dieta d’un pacient de MpOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica) l’ha 

de marcar sempre un endocrinòleg o l’especialista en nutrició a què sigui remès 

pel pneumòleg. A títol orientatiu, comentaré els aliments que els són benefi ciosos 

i perjudicials.

Aliments benefi ciosos:

• Aliments amb un alt valor proteic: carns, lactis, ous i fruits secs com els cacauets 

i les nous. Són aliments que ajuden a mantenir la força de la musculatura 

respiratòria i representen del 15% al 20% del valor calòric de la dieta diària.

• Aliments rics en vitamina C: les necessitats d’aquesta vitamina en fumadors 

augmenta fi ns a 16 mg/dia.

• Aliments rics en potasi: plàtans, prunes seques i panses. Aquests pacients 

presenten hipopotasèmia.

• Aliments rics en fòsfor: carns, lactis i nous que ajudaran a evitar l’aturada 

respiratòria.

• Aliments rics en calci: lactis i ous, ja que els corticoides en teràpies llargues 

produeixen osteoporosi.

• Disminuir la quantitat de sal o consumir sal baixa en sodi per evitar els edemes.

Aliments perjudicials:

• Aliments productors de gasos: pomes, bròquil, col, blat de moro i llegums. El 

gas comprimeix el diafragma.

• Aliments rics en sucres com pastissos, dolços, gasoses, pastanagues i naps, 

perquè augmenten els índexs de CO
2
 en l’organisme.

La Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició recomana als pacients de MPOC:

• Mantenir una alimentació diària fraccionada en 5 o 6 preses.

• Menjar a poc a poc i mastegar bé per evitar cansar-se, utilitzant la

  màscara d’oxigen com ajuda, si fos necessari, durant i després dels àpats.

• Consumir 3 o 4 peces de fruita al dia.

• Dues racions de verdura diàries, una d’elles crua (amanides).

• Els cereals i el pa, preferiblement integrals.

• Consumir peix blau 2 o 3 vegades per setmana.

• Utilitzar oli d’oliva verge per cuinar i com a condiment.

• No prendre els aliments ni molt freds ni molt calents, per evitar la sensació   

   d’ofec i la tos.

• Una ració de llegums a la setmana.

Els pacients de MPOC amb sobrepès han de recordar que els lactis han de ser 

desnatats, utilitzar sacarina, consumir un ou 2-3 vegades per setmana, no ingerir 

fregits i augmentar el consum de fi bra.

Per contra, els pacients de MPOC amb baix pes han d’incorporar una cullerada 

sopera de llet en pols a la llet líquida i enriquir els purés, amanides, carns, pastes, 

arròs, etc. amb formatge descremat. Addicionar clara d’ou a totes les preparacions 

possibles i coure els vegetals i la fruita, ja que cuites fan menys sensació de sacie-

tat que crues. Poden consumir guisats, fregits, arrebossats i, si no tenen colesterol, 

la llet pot ser sencera o utilitzar crema de llet en la preparació dels plats. Si no 

pateixen diabetis, el iogurt es pot consumir amb mel, i poden prendre xocolata, 

torró de Xixona i coques d’oli o dolços casolans.

La lasanya italiana és un plat únic de gran valor proteic i de fàcil elaboració 

per a pacients de MPOC amb poca mobilitat.

MpOC: normes dietètiques

Ingredients per a 4 persones: 

• 4 làmines de lasanya precuita

• 150 g de carn picada de vedella

• 1 ceba petita

• 1 bric de tomàquet fregit

• 1 bric de beixamel

• 50 g de formatge ratllat desnatat

• 2 cullerades d’oli d’oliva verge

• Espècies

Sofregiu la ceba amb dues cullerades 

soperes d’oli d’oliva verge, afegiu-hi la 

carn amb les espècies i deixeu-ho fregir. 

Incorporeu-hi el tomàquet fregit al gust, 

deixant la barreja al foc 10 minuts. Re-

mulleu les plaques de lasanya en aigua 

calenta durant 15 minuts, munteu el plat 

començant per la pasta i aneu-la alter-

nant amb la carn picada fi ns a completar 

les 4 capes. Cobriu-ho amb la beixamel i 

el formatge ratllat. Introduïu la safata al 

forn tradicional fi ns que la lasanya quedi 

ben rossa o al microones fi ns que el for-

matge s’hagi fos.

Si es vol augmentar el valor calòric, es 

pot incorporar una clara d’ou a la carn 

picada i nata a la beixamel.

Lasanya italiana

E
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|   Dra. perla Luzondo
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els membres de la Unitat de Genètica 

de la Clínica Vistahermosa (Alacant) 

Joaquín Rueda (director científic de 

la Unitat), Isabel Ochando (responsa-

ble de Citogenètica), Antonio Urbano 

(responsable de Genètica Molecular) i 

Juana Rubio, pediatra de l’Hospital La 

Vega (Múrcia ) –ambdós centres per-

tanyen al Grup ASISA– han contribuït 

a aclarir els símptomes i causes de la 

malaltia de Phelan-McDermid en ha-

ver aconseguit diagnosticar-la en un 

nadó. La troballa ha estat publicada 

a la revista The Application of Clinical 

Genetics.

La malaltia de Phelan-McDermid 

és una malaltia rara que cursa, amb 

retard del desenvolupament, petites 

malformacions, hipotonia i autisme. 

El defecte que l’origina és una altera-

ció en el cromosoma 22. Gràcies a la 

tecnologia array-CGH (hibridació ge-

nòmica comparada), la Unitat de Ge-

nètica de la Clínica Vistahermosa ha 

pogut establir, amb exactitud, l’abast 

de l’alteració cromosòmica que afecta 

el nen, fet que contribueix a indicar un 

tractament més adequat.

La tecnologia array és la més nova 

en el camp de la Citogenètica i permet 

identificar alteracions cromosòmiques 

amb un nivell de resolució molt millor 

que el cariotip. Fins ara, només alguns 

laboratoris tenen implantat aquest ti-

pus de tecnologia.

La Unitat de Genètica de la Clínica 

Vistahermosa té aparells d’última ge-

neració i la tecnologia i especialització 

professional necessàries per al diag-

nòstic, mitjançant arrays de CGH, en 

les àrees de Preimplantació, Prenatal 

i Postnatal. | redacció

especialistes en genètica de la clínica 
vistahermosa i l’Hospital La vega, del Grup 
asisa, aconsegueix un important èxit 
diagnòstic amb tecnologia d’última generació

XXXX

el Dr. antonio Urbano i la Dra. isabel ochando, responsables de Genètica molecular i citogenètica, 

respectivament, de la clínica vistahermosa.

La malaltia de Phelan-
McDermid és una malaltia 
rara que cursa, amb retard 
del desenvolupament, 
petites malformacions, 
hipotonia i autisme. 
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asisa continua desenvolupant els 

seus plans d’expansió i modernització 

de les seves seus i instal·lacions amb 

l’objectiu d’oferir als seus assegurats 

un servei cada vegada de més qua-

litat. En aquest marc, en les últimes 

setmanes la companyia asseguradora 

ha inaugurat una nova seu central de 

la seva delegació a Còrdova i ha posat 

en marxa dues noves clíniques dentals 

a Alcorcón i Getafe.

Les noves oficines centrals d’ASISA 

a Còrdova, situades a les antigues de-

pendències de la Sala d’Exposicions 

de la Ronda de los Tejares, facilitaran 

l’accessibilitat dels assegurats pel fet 

d’estar situades en una planta baixa i 

permetran millorar l’atenció que actu-

alment reben els més de 30 000 as-

segurats amb què compta la compa-

nyia a la província de Còrdova. A més, 

aquestes oficines, on treballen actual-

ment 13 persones, disposen dels últims 

avenços tecnològics i de mobiliari en 

un espai diàfan, modern i més ampli 

que l’antiga seu.

Durant la seva intervenció en l’acte 

d’inauguració, el president d’ASISA, Dr. 

Francisco Ivorra, va destacar la voca-

ció de servei als assegurats que té la 

companyia, que amb aquestes instal-

lacions «ha intentat fer un pas enda-

vant a Còrdova, sobretot en aquests 

moments de dificultats econòmiques, 

per, d’aquesta manera, estar a l’altura 

del que ens demanen els nostres as-

segurats».

Al costat d’aquestes oficines cen-

trals, ASISA disposa a Còrdova d’una 

oficina comercial i d’un centre mèdic 

que acull les consultes –tant de medi-

cina general com d’atenció especialit-

zada–, un laboratori, un centre radiolò-

gic i la resta dels serveis mèdics que la 

companyia ofereix als seus assegurats.

Dues clíniques dentals a madrid

D’altra banda, ASISA Dental ha obert 

recentment dues noves clíniques den-

tals a Getafe i Alcorcón. Aquests nous 

centres estan dotats de les últimes 

tecnologies i oferiran un nou servei 

d’atenció dental en dos dels grans mu-

nicipis de Madrid. Amb aquestes noves 

instal·lacions, ASISA ja té 10 centres a 

la regió.

Els dos nous centres inaugurats per 

ASISA disposen de vuit gabinets odon-

tològics d’última generació on treballa 

un ampli equip de professionals odon-

tòlegs. L’oferta d’especialitats inclou 

odontologia general i infantil, radio-

diagnòstic, ortodòncia, cirurgia oral, 

endodòncia, ATM (articulació emporo-

mandibular), periodòncia, implantolo-

gia i estètica dental.

L’obertura d’aquestes clíniques 

s’emmarca en el pla nacional d’expansió 

dental que la companyia asseguradora 

va iniciar al juliol de 2011 i que ha supo-

sat l’obertura de nou clíniques (Las Ro-

zas, Pozuelo, Alcalá, Móstoles, Torrejón, 

Palencia, San Sebastián de los Reyes, 

Alcorcón i Getafe), a les quals se n’hi 

afegirà una més, que serà inaugurada 

al novembre d’aquest any a València. A 

més, es preveu la posada en funciona-

ment de quatre noves clíniques durant 

2013 en diferents ciutats. | redacció

asisa obre nova seu central a còrdova 
i dues noves clíniques dentals a madrid

el gerent provincial d’asisa a còrdova, Javier García-Hidalgo; la regidora de la Dona i igualtat de 

l’ajuntament de còrdova, maria Luisa arcas; el delegat provincial d’asisa, Dr. rafael Navas Fossi; 

l’alcalde de còrdova, José antonio Nieto, i el president d’asisa, Dr. Francisco ivorra. 
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L’equip d’oftalmologia de l’Hospital 

Moncloa, dirigit pel doctor Pedro Taña, 

director mèdic d’Oftalvist, ha realitzat 

el primer trasplantament de còrnia 

després d’haver rebut l’acreditació de 

la Conselleria de Sanitat de la Comuni-

tat de Madrid.

La intervenció ha estat efectuada 

pel doctor Juan José Pérez-Santonja 

acompanyat d’un equip de professi-

onals altament qualificats que han 

culminat amb èxit aquest primer tras-

L’Hospital moncloa realitza el seu primer 
trasplantament de còrnia

L’equip que va realitzar el trasplantament a l’Hospital moncloa va utilitzar tecnologia d’última generació.

plantament, que s’ha realitzat amb 

anestèsia local i això ha permès que el 

pacient hagi estat donat d’alta el ma-

teix dia de la intervenció.

Segons els especialistes, després del 

trasplantament de còrnia, el pronòstic 

és bastant bo ja que normalment la 

còrnia no té irrigació sanguínia, la qual 

cosa disminueix la possibilitat que an-

ticossos del pacient receptor generin 

un rebuig contra la còrnia del donant.

Cal destacar que el trasplantament 

de còrnia pot suposar, en molts casos, 

la recuperació total de la visió i, per 

tant, una millora molt important de la 

qualitat de vida del pacient.

Aquest primer trasplantament 

suposa un important estímul per als 

professionals del centre, als quals se’ls 

reconeix la seva alta qualitat científica 

i tècnica i, alhora, suposa una millora 

substancial en la cartera de serveis 

que l’Hospital Moncloa presta als seus 

usuaris. | redacció
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L’aposta d’asisa per l’esport recull medalles 
a Londres 2012

en moments de crisi i canvi, la reflexió, l’anàlisi i el debat 

sobre els assumptes públics són més necessaris que mai. 

Per això, llocs de trobada com el Fòrum Europa, organitzat 

per Nueva Economía i patrocinat per ASISA, s’han conver-

tit en indispensables, especialment en un curs polític que 

està cridat a establir les bases de la convivència i el futur 

d’Espanya i la Unió Europea en els propers anys.

Amb el suport d’ASISA, el Fòrum Europa s’ha convertit 

en un dels referents del debat polític, social i econòmic a 

Espanya, gràcies a la importància dels ponents que inter-

venen en cada jornada –entre els quals s’inclouen caps 

d’Estat i de Govern, representants de diverses institucions, 

agents socials i personalitats del món econòmic i empre-

sarial–, i a la seva gran capacitat de convocatòria entre 

líders d’opinió i representants dels mitjans de comunicació 

i de la societat civil.

ASISA dóna suport a aquesta iniciativa, que ja fa més 

de 12 anys que va iniciar el seu camí, perquè comparteix 

els valors essencials que la justifiquen: el foment d’un 

diàleg obert, plural, no partidista i amb vocació interna-

cional, en què pot participar qualsevol ponent que pugui 

aportar les seves experiències i les seves reflexions sobre 

els assumptes que marquen el debat i la discussió dels nos-

tres dies. | redacció

Debat i reflexió en temps complexos, amb el suport d’asisa

el president d’asisa, Dr. Francisco ivorra, conversa amb la vicepresi-

denta del Govern, soraya sáenz de santamaría, en presència del primer 

ministre finlandès, Jyrki Katainen, durant una sessió del Fòrum europa.

La selecció de natació sincro-

nitzada, preparant l’exercici 

amb el qual van aconseguir la 

medalla de bronze a Londres 

2012.

L’equip Nacional de Natació sin-

cronitzada, patrocinat per ASISA, va 

aconseguir aquest estiu als Jocs Olím-

pics de Londres 2012 dues medalles, 

una de plata en la competició de duets 

i una de bronze per equips. Aquests 

metalls posen de manifest, un cop 

més, l’alt nivell de l’equip espanyol en 

aquesta disciplina, els èxits del qual no 

serien possibles sense el seu esforç i 

sacrifici i sense el suport sostingut en 

el temps dels seus patrocinadors.

ASISA patrocina l’Equip Nacional de 

Natació Sincronitzada des de fa més 

de sis anys i ha acompanyat la selec-

ció tant en els entrenaments com en 

els campionats previs als Jocs Olím-

pics, en què l’equip va mostrar la seva 

qualitat i va confirmar que es troba a 

l’avantguarda d’aquest esport minori-

tari a Espanya, cosa que encara dóna 

més valor als seus èxits.

Els èxits d’aquesta selecció tenen 

un significat especial per ASISA, que 

és conscient que molts esportistes, 

sense el suport dels seus patrocina-

dors, no tindrien ni tan sols l’oportuni-

tat de competir en grans campionats, i 

molt menys si l’especialitat que prac-

tiquen és un esport poc estès, com la 

natació sincronitzada. Per això, l’as-

seguradora considera indispensable 

seguir mantenint el suport a aquest 

tipus d’esportistes i a les disciplines 

minoritàries perquè puguin seguir 

millorant, competint i aconseguint 

èxits gràcies al seu esforç i esperit de 

sacrifici.

El proper objectiu de l’Equip Nacio-

nal de Natació Sincronitzada seran els 

campionats mundials que se celebra-

ran a l’estiu de 2013 a Barcelona. Men-

trestant, ASISA seguirà donant suport 

a la selecció i apostant pels patrocinis, 

especialment els vinculats amb l’es-

port, un àmbit estretament relacionat 

amb la promoció de la salut i el benes-

tar integral de les persones. | redacció
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asisa ha convocat un any més el 

Certamen Internacional de Fotografia, 

que enguany arriba a la seva quarta 

edició i en el qual podrà participar 

qualsevol fotògraf, aficionat o profes-

sional, de qualsevol part del món.

Com en l’última edició, hi haurà tres 

categories: “Lliure”, “Infància i Mater-

nitat” i “Natura”, cadascuna d’elles 

dotada amb un premi de 5000 euros i 

la medalla d’or de la Confederació Es-

panyola de Fotografia (CEF). A més, es 

concediran 22 premis més de 300 euros 

cadascun (10 en la categoria “Lliure” i 

sis en cada un dels altres dos apartats).

El concurs manté l’objectiu amb 

què va néixer: promoure la cultura i 

l’art a través de la fotografia d’autor i 

crear un arxiu fotogràfic per compar-

tir amb els pacients d’ASISA a través 

d’exposicions itinerants en les dife-

rents clíniques de la companyia. Amb 

les seves tres edicions anteriors, el 

Certamen Internacional de Fotografia 

d’ASISA s’ha convertit en un referent 

nacional i internacional entre els con-

cursos fotogràfics gràcies, sobretot, a 

la qualitat dels treballs presentats. En 

l’última edició es van valorar més de 

1450 obres.

Bases del certamen

Les bases del certamen estableixen 

que cada autor podrà presentar-se a 

un o diversos apartats, amb una col-

lecció d’un mínim de cinc fotografies, 

de tècnica lliure sobre paper fotogrà-

fic. L’única limitació s’estableix en 

el tema de “Natura”, on els treballs 

s’han d’ajustar a la definició de la Fe-

deració Internacional de l’Art Fotogrà-

fic (FIAP) i seran obligatòriament en 

color. A més, les fotografies s’han de 

presentar muntades sobre paspartú 

amb posterior i finestra, en un format 

de 40 x 50 cm.

Un cop finalitzi el termini de presen-

tació, el 15 de novembre, un jurat d’ad-

missió vetllarà pel compliment de les 

bases del concurs, rebutjant les obres 

que no compleixin els requisits esta-

blerts pel certamen.

La valoració de les obres la realitza-

rà un jurat format per cinc fotògrafs 

de reconegut prestigi, que serà el 

responsable de classificar els treballs, 

seleccionar les fotografies que han de 

formar part de l’exposició itinerant 

i atorgar els premis. Posteriorment, 

ASISA editarà un catàleg i exposarà 

les obres seleccionades en les seves 

diferents clíniques. | redacció

asisa convoca el iv certamen internacional 
de Fotografia

Julián ochoa, el tercer ojo



|  compartir  |  octubre • novembre • desembre  2012

 | 21

assistència sanitària i el Fc Barcelona firmen un 
acord de patrocini fins a la temporada 2015-16
| oriol conesa

el president del Fc Barcelona, san-

dro Rosell, i el president d’Assistència 

Sanitària, Dr. Ignacio Orce, van oficia-

litzar el passat 8 d’octubre l’acord de 

patrocini amb la signatura del con-

tracte que ratifica l’asseguradora com 

a proveïdor mèdic oficial del club per 

quatre anys més, millorant els termes 

del patrocini. Assistència Sanitària se-

guirà, doncs, proporcionant a l’entitat 

esportiva les assegurances mèdiques 

i els serveis hospitalaris que precisa.

L’acord signat el dilluns 8 d’octubre 

pel president del FC Barcelona, Sandro 

Rosell, i el d’Assistència Sanitària, el 

Dr. Ignacio Orce, amb validesa fins al 

30 de juny de 2016, vincula les dues 

parts en la prestació de serveis i patro-

cinis, amb unes condicions que supo-

sen l’ampliació i millora del contracte. 

Segons el conveni, l’actual proveïdor 

mèdic oficial del FC Barcelona ho serà 

per quatre anys més i proporcionarà 

assegurances mèdiques i serveis hos-

pitalaris; a més, el club utilitzarà les 

instal·lacions de l’Hospital de Barcelo-

na quan la pràctica mèdica ho reque-

reixi, especialment per a la realització 

de proves mèdiques de complexitat.

Després de l’acte de signatura, Sandro 

Rosell va destacar la importància d’aques-

ta renovació contractual, subratllant el 

balanç d’una col·laboració mútua que 

es va iniciar el 2005, i es va mostrar 

molt satisfet d’un pacte entre «dues 

entitats de referència a Catalunya i 

líders en els seus àmbits respectius: 

l’esport i la salut». El Dr. Orce va des-

tacar «la coincidència de valors entre 

dues organitzacions que neixen de la 

voluntat comuna de millora en la soci-

etat civil catalana».

els president del Fc Barcelona, sandro rosell, i el president 

d’assistència sanitària, Dr. ignacio orce.
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Noves inscripcions i activitats a l’Àrea de 
participació de scias

amb el final de les vacances i l’inici del 

curs, l’Àrea de Participació de SCIAS re-

prèn cada any la seva activitat i torna 

a oferir un ampli ventall de propostes 

destinades al foment de la participa-

ció social dels seus socis. Les novetats 

són variades i, a més de nous com-

panys i companyes que s’inscriuen a 

les activitats, les persones que en for-

men part s’hi reincorporen amb tallers 

inèdits, cursos i una programació de 

conferències, visites culturals o cicles 

de cinema, adaptada al públic. També 

l’horari –ara més ampli– i l’organitza-

ció de l’Àrea de Participació han estat 

renovats aquest estiu; Sònia Gutiér-

rez ha assumit la gerència en subs-

titució de Joan Gabarró, que segueix 

col·laborant amb SCIAS i ha passat a 

desenvolupar altres tasques.

El mes de setembre es va dedicar 

gairebé íntegrament a les matrícules 

i inscripcions, però ja a finals de mes 

es va iniciar la programació cultural 

trimestral. Des d’aleshores, s’han anat 

succeint les activitats. Les tardes de 

cinema dels dimarts han estat dedi-

cades a films estrenats recentment i 

també s’ha dedicat un cicle homenat-

ge a Robert Redford. Les tardes de 

dilluns s’han dedicat, un cop al mes, 

a l’òpera fòrum, amb obres de Verdi, 

Bellini i Zandonai.

Les conferències culturals i sanitàries 

també han comptat amb nombrós públic 

assistent. L’octubre es va obrir amb la 

xerrada de les doctores Márquez i Galin-

do, de Gravida, sobre fertilitat avançada, 

i va prosseguir amb la del meteoròleg 

Francesc Mauri, sobre els 50 anys dels 

aiguats al Vallès, i la del musicòleg Xa-

vier Chavarria, sobre Eduard Toldrà. Al 

novembre va ser el torn del Dr. Martínez 

Montauti, que va parlar de la Clínica del 

Viatger de l’Hospital de Barcelona; del 

flautista Joan Vives, que va esbossar un 

retrat biogràfic de Claude Debussy, i de 

José Daniel Barquero, que va presentar 

la història del rellotge. Per últim, la Dra. 

Vilà va explicar el PAPPA, el nou ser-

vei per a malalts crònics d’Assistència 

Sanitària.

Les visites culturals de l’octubre van 

ser a la zona del Berguedà, amb viatge 

amb el Carrilet Verd de la comarca i pa-

rada al monestir de Sant Llorenç, prop 

de Bagà, i a la Garrotxa, on es va pujar 

al Carrilet dels Volcans i es va visitar la 

fàbrica de iogurts La Fageda. Les altres 

sortides del trimestre van ser a la Fun-

dació Francisco Godia i al Monestir de 

Santa Maria de Valldonzella.

I pel que fa a la resta d’activitats, 

tant les corals de SCIAS, com el grup 

de teatre i els diversos cursos i tallers, 

han comptat amb la participació dels 

socis. Com a novetat, el joc “Xifres i 

lletres” ha tingut una acollida molt 

bona i cada divendres ha reunit un 

bon grup de persones disposades a 

fer treballar el cervell d’una manera 

divertida. | o. c.

scias celebra la seva assemblea General ordinària

com es preveu en els estatuts de la societat cooperativa, 

SCIAS va celebrar el passat 9 de juny la seva Assemblea 

General Ordinària, que és la cita anual més destacada 

del calendari de l’organització. El màxim òrgan de go-

vern es troba perquè els socis puguin debatre sobre els 

temes d’interès relatius al funcionament de l’organit-

zació i perquè, en representació dels socis de l’entitat, 

els compromissaris exerceixin el dret a vot en la presa 

de decisions. Per cinquè any consecutiu, l’assemblea va 

ser presidida per Teresa Basurte, presidenta de SCIAS, 

i va tenir lloc a l’Hotel Hilton de Barcelona.

Les preceptives assemblees preparatòries i reunions 

informatives prèvies a l’Assemblea General Ordinària es 

van celebrar durant les setmanes prèvies al 9 de juny 

en diversos emplaçaments, amb l’objectiu d’escollir els 

compromissaris, fer els preparatius i establir els acords 

previs que agilitzin el desenvolupament de la cita més 

important per al govern de la cooperativa. | o. c.



|  compartir  |  octubre • novembre • desembre  2012

 | 23

assistència sanitària col·labora en 

l’edició de 2012 de La Marató de TV3, 

que invertirà els fons recaptats en la 

recerca per desenvolupar nous aven-

ços en l’àmbit de la malaltia del càncer, 

la principal causa de mort de persones 

entre els 35 i 70 anys. El proper 16 de 

desembre, amb la col·laboració de l’en-

titat asseguradora i el seu Programa 

d’Atenció al Càncer, es duran a terme 

nombroses activitats de sensibilitza-

ció, mobilització i impuls a la recerca 

destinades a sumar nous fons als 107 

milions d’euros acumulats des de 1992.

Assistència Sanitària tornarà a ser 

un dels col·laboradors principals de la 

21a edició de La Marató de TV3, que 

enguany dedicarà els fons recollits 

al càncer. El programa compta amb 

un suport social excepcional, que en 

aquesta ocasió es complementa per 

segona vegada amb la col·laboració 

d’Assistència Sanitària. L’entitat i la 

Fundació La Marató de TV3 compartei-

xen valors com la solidaritat, la respon-

sabilitat social i l’aposta per la millora 

de l’atenció sanitària i la medicina de 

qualitat, que són les claus de futur per 

permetre un impuls decisiu en la millo-

ra de la qualitat de vida de la ciutada-

nia. La col·laboració entre Assistència 

Sanitària i La Marató es veu reforçada 

per la voluntat comuna d’avançar en 

la societat civil catalana; ambdues són 

dos referents a Catalunya líders en els 

seus àmbits respectius, la sensibilit-

zació i l’impuls a la recerca i la salut, 

respectivament.

La recerca científica més recent 

obre noves vies per a la curació del 

càncer: amb la identificació de les 

assistència sanitària referma 
el seu compromís solidari amb 
la recerca mèdica

cèl·lules mare tumorals es treballa per 

simplificar la complexitat de la malaltia 

i abordar-la amb tractaments persona-

litzats. Catalunya disposa d’equips de 

recerca amb un alt grau de preparació 

per afrontar nous reptes en noves lí-

nies d’investigació oncològica, focalit-

zades en la prevenció i les teràpies de 

precisió. Per això, al desembre, La Ma-

rató de TV3 invertirà la seva capacitat 

de sensibilització i mobilització social 

en benefici de la recerca oncològica 

amb l’objectiu d’impulsar tractaments 

personalitzats per al càncer i aconse-

guir que aquesta malaltia deixi de ser 

mortal per convertir-se en crònica.

La Marató de TV3, la gran cita solidà-

ria i participativa de Catalunya, és una 

telemarató que anualment es dedica a 

un tipus de malaltia diferent i recapta 

una mitjana de set milions d’euros per 

edició, amb l’objectiu principal de des-

tinar-los a la recerca biomèdica i a la 

divulgació d’una malaltia o grup de ma-

lalties. Amb el temps ha anat augmen-

tant en prestigi, donatius i participació 

ciutadana, i actualment la Fundació La 

Marató de TV3 s’encarrega de la gestió 

dels fons, de la tria dels millors projec-

tes científics per al seu finançament 

i de les campanyes de sensibilització 

pertinents. La Marató 2012 arribarà a 

la seva vint-i-unena edició i sumarà la 

recaptació als 107 milions d’euros acu-

mulats des de la primera edició, una in-

versió que ha permès en tots aquests 

anys el treball de més de 3000 cientí-

fics. Per a molts pacients, els avenços 

aconseguits signifiquen millorar la seva 

qualitat de vida i, en alguns casos, fins i 

tot salvar-la. | o. c.

assistència sanitària dóna 
cobertura al col·legi oficial 
d’Òptics i optometristes de 
catalunya

assistència sanitària ha signat un acord de col·laboració 

amb el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Cata-

lunya per donar cobertura sanitària als professionals 

col·legiats i a tots els seus familiars. L’acord beneficia 

un conjunt de més de 8000 persones i forma part del 

Pla Col·lectiu, la línia de productes destinats a empreses 

i col·lectius.

Arran de l’acord de col·laboració signat, els òptics i 

optometristes col·legiats i llurs unitats familiars gau-

deixen de condicions avantatjoses per a noves altes a 

Assistència Sanitària. En concret, el Pla Col·lectiu és una 

pòlissa de serveis complets amb prima solidària, sense 

distinció per sexe o edat, que inclou una àmplia cobertu-

ra sanitària i un quadre mèdic de més de 5000 metges 

de lliure elecció.

L’acord, signat per Alfons Bielsa, president del Col·legi 

Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya, i Enric Sells, 

director comercial d’Assistència Sanitària, afavorirà els 

prop de 2700 membres del col·legi, així com els seus 

familiars, que podran accedir amb un tracte preferencial 

a la cobertura sanitària privada i al servei assistencial 

mèdic que ofereix Assistència Sanitària en tot el territori 

nacional.

Amb el Pla Col·lectiu, Assistència Sanitària partici-

pa en el mercat d’empreses i organitzacions, una línia 

d’assegurances mèdiques destinades a col·lectius que 

reforça la seva gamma de serveis i referma el lideratge 

a Catalunya. El seu èxit confirma la vigència del model 

de cooperativisme sanitari impulsat per l’entitat i avala 

el cicle d’expansió iniciat amb l’entrada en el negoci col-

lectiu de previsió social. | o. c.
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La velocitat amb què avancen diver-

ses especialitats mèdiques fa que, en 

l’àmbit de la salut, sigui important 

mantenir l’equipament al dia i amb 

les prestacions necessàries. Conscient 

d’aquest repte constant, l’Hospital de 

Barcelona compta amb un programa 

d’inversions que té com a objectiu 

garantir la disponibilitat de les tec-

nologies actuals en els seus serveis i 

instal·lacions. Periòdicament, doncs, 

es duen a terme intervencions des-

tinades a seguir oferint un servei de 

qualitat als usuaris.

Recentment, s’han renovat dos qui-

ròfans d’oftalmologia, totalment equi-

pats per a aquest tipus de cirurgia. Al 

llarg de l’últim any, s’han substituït els 

microscopis existents per dos models 

Zeiss d’última generació; també els 

facoemulsificadors s’han canviat i ara 

són Stelaris PC, els més idonis per a 

la cirurgia de la retina. L’Oftalmologia 

és una de les àrees que més ha avan-

çat en els últims anys, amb aparells 

de precisió que suposen una millora 

notable.

L’Àrea Quirúrgica de l’Hospital de 

Barcelona també ha incorporat un in-

novador sistema de diagnòstic fotodi-

nàmic (PDD), que visualitza les lesions 

neoplàsiques mitjançant la fluorescèn-

cia. En concret, és de gran utilitat per 

a casos de tumor vesical urotelial, la 

neoplàsia urològica més freqüent en 

aquest camp.

I, per últim, destaca el nou equip de 

mediastinoscòpia per a cirurgia toràci-

ca, que s’utilitza per poder veure, exa-

minar i realitzar biòpsies en les estruc-

tures de la part superior de la cavitat 

toràcica. Per a aquest procediment, és 

essencial disposar d’un equip específic, 

que en el cas de l’hospital de SCIAS 

s’ha renovat completament. Ara té la 

possibilitat d’aplicar les tècniques més 

avançades en aquesta especialitat amb 

una tècnica gens invasiva. | o. c.

La renovació d’equips mèdics a l’Hospital 
de Barcelona continua
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el programa d’atenció del càncer de l’Hospital 
de Barcelona utilitza un procediment terapèutic 
del càncer pleural no aplicat fins ara

L’equip coordinat pels doctors pedro 

Barrios, Joan A. Moya i Eugeni Sagí 

ha estat el primer a Espanya a recór-

rer a la tècnica de Sugarbaker per al 

tractament del mesotelioma pleural 

maligne. Tot i que aquesta complexa 

modalitat terapèutica es considera 

l’estàndard terapèutic d’alguns tipus 

de CP –com el pseudomixoma perito-

neal, mesotelioma peritoneal i carci-

nomatosi d’origen colorectal i apen-

dicular–, per primera vegada s’utilitza 

per a casos molt determinats de càn-

cer a la cavitat toràcica. Els beneficis 

sobre grups seleccionats de pacients 

n’han afavorit l’aplicació en un nom-

bre creixent de centres internacionals 

i actualment es considera acceptada 

per alguns tipus de CP. El Programa 

d’Atenció del Càncer de l’Hospital de 

Barcelona promou una atenció inte-

gral i multidisciplinària a la malaltia, 

amb eines com el registre de tumors, 

l’hospital de dia oncològic, els proto-

cols de tractament i la cirurgia estan-

darditzada, i facilita la implementació 

de nous tractaments.

La tècnica de Sugarbaker és un 

tractament combinat utilitzat amb 

intenció radical que suma en un ma-

teix acte terapèutic la cirurgia radical 

i la quimioteràpia associada a la hi-

pertèrmia (a temperatures de 42,5º), 

administrada directament dins de la 

cavitat que conté el tumor (abdomen 

i ara també tòrax). Aquesta intensi-

ficació terapèutica ha demostrat efi-

càcia sobre tumors avançats i, fins 

ara, tractats amb mitjans pal·liatius i 

escassos resultats clínics. En alguns 

tipus de CP, la combinació de CRS i 

HIPEC obté supervivències prolon-

gades superiors als 5 anys. Diverses 

agències sanitàries internacionals 

recomanen que, atesa la complexitat 

tècnica del tractament, es realitzi en 

centres especialitzats que acreditin 

l’experiència i capacitació suficient i 

que, a més, garanteixin una rigorosa 

selecció dels pacients i una avaluació 

contínua dels resultats.

Recentment, les bases conceptuals 

d’aquest tractament abdominal han 

estat utilitzades per ampliar la seva 

aplicació al tractament de tumors lo-

calitzats a la cavitat toràcica, com el 

mesotelioma pleural. Aquesta pato-

logia tumoral poc freqüent pot bene-

ficiar-se de l’ús d’aquest tractament 

combinat i aconseguir taxes de su-

pervivència superiors a les descrites 

amb l’aplicació d’altres tractaments 

convencionals. És molt important 

aplicar una estricta selecció dels pa-

cients i del tipus histològic del tumor 

abans d’indicar aquest tractament 

complex; la selecció s’ha de realitzar 

en el context d’un comitè multidisci-

plinari especialitzat. Els objectius del 

Programa d’Atenció del Càncer de 

l’Hospital de Barcelona són: promou-

re una atenció integral i coordinada 

del maneig del pacient neoplàsic, vet-

llar per l’aplicació protocolitzada dels 

tractaments i del registre de tumors, 

i facilitar i potenciar la implementa-

ció de nous tractaments en què exis-

teixi evidència publicada sobre els 

seus beneficis i resultats clínics. Des 

de fa 3 anys, l’Hospital de Barcelona 

aplica amb bons resultats el tracta-

ment de Sugarbaker en pacients amb 

malalties malignes del peritoneu. 

L’experiència i els bons resultats clí-

nics descrits han permès ampliar la 

seva aplicació sobre un pacient afec-

tat per un mesotelioma maligne pleu-

ral (cavitat toràcica). El mesotelioma 

pleural se sol diagnosticar en estadis 

avançats i sovint s’associa a mala 

qualitat de vida i supervivències molt 

limitades en el temps. La majoria de 

les persones que el desenvolupen 

han estat exposades a l’asbest. Tot i 

que actualment és una malaltia poc 

prevalent, els estudis indiquen que 

en els propers 20 anys augmentarà 

la seva incidència.

L’Hospital de Barcelona és el pri-

mer de l’àmbit privat a Espanya –i un 

dels pocs a tot el món– que posa en 

pràctica aquest nou tractament, sota 

la supervisió i tutela del seu Comitè 

d’Enllaç Oncològic. El seu Programa 

d’Atenció del Càncer aborda el diag-

nòstic i tractament de la malaltia amb 

un programa basat en la coordinació 

de tots els professionals implicats. 

L’equip integra la presa de decisions 

sobre l’estratègia terapèutica i la seva 

aplicació, basada en la millor evidèn-

cia científica. Els protocols en l’àrea 

del càncer, que eviten la variabilitat, 

s’actualitzen periòdicament incorpo-

rant els nous tractaments i fàrmacs 

amb indicació aprovada i ofereixen als 

pacients els mitjans més actuals. | o. c.
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La casa reial mostra el seu suport al model 
cooperatiu

convenció de les cooperatives de salut UNimeD del Brasil

en el marc de l’any internacional de 

les Cooperatives, el Príncep d’Astúries 

va concedir el passat 25 de setembre 

una audiència al Palau de la Zarzuela 

als representants del sector coopera-

tiu espanyol. Amb aquest acte, la Casa 

Reial se suma al reconeixement que 

durant el 2012 nombroses institucions 

i agents socials han atorgat al model 

empresarial cooperatiu, un model en 

auge en l’actual època de crisi.

Acompanyats de la ministra d’Ocu-

pació i Seguretat Social, Fátima 

Báñez, i del director de Treball Autò-

nom i Economia Social, Miguel Ángel 

García, la delegació de líders coope-

ratius va exposar la realitat del movi-

ment cooperatiu espanyol i els valors 

| Jose pérez

empresarials i socials que caracterit-

zen aquest model d’empresa.

Els representants cooperatius, en-

tre els quals hi havia el Dr. José Carlos 

Guisado, patró i primer executiu de la 

el príncep Felip saluda el Dr. Guisado durant 

l’audiència als líders cooperativistes.

Fundació Espriu, van transmetre al 

príncep Felip que els eixos del model 

empresarial cooperatiu són el mante-

niment i la creació d’ocupació, la re-

distribució de la riquesa , la reinversió 

de beneficis, la cohesió social i la no 

deslocalització del territori.

El príncep va mostrar el seu suport 

explícit al model cooperatiu com a em-

presa generadora d’ocupació i com a 

forma empresarial que es basa en el 

territori i que per tant no deslocalitza. 

També va valorar la capacitat que les 

cooperatives han tingut durant aquest 

període de crisi en limitar la destruc-

ció d’ocupació i fomentar el compro-

mís i la implicació de les persones amb 

el projecte empresarial.

«Hi ha un clar paral·lelisme entre Unimed i la Fundació Espriu, 

potser perquè l’impuls que va motivar la creació de les dues en-

titats és bàsicament el mateix.» Amb aquestes paraules va iniciar 

el Dr. José Carlos Guisado, president de l’Organització Interna-

cional de Cooperatives de Salut i patró de la Fundació Espriu, la 

conferència que va pronunciar el passat 13 de setembre en la 

42a Convenció Nacional de les cooperatives Unimed del Brasil.

Durant la seva dissertació, titulada Les cooperatives sanitàries 

al món, el primer executiu de la Fundació Espriu va abordar la 

situació actual de les cooperatives de salut des de diferents pers-

pectives, segons la seva tipologia i els entorns socioeconòmics, 

legislatius i polítics en què desenvolupen la seva activitat. Alhora, 

va exposar una detallada anàlisi sobre les fortaleses i debilitats 

del model de salut cooperatiu en les seves diferents modalitats 

i va fer un repàs de les experiències més rellevants a tot el món.

En repassar el model espanyol que representa la Fundació 

Espriu, el Dr. Guisado va insistir en les similituds amb el model 

brasiler Unimed i va manifestar que «ambdues societats estan 

basades en una vocació social de servei i en l’exercici d’una me-

dicina de qualitat i satisfactòria, tant per als professionals com 

per als usuaris».

Amb el lema «Maduresa, transformació i construcció del fu-

tur», la convenció, que es va celebrar entre el 10 i el 14 de setem-

bre a l’illa del sud-est brasiler Florianópolis, va aplegar més de 

1700 cooperativistes, que van participar en diversos col·loquis 

i taules rodones sobre els diferents aspectes de la gestió del 

sistema de cooperatives de Unimed i dels plans de salut. L’esde-

veniment va reafirmar el compromís de la cooperativa de salut 

per estimular el debat entre els seus líders.

Unimed del Brasil és la xarxa privada d’assistència sanitària 

més gran del Brasil, present en el 83% del territori. Fundada el 

1967, actualment comprèn 371 cooperatives, que reuneixen 110 000 

metges que presten serveis sanitaris a més de 17 milions d’usuaris 

i 73 000 empreses. |  J. p.

el Dr. Guisado es dirigeix 

als assistents de la 

convenció d’Unimed.
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La cooperativa central Nacional de Brasil, 
nou membre d’iHco

el consell d’iHco (international Health 

Cooperative Organization) dóna la 

benvinguda com a nou membre a la 

cooperativa brasilera Central Nacional 

Unimed durant la seva reunió a Sao 

Paulo.

El Consell de l’Organització Inter-

nacional de Cooperatives de Salut, 

presidit pel Dr. José Carlos Guisado, 

es va reunir a Sao Paulo, Brasil, el 25 

de juliol. Organitzat per la cooperativa 

de salut brasilera Unimed, la trobada 

va ser precedida d’una conferència ti-

tulada Perspectives econòmiques del 

sector de la salut al Brasil a càrrec de 

Sergio Bechelli, expert en salut públi-

ca, que va fer una anàlisi macroeco-

nòmica dels aspectes més rellevants 

per a l’atenció sanitària i va destacar 

que el Brasil és el segon mercat més 

important de la medicina privada, dar-

rere dels Estats Units.

La reunió del Consell, en què van 

participar els representants d’Espanya, 

Brasil, Japó i Argentina, va estar prota-

gonitzada per la incorporació de Cen-

tral Nacional Unimed com a membre de 

ple dret de l’IHCO. El seu president, el 

Dr. Mohammad Akl, va manifestar que 

«és un honor formar part de l’IHCO i 

poder col·laborar en els debats sobre 

cooperativisme sanitari en l’àmbit inter-

nacional». L’entitat que presideix Akl té 

més de 111 000 metges cooperativistes 

que l’any 2011 van donar servei a més 

de 18 milions d’usuaris.

El debat també es va centrar en 

temes com la col·laboració amb l’Or-

ganització Mundial de la Salut, OMS, 

i els avenços en el procés per assolir 

l’estatus d’òrgan consultiu d’aquest 

organisme internacional.

Els membres del Consell es van 

comprometre a impulsar l’ús de les 

noves tecnologies i de les xarxes so-

cials com a eina de comunicació i de 

promoció del moviment cooperatiu 

de salut, fomentant la interacció dels 

membres d’IHCO a través de serveis 

d’Internet com Twitter, Facebook o 

Linkedin.

El Dr. Eudes Aquino, president 

d’Unimed del Brasil, va presentar un 

informe detallat sobre la situació de 

les cooperatives de salut al Brasil, des-

tacant que actualment presten servei 

a més del 38% dels usuaris de plans 

de salut i que el 29% dels metges bra-

silers són membres de les cooperati-

ves Unimed. També va destacar que 

s’ha consolidat la xarxa d’hospitals 

propis, la segona de més envergadura 

del país, i que, fins a l’any 2014, s’ha 

previst posar en funcionament quatre 

centres nous. 

El Dr. Ricardo López, president de 

la Federació Argentina d’Entitats So-

lidàries de Salut, FAESS, va exposar 

davant del Consell la problemàtica 

legal de les entitats argentines de 

l’Economia Social que presten ser-

veis de salut, en ser equiparades a la 

resta d’empreses mercantils. També 

va presentar sengles iniciatives per 

al desenvolupament de l’Institut Coo-

peratiu de Salut, ICOS, i el llançament 

d’una campanya a l’Argentina per a la 

prevenció del risc cardiovascular. |  J. p.

el Dr. Guisado, president d’iHco, i el Dr. mohammad akl, president de central Nacional, signen 

l’adhesió de l’entitat brasilera a l’iHco.
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els membres d’iHco visiten l’Hospital 
UNimeD de sorocaba

Les cooperatives de salut argentines 
caminen cap a la integració

«integrar per garantir el futur». aquesta va ser la consig-

na de la trobada que va organitzar la Federació Argentina 

d’Entitats Solidàries de Salut (FAESS) el passat 3 d’agost 

a Buenos Aires, en el marc del Congrés Argentí de Coo-

peratives 2012. Les cooperatives de salut argentines van 

impulsar en aquest acte la creació d’una xarxa per a l’Eco-

nomia Social, alhora que van plantejar una estratègia per 

revertir la situació en la qual les ha deixat la nova legislació 

aprovada al país sud-americà. El nou escenari que planteja 

la Llei de regulació de medicina de prepagament no con-

venç les entitats solidàries de salut, que no volen rebre el 

mateix tractament que les empreses sanitàries comercials. 

Consideren que la naturalesa jurídica, l’objecte social i els 

més de 2 milions i mig d’usuaris dels serveis solidaris són 

essencialment diferents als de les empreses mercantils, i 

per això demanaran la derogació de la legislació.

El president de FAESS i membre del Consell de l’Organit-

zació Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO), Ricar-

do López, va manifestar que el sector de la salut solidària 

avança cap a la conformació de la Xarxa Unió Solidària 

(UNISOL). Aquesta xarxa serà «un paraigua de defensa col-

lectiva» més ampli que una federació i permetrà avançar 

en l’ampliació de campanyes de prevenció i donar un millor 

servei a les persones que la sanitat comercial deixa de ban-

da. «Quantes entitats mercantils fan prevenció? Nosaltres 

no estem en el negoci de la malaltia», va afirmar López.

El Dr. José Carlos Guisado, patró de la Fundació Espriu i 

president de l’IHCO, va exposar la situació actual del model 

cooperatiu de salut a Espanya i la seva vinculació amb la 

salut pública. |  J. p.

formar part de l’agenda d’activitats re-

lacionades amb la reunió del Consell 

de l’IHCO.

Durant la visita, el president d’IHCO 

i patró de la Fundació Espriu, Dr. José 

Carlos Guisado, va manifestar que 

«Unimed és un gran exemple de com 

la salut promou el desenvolupament. 

Nosaltres entenem la salut com un pro-

Una delegació de representants de 

les entitats que formen part de l’Orga-

nització Internacional de Cooperatives 

de Salut (IHCO) van visitar el passat 

dijous 26 de juliol l’Hospital Sorocaba, 

que pertany a la cooperativa brasile-

ra Unimed. La visita a l’hospital, situ-

at a la ciutat de Sorocaba, a uns 100 

quilòmetres a l’oest de Sao Paulo, va 

jecte holístic. Un hospital com aquest 

de Sorocaba genera desenvolupament 

en tota la regió i activa el creixement 

de diversos sectors de la societat».

L’Hospital de Sorocaba atén prop 

de 140 000 usuaris, té 944 socis, una 

mitjana mensual de 1000 hospitalit-

zacions i realitza 95 000 proves de 

laboratori cada mes. |  J. p.

els membres d’iHco 

durant la seva visita a 

l’Hospital Unimed de 

sorocaba.
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 el cooperativisme sanitari, possiblitat real per 
sortir de la crisi

alipio Gutiérrez, emilio de Benito, teresa Basurte, Javier López, Joan rovira, enrique de 

porres i José carlos Guisado.

El Dr. de Porres va recordar el reco-

neixement de les Nacions Unides en de-

clarar 2012 com l’Any Internacional de 

les Cooperatives, i va exposar alguns 

dels elements diferencials que caracte-

ritzen aquest tipus d’empreses, com ara 

la nul·la conflictivitat laboral i la limita-

da destrucció d’ocupació en èpoques de 

crisi. El Dr. de Porres va afirmar que les 

cooperatives sanitàries són una «fór-

mula d’organització, autogestió i diàleg 

entre els principals protagonistes de la 

sota l’interrogant «està en joc, 

l’equitat?», el passat 4 d’octubre es va 

celebrar un debat entorn del coopera-

tivisme sanitari, organitzat per la Fun-

dació Espriu i la Fundació Gaspar Ca-

sal, en què es va concloure que aquest 

pot jugar un paper important com a 

possibilitat real davant les retallades 

provocades per la crisi econòmica.

La sessió, que va tenir lloc a la seu 

de l’Associació de la Premsa de Ma-

drid, va comptar amb la participació 

de Teresa Basurte, presidenta de la 

Fundació Espriu i de la cooperativa 

SCIAS; Enrique de Porres, patró de 

la Fundació Espriu i conseller delegat 

d’ASISA, i José Carlos Guisado, presi-

dent de l’Organització Internacional 

de Cooperatives Sanitàries, IHCO, i 

primer executiu de la Fundació Espriu.

Després d’una introducció per part 

del professor d’Economia Aplicada de 

la Universitat de Barcelona, Joan Rovi-

ra, es va suscitar un interessant debat 

en què van intervenir, entre d’altres, els 

periodistes Emilio de Benito, redactor 

d’El País, Alipio Gutiérrez, president de 

l’Associació Nacional d’Informadors de 

la Salut, ANIS, i Javier López Iglesias, 

director de la revista Voces. Rovira va 

reflexionar sobre quines polítiques 

s’haurien d’implementar respecte a 

l’assegurança privada que proporcionen 

les cooperatives sanitàries i va al·ludir 

a la possibilitat de promoure-les mitjan-

çant beneficis fiscals, tenint en compte 

l’estalvi que permeten al sistema públic.

medicina, el malalt i el metge».

Teresa Basurte va posar de mani-

fest la importància del punt de vista 

de l’usuari de la sanitat en la presa 

de decisions, conjuntament amb el 

dels professionals, i el Dr. Guisado va 

apuntar que el sistema de les institu-

cions de la Fundació Espriu és admirat 

i imitat en diverses parts del món, la 

qual cosa demostra la seva solidesa i 

flexibilitat per adaptar-se a múltiples 

entorns i situacions. |  J. p.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
aNy iNterNacioNaL De Les cooperatives 

El moviment cooperatiu internacional celebra durant el 2012 l’Any Internacional de les Cooperatives, 

declarat per les Nacions Unides, amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania que les cooperatives 

són empreses de les persones i per a les persones que competeixen en el mercat de manera eficient, 

però que a més aporten als seus membres i a la societat valors afegits, com la creació d’ocupació 

sostenible i digne o la integració social. Estan previstos nombrosos actes i activitats durant tot 

l’any en diferents països.

2012

FÒrUm iNterNacioNaL De cooperatives De saLUt

El Fòrum Internacional de Cooperatives de Salut celebrat el 12 d’octubre de 2012 a la ciutat de Quebec, 

Canadà, va abordar el tema Les cooperatives de salut ajuden a construir un món millor amb l’ob-

jectiu de mostrar les cooperatives de salut al món com una font d’inspiració per desenvolupar 

solucions que satisfacin les necessitats de la ciutadania. Organitzat conjuntament per Health Care 

Coop Federation of Canada, La Fédération des Cooperatives de Services à Domicile et de Santé du 

Québec i l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO), va comptar amb la partici-

pació, entre d’altres, del president d’IHCO i CEO de la Fundació Espriu, Dr. José Carlos Guisado, i del 

director del Departament d’Ètica, Equitat, Comerç i Drets Humans de l’OMS, el Dr. Rüdiger Krech.

12
octUBre

2012

13
octUBre

2012

reUNió DeL coNseLL De L’iHco

El 13 d’octubre es va celebrar la reunió del Consell de l’Organització Internacional de Cooperatives 

de Salut (IHCO). La reunió va tenir lloc al Quebec (Canadà) i va ser presidida pel Dr. José Carlos 

Guisado, CEO de la Fundació Espriu.

31
octUBre

2012

assemBLea eXtraorDiNÀria De L’aci

L’Aliança Cooperativa Internacional celebra una assemblea extraordinària a manchester. La trobada 

té com a objectius principals decidir sobre la fórmula jurídica que haurà d’adoptar l’organització se-

gons la legislació belga, després del seu trasllat a Brussel·les; establir un nou pla estratègic que en-

tri en vigor a partir de 2013 i adaptar la fórmula de subscripció de membres a les noves necessitats.

31-2
octUBre

NovemBre

2012

ica eXpocoop 2012

La III Fira Internacional de Cooperatives se celebrarà en aquesta ocasió a manchester. S’hi expo-

saran tot tipus de productes i serveis d’empreses cooperatives amb la idea d’enfortir la imatge de 

les cooperatives i d’oferir oportunitats de negoci i d’intercooperació.

Dia mUNDiaL De Les cooperatives De treBaLL associat

En el marc de l’Any Internacional de les Cooperatives, l’Organització Internacional de les Cooperatives 

de Producció Industrial, Artesanal i de Serveis, CICOPA, i l’organització francesa de cooperatives de 

treball CG Scop, organitzen a marsella el 16 de novembre de 2012 el Dia Mundial de les Cooperatives 

de Treball Associat; un dia ple d’intercanvis sobre la diversitat de models i pràctiques de les coo-

peratives de treball a tot el món, així com de debats i anàlisis sobre els reptes urgents derivats de 

la crisi actual, amb solucions provades en transformació d’empreses, xarxes de treball i clustering.

FÒrUm iNterNacioNaL per a La promoció De La saLUt

L’Aliança Internacional per a la Promoció de la Salut, organisme que té com a missió catalitzar i 

coordinar les accions de la societat civil internacional en l’àmbit de la promoció de la salut, cele-

brarà els dies 19 i 20 de novembre a Ginebra el II Fòrum Internacional per a la promoció de la salut.

16
NovemBre

2012

19-20
NovemBre

2012
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riure, estimar...
T’has adonat que 
les millors coses 
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Hopper, més enllà de la pintura 

aquest any que ja s’encamina cap a la recta fi nal, edward hopper (1882-

1968) ha estat el protagonista d’una gran exposició que ha tingut lloc al 

Museu thyssen-bornemisza de Madrid. La mateixa mostra es pot veure 

fi ns a fi nals de gener de 2013 a parís, ciutat on precisament el prestigiós 

pintor nord-americà va fer-hi algunes estades. el que ens ofereix hopper 

no són «estampes realistes dels estats units» sinó «composicions de 

la realitat com un camí per copsar l’intangible, les pors, la tristesa, les 

incerteses o la solitud, i per indagar en les fragilitats del seu propi interior 

que, al cap i a la fi , són les mateixes fragilitats de tothom», ens diu ernest 

farrés Junyent en aquestes pàgines. per això no sorprèn que força 

literats hagin refl exionat sobre l’aportació de qui és, sens dubte, un dels 

millors artistes plàstics del segle xx nord-americà. una part signifi cativa 

d’aquestes refl exions les recollim en aquest monogràfi c de | compartir |, en 

el qual reproduïm algunes de les obres de hopper, que són una autèntica 

delícia… i que, a més, ens conviden a pensar.

Edward Hopper. 

Autoretrat, 1925-1930. 
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a pintura nord-americana del segle 
XX és un art del silenci. De Hopper 
fins a Motherwell, aquesta pintura 
sembla voler ser   el revers dels car-

rers sorollosos de les seves ciutats, del gran 
esplendor de la imatge parlada que és el cine-
ma clàssic dels Estats Units, de la seva potent 
música popular, que neix a les muntanyes, als 
camps, en les ventoses prades, a les mines o 
les fàbriques. Podríem avançar una altra hi-
pòtesi, però. En el radical  individualisme que 
revelen aquests quadres —i del qual les obres 
de Hopper en són testimoni cabdal–, hi podem 
trobar la petja de l’ombra silenciadora d’un 
dels Pares Fundadors de la llavors jove nació 
que era Estats Units —parlo de finals del segle 
XIX, quan comença a construir-se el conjunt de 
manifestacions artístiques que anomenem art 
nord-americà–. M’agradaria argumentar que 
en l’obra de Hopper hi trobem una reacció al 
devessall creatiu, fundador, dels poemes del poeta 
Walt Whitman. No només Hopper sembla re-
accionar-hi. Llegir Whitman i contemplar els 
quadres dels grans mestres de la pintura als 
Estats Units del segle XX esdevé un exercici que 
pot ser fecund. Com si la força de la veu del cre-
ador de Cant a mi mateix, una veu que el mateix 
Whitman diu que «acull multituds», empenyés 
els Rothko, Motherwell, Pollock o Hopper a 
despoblar la seva paleta, penosament, lenta-

ment, d’aquestes multituds i els empenyés cap 
a un radical entotsolament callat. 

Harold Bloom escrivia en el pròleg de l’edi-
ció del 150è aniversari del gran poemari de 
Whitman Leaves of Grass: «si vostè és nord-ame-
ricà, aleshores Walt Whitman és el seu pare i 
la seva mare imaginaris, fins i tot si no ha es-
crit mai ni un sol vers». Davant d’unes figures 
paternes simbòliques totpoderoses, capaces 
de descriure amb la seva paraula tot l’univers 
d’una nació en construcció, quin espai en l’uni-
vers de l’esperit els queda als fills per poblar? 
Probablement cap. Serà la generació dels néts 
–la de Hopper, que va néixer el 1882, deu anys 
abans de la mort de Whitman– la que intentarà 
crear-se un món possible, inevitablement sota 
l’ombra del «gran pare i mare de tots els ameri-
cans». Penso que per fugir de l’ombra del Gran 
Pare i de les seves paraules torrencials i profè-
tiques, Hopper i d’altres van buscar la llum i el 
silenci. Però, almenys en Hopper, llum i silenci 
reten, a la seva manera, ombrívola també, un 
homenatge a Whitman. Hopper, al llarg de la 
seva obra, pintarà, un rere l’altre, i tants com 
pugui, brins de l’herba de les prades humanes 
d’Amèrica del Nord. I si Whitman canta l’ho-
me americà com a potència, com a possibilitat, 
com a programa, Hopper el mostra com a acte 
acomplert, com a finitud, com allò que queda 
després de l’esperança i el somni. 

Leaves of Grass
Josep M. Lluró

L

CoM WaLt WhitMan, taMbé hopper seMbLa voLer «Convertir-se en eL ferit». CoM eLL, eL pintor 

taMbé refusa preguntar aLs seus personatges CoM es troben; a Cada quadre es Converteix 

en un d’eLLs. 

Josep M. Lluró  és professor d’Història 
en un institut i assagista. Com a 
pedagog,  ha estat director d’Aula, 
Escola Europea, i ha treballat 
especialment sobre didàctica de la 
història. Ha co-coordinat l’estudi 
Junts a l’aula? (Fundació Bofill, 2012). 
Com a escriptor s’ha interessat 
especialment per temes relacionats 
amb les vinculacions entre història 
i memòria, per la representació 
artística de les grans catàstrofes 
del segle XX i en com aquestes han 
representat un canvi cultural decisiu 
a Occident. Sobre aquesta temàtica 
ha coordinat el llibre Història, 
memòria, testimoniatge. Un llegat per a 
Europa (Lleonard Muntaner, 2011).
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tat d’una habitació de motel, en el seriat jardí 
d’una casa adossada, i ens els mostra en la seva 
dignitat essencial, irrevocable.

Com el poeta, Hopper sembla que vulgui, 
ell també, «convertir-se en el ferit». Com ell, 
també el pintor refusa de preguntar als seus 
personatges com es troben; a cada quadre es 
converteix en un d’ells. No és difícil pensar en 
Hopper pintant l’altre com si es pintés a ell 
mateix. O potser millor, mogut a prendre els 
pinzells en la convicció que al pintar l’altre 
s’omple ell mateix de sentit. 

Whitman diu: 

Si pogués oblidar les burles i els insults!

Si pogués oblidar les llàgrimes

i els cops de les claves  i de les maces! 

Si pogués veure amb ulls estranys la meva 

crucifixió i la meva corona d’espines!

«Crec que un bri d’herba és tan perfecte com 
el viatge sideral de les estrelles», escriu en el 
fragment 31 del Cant Whitman. Hopper renunci-
arà a l’ambició del seu “avi”. El viatge sideral de 
les estrelles és ben lluny de la vida humil de les 
herbes, i cada ésser humà és simplement «dust 
in the wind», pols en el vent. «El tendó més petit 
de les meves mans» —prossegueix Whitman– 
«avergonyeix tota la maquinària moderna». I 
Hopper haurà de mostrar respectuosament les 
limitacions de les asseveracions del poeta, ense-
nyant-nos tota la «maquinària moderna» de la 
qual la megalòpolis —la ciutat tecnificada– és 
la seva expressió més complexa, avergonyeix i 
deshumanitza  cadascun d’aquests brins que 
són els personatges dels quadres del pintor. 
Però Hopper també ha après de l’autor del Cant 
una cosa essencial i, representant-les, rescabala 
amb escreix aquests figures silents i solitàries, 
anònimes, sempre perdudes en el marasme del 
succeir, refugiades en la cantonada de la bar-
ra d’algun bar, en l’aclaparadora impersonali-

Edward Hopper. Two Puritans, 1945.
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Aquests versos semblen el motiu d’un qua-
dre primerenc de Hopper, fortament influït per 
Munch. Es titula Soir Bleu. En la terrassa d’un 
bar sobre un llac o a la riba de la mar, adorna-
da com per a una revetlla, hi veiem una parella 
de burgesos asseguts que miren amb desapro-
vació el clown —probablement algú que forma 
part de les actuacions de la festa– encara vestit 
de pallasso, que s’ha aturat a fer una cigarreta 
en una taula ocupada per dos homes més. Una 
dona dreta, pintada com un lloro, el mira tam-
bé altiva. El clown, un pierrot, porta els ulls 
pintats amb un rombe vermell i la cara tota 
maquillada d’un blanc cadavèric. La cigarreta 
li penja dels llavis. Està absort, com si llegís 
una carta, o mirés el joc que acaba de rebre en 
una partida de pòquer. Sense que ho sapiguem 
del cert, notem de seguida que el quadre parla 
d’un ésser que ha vist els somriures, el riure i el 
riure-se’n (d’ell, per exemple) dels altres, molts 
vespres a la seva vida. Potser també ha sentit 
els insults que, jocosos, els espectadors li pro-
ferien. El quadre és teatral, com convé als usos 
de cert expressionisme i a la temàtica. Però la 
solitud d’aquell que és “crucificat” pels altres, 
per la mirada dels altres, per la seva condició 
de diferent, és ben real. El tema recurrent del 
pagliaccio que no ho és, Hopper el desproveeix 
de la càrrega melodramàtica per subratllar-ne 
la dimensió quotidiana, el: “saben, jo això ho 
faig per menjar, però de jove volia ser una al-
tra cosa”, tan proper a un cert tipus de cinema 
negre nord-americà.

A l’exposició sobre Hopper que s’ha exhi-
bit al Museu Thyssen de Madrid, s’hi mostren 
una sèrie de gravats seus, també primerencs. 
Els motius principals del seus quadres ja hi 
són, encara que no del tot depurats: les cases 
aïllades i sinistres, perquè són reminiscències 

estranyes de temps passats de fa poc, però que 
semblen molt i molt llunyans; la torbadora pre-
sència d’una finestra al costat d’un llit, o d’una 
taula, per on pot arribar en qualsevol moment 
la mort; la sexualitat reprimida o esmorteïda 
per l’absència de l’amor; la solitud de la costu-
rera, del pagès; els fragments de carreteres que 
són un no-lloc. 

No, en els quadres de Hopper no hi ha nin-
gú al costat dels seus personatges, llevat d’un 
impotent Hopper. Les parelles que representa 
no es fan companyia; al contrari, s’ofeguen en el 
seu aïllament. Com la dona i l’home que són al 
jardí de casa seva a Capvespre a Cape Cod: ell, asse-
gut davant la porta, juga amb el seu gos, que 
no sembla estar per la feina, mentre la dona, 
repenjada contra una paret, està abstreta i és 
aliena del tot al que passa entre l’home i el gos. 
En quadres com aquest, admirem la capacitat 
de Hopper de suspendre en el temps —i de fi-
xar-hi– el replegament de la vitalitat america-
na que cantava Whitman. 

A El sol del matí, una dona —la mateixa que 
hem vist, nua, en un altre quadre, Matí a la 
ciutat–, en camisa de dormir i asseguda al llit, 
mira per la finestra oberta com surt el sol. Si 
al quadre Matí a la ciutat existeix un erotisme 
tens, a l’altre quadre el sol que surt il·lumina 
discretament el rostre de la dona que rep, 
alleugerida, la claror matinal després de la 
llarga nit: l’habitació s’omple d’una llum que 
recorda també la del capvespre. Hopper sembla 
suggerir que entre el matí i la tarda no hi ha 
diferència per a aquesta dona, sola, fràgil.

Sola, fràgil? No hi ha algú que l’observa, i 
que no som nosaltres? El mateix pintor, sens 
dubte, però potser algú més. 

No hi ha en el gest d’aquestes dues Venus 
contemporànies, populars —un transsumpte 

Edward Hopper. Blackwell’s Island, 1928.
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Edward Hopper també ha pintat marines, 
i escenes esportives, com la de blanquíssims 
vaixells a vela que llisquen per sobre el mar. 
Escometent l’onada. Mirada en el seu conjunt, 
l’obra de Hopper registra la llum i també la 
seva ombra. El vaixell ràpid pel mar, en un 
matí ventós i de cel clar; i a la vegada aquells 
homes i aquella dona solitaris en un 24 hours 
dinner room qualsevol, esperant com a falcons 
de la nit que aparegui la presa desitjada. A 
l’exposició del Thyssen no hi ha anat aquest 
quadre tan cèlebre de Hopper, Nighthawks. Però 
l’ombra temible del somni americà hi és ben 
representada. «Vull pintar la solitud de la ciu-
tat», va dir el pintor en una entrevista. Aquesta 
solitud és el revers de l’individualisme comu-
nitari de Whitman. No és una contradicció: 
per a Whitman, qui camina, ho fa sol, i en el 
camí troba els companys. Per a Hopper, com 
veiem a Nighthawks, qui surt de la solitud de 
la seva habitació per endinsar-se en la ciutat 
només trobarà figures errants com ell. No hi 
ha, doncs, companys de camí. 

I no obstant, el camí hi és. Es troba en el 
nou matí que comença, l’intuïm en el gest de 
plegar la carta que anuncia l’adéu sobtat i que 
obliga la dona del quadre Habitació d’hotel a pen-
sar què farà a partir d’ara, i el veiem en el posat 
desafiant de la dona negra del quadre Matí a 
Carolina del Sud, pintat el 1955, just en la vigília 
de l’inici de la lluita pels drets civils que porta-
rà els afroamericans dels Estats Units a acabar 
amb la seva discriminació legal. En la figura 
d’aquesta dona de Carolina del Sud, hi trobem 
precisament, malgrat tota la solitud que provo-
ca la voracitat capitalista que ha caracteritzat 
la història dels Estats Units, aquella valentia 
a què animava Whitman, aquella invitació a 
escometre l’onada. 

actualitzat del tema clàssic de la venus nua i de 
la venus vestida–, una decisió valenta, un aca-
rar-se des de la finestra, exposant-se als altres, 
als furoners que volen capturar la indefensió 
confiada dels veïns? No veiem en els dos gestos 
—el de la dona nua que surt de la dutxa o que 
acaba de masturbar-se, en el de la dona amb ca-
misa de dormir que saluda la vitalitat del nou 
dia– la seva determinació de ser? Segurament, 
en aquests dos magnífics quadres, és aquesta 
determinació la que pinta, admirat, Hopper. 
L’admiració per la dona, per la seva dona.

Whitman va ser el poeta de la jove demo-
cràcia americana. Hopper també és un pintor 
democràtic. De la seva paleta sortiran quadres 
que reflecteixen les esperances mancades de 
les classes mitjanes blanques. És un món que 
Whitman va veure néixer, i del qual Hopper 
n’intueix l’extinció. Però els seus quadres no 
són elegies. Refugiat en la llum minvant i en 
el silenci que caracteritzen moltes de les seves 
pintures, que el protegeixen de l’ombra exces-
siva del Gran Pare, Hopper, malgrat tot, pren 
el seu testimoni  i ens mostra uns personatges 
que, com aquestes dones dels seus quadres que 
s’acaren valentes a la finestra del món al matí, 
responen a l’exhortació del Mestre:

 
Llarg temps has somniat somnis 
 menyspreables. 
Vine, que et netegi els ulls...
i acostumat ja al resplendor de la llum.
Llarg temps has xipollejat a la riba, agafat 
 a un lleny.
Ara has de ser un nedador intrèpid.
Aventura’t en alta mar, flota,
mira’m confiat
i escomet l’onada.

Edward Hopper. El sol del matí, 1952.
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JORDI COCA

«Sovint, tant a la pintura com a 
l’escriptura, i també a la vida, el sentit 
profund de les coses no és en l’acció.»

«no voLia esCriure un assaig ConvenCionaL sobre La pintura de hopper, ni una biografia seva. 

Jo Me’L voLia apropiar, voLia aCostar-M’hi, entendre’L, dur-Lo aL terreny de La desCripCió, 

de La narrativa, expLiCar-Lo i expLiCar La seva evoLuCió tant piCtòriCa CoM personaL», diu 

Jordi CoCa, autor deL LLibre paisatges de hopper (1995). 

A l’hora de fer aquesta entrevista, 
una càlida llum de tarda entra fins al 
fons de l’ampli despatx de Jordi Coca. 
El resultat és una imatge típicament 
hopperiana. L’escriptor i dramaturg 
català Jordi Coca (Barcelona, 1947) 
va començar la seva carrera literària 
l’any 1971 amb la novel·la Un d’aquells 
estius (Els Lluïsos). Ha publicat desenes 
de llibres (novel·la, narrativa breu, 
poesia i teatre). Destaquen, entre 
d’altres, la novel·la La japonesa, 
premiada amb el Premi Josep Pla, i 
Sota la pols, Premi Sant Jordi. L’any 
2012 ha publicat la novel·la En caure 
la tarda. Les seves obres de narrativa 
s’han traduït al castellà, a l’anglès, i 
al francès. Coca és, a més, doctor en 
Arts Escèniques.

Per quin motiu decideix capbussar-se en 
l’obra de Hopper?
Sempre m’ha interessat el món de la plàstica. 
Ben entrats els anys 70 encara s’estava discutint 
si la modernitat estava només en l’art abstracte 
o també es podia trobar en la figuració. Era una 
falsa polèmica; i després encara va aparèixer 
un tercer element: l’art conceptual. Semblava 
com si el segle XX només pogués ser el segle de 
la pintura abstracta i de l’art conceptual. Natu-
ralment, aquest plantejament derivava d’haver 
concebut la idea de modernitat a partir de les 
avantguardes històriques, quan en realitat, per 
buscar l’origen de la modernitat, ens hem de 
remuntar com a mínim fins a Baudelaire i pas-
sar després pels simbolistes. L’Ubu rei, d’Alfred 
Jarry, sorgeix del simbolisme, no dels Dadà, i 
Maeterlinck, que estrena per primera vegada 
el 1890, era simbolista, i tanmateix és un ante-
cedent claríssim de Beckett. Hopper m’oferia 
l’oportunitat de plantejar aquestes qüestions 
que per a mi eren –i continuen sent– centrals. 
No recordo quan vaig descobrir l’obra de Hop-
per, però sé que de seguida em va semblar 
interessant perquè era figurativa i posava en 
crisi la idea que, al segle XX, només tenia va-
lor l’abstracció i l’art conceptual. No només era 
figurativa: era descriptiva, però no segons la 
convenció fotogràfica. D’altra banda, era molt 
arrelada al seu territori, al món nord-americà, 
a Nova York i als grans paisatges de l’Amèrica 
interior; grans paisatges que ja havien desco-

bert els pintors nord-americans del segle XIX 
i que Hopper revisitava des d’una perspectiva 
nova. I encara hi afegiria un altre motiu pel 
qual Hopper em va seduir: la seva obra és radi-
calment honesta.

Què vol dir que és una obra “radicalment ho-
nesta”?
Hopper fa el que sap fer, i ho fa bé. Mai no estira 
més el braç que la màniga, està on pot estar 
i sempre va endavant. No és un impostor. En 
el món de l’art, n’hi ha força, d’impostors. La 
immensa majoria d’obres que els darrers anys 
semblaven importants, i que ara són en museus 
d’art contemporani, no valen absolutament res. 
I la immensa majoria de les novel·les que triom-
fen, al cap d’una dècada ja s’han fet velles. L’èxit 
és perillós perquè et fa perdre el sentit crític. Jo 
sempre m’esforço a recordar allò que deia Joan 
Brossa: «Si hi ha moltes mosques, és que hi ha 
una merda a la vora».

Segur que hi ha unes quantes obres d’artis-
tes que vostè titlla d’impostors que continuen 
penjades en museus de molt renom...
Aviat les hauran de despenjar, però, natural-
ment, el negoci de l’art és poderós. No tant 
com el de la guerra, però déu n’hi do. Ara bé, 
fixem-nos que, amb els anys, l’obra de Hopper 
es va consolidant. L’exposició de la Thyssen a 
Madrid, que ara es pot veure a París, demostra 
que l’interès per la seva obra és creixent. Hopper, 

daniel romaní



que va tenir una formació acadèmica, de seguida 
va estudiar els impressionistes directament a Pa-
rís a partir de 1906. Estudia la paleta dels grans 
mestres impressionistes, els colors que usen, les 
composicions… A més,  va rebre l’impacte de 
la publicitat –va dedicar-s’hi per guanyar-se la 
vida– i va estudiar, com ja he comentat abans, 
els grans paisatgistes nord-americans del segle 
XIX. Tot això va contribuir a definir un estil molt 
personal. Que aquests precedents són operatius, 
es veu quan repasses l’obra d’Herbert Pullinger, 
per exemple, que tal com va fer Hopper, pinta-
va cases, paisatges de la costa, paisatges urbans, 
ferrocarrils… No té la grandesa de Hopper, però 
se l’ha de tenir en compte. Hopper s’esforça a fer 
un camí personal, que defuig les visions adotze-
nades, que no pinta l’anècdota sinó la categoria: 
quan ens mostra un carrer de Nova York, o l’inte-
rior d’una cinema, o d’un teatre, ens està parlant 
de l’ànima de les persones, de la solitud, d’una 
societat els valors de la qual podem identificar 
perfectament, per bé i per mal. Jo sempre he pen-
sat que cal evitar les repeticions, i això no vol dir 
que no coneguem i reconeguem el passat. Ara, 
els discursos repetitius són discursos buits. La 
majoria de les persones, en qüestions d’art –i a la 
vida també, com sempre– prefereix seguir l’èxit 
i les consignes ja digerides. Jo vaig escriure el 
llibre sobre Edward Hopper entre els anys 1992 
i 1994. Es va publicar el 1995. Aleshores ningú 
no parlava de Hopper de manera elogiosa, com 
a mínim aquí. 

Quins són els principals temes que explora 
Hopper?
Els carrers de les grans ciutats, les persones 
soles o envoltades d’altres persones però clara-
ment soles, la calidesa d’alguns espais que acull 
aquests éssers provisionalment: halls, habitaci-
ons d’hotel, sales d’espectacles, restaurants, 
bars… Així, a Habitació a Nova York, per exemple, 
hi ha dues figures presents, però mentre l’ho-
me llegeix el diari, la dona, a l’altre costat de 
la taula, mira distreta un piano. Cadascú és al 
seu món. En molts dels seus quadres també cal 
remarcar el contrast entre la llum i l’ombra, 
cosa que presagia el que acabarà pintant en la 
seva última etapa: la llum. També tenen molta 
importància els edificis, els grans casalots so-
litaris en algun turó, els fars, les marines, els 
grans paisatges nord-americans, els jardins ur-
bans, persones que reposen, talment com si el 
temps s’hagués aturat… 

«La immensa majoria d’obres 
que els darrers anys semblaven 
importants, i que són en museus 
d’art contemporani, no valen 
absolutament res.»
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Vostè va tenir ocasió de recórrer els escenaris 
que Hopper va pintar, oi?
Sí, l’any 1992 em van convidar com a professor 
visitant a la Universitat de Berkeley (Califòr-
nia). Vaig estar-hi set mesos i vaig aprofi tar per 
viatjar per la geografi a hopperiana. Ja ho havia 
fet dos anys abans durant set setmanes. Veia 
l’obra de Hopper i entrava en el món que ell ha-
via pintat. Abans d’aquests viatges ja sabia que 
no volia escriure un assaig convencional sobre 
la pintura de Hopper, ni una biografia seva. 
No, jo me’l volia apropiar, volia acostar-m’hi, 
entendre’l, dur-lo al terreny de la descripció, 
de la narrativa, explicar-lo i explicar la seva 
evolució tant pictòrica com personal. Deixi’m, 
però, reprendre el fi l del que em preguntava 
al principi, sobre quins motius m’havien fet 
capbussar en Hopper, ja que encara n’hi ha 
un altre: a començaments dels anys 80, a mi 
m’interessava molt un escriptor belga que es-
crivia en francès: Maurice Maeterlinck. Vaig 
traduir-ne algunes obres al català. En les seves 

obres aparentment tot és real, però la realitat 
que ens mostra és falsa, només és aparent, és 
una màscara darrere de la qual hi ha la mort, 
la certesa del que és incert, el pes que té en 
nosaltres el desconegut, la força de les coses 
que no sabem… Maeterlinck també parla de la 
solitud, i trobo que hi ha un cert paral·lelisme 
entre la realitat que Hopper ens mostra i la fal-
sa realitat de Maeterlinck. La dona que està as-
seguda en un llit d’hotel, la dona que seu al llit 
i mira per la fi nestra, els individus que prenen 
el sol, les persones que estan en un tren o al 
hall d’un hotel... Totes aquestes obres de Hopper 
d’alguna manera també són una falsa realitat.

Falsa? Jo trobo que és ben real!
Ho sembla, però la pintura de Hopper no pre-
tén ser la reproducció fi del i detallada de res. 
En Hopper hi ha una clara voluntat d’ultrapas-
sar el costumisme. No és un pintor costumista, 
sinó algú que destil·la la realitat, que ens en 
mostra l’essència. Hopper sempre va més en-

«Hopper sempre va més enllà de 
l’anècdota: ens parla de la fragilitat de 
la condició humana, de fi ns a quin punt 
som efímers. Precisament per això, en 
les seves obres, no hi passa gran cosa.» D
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No és fàcil “explicar” per escrit obres pictòri-
ques. No va tenir la temptació d’incloure una 
reproducció de les pintures que apareixen en 
la seva obra Paisatges de Hopper?
No, sempre he cregut que no calia. 

Quina “missió” té el llibre Paisatges de Hop-
per?
No ho sé, però això no ho sé de cap de les co-
ses que he fet. És una part de la meva evolució 
com a persona, una de les coses que m’han 
interessat. Forma part de la meva biografia 
emocional. Mai no he escrit res amb un pro-
pòsit didàctic. Jo vaig ser força amic de Joan 
Brossa. El torno a citar: ell deia que l’obra de 
creació «ha de sortir de dintre a fora». És el que 
jo intento fer.

Té al cap fer alguna altra obra similar a Pai-
satges de Hopper, sobre un altre artista?
Volia fer el mateix amb La mort de Marat, de Jac-
ques-Louis David, però vaig veure que ja s’havia 
fet alguna cosa molt semblant, més assagística, 
i per tant ja no va caldre.

llà de l’anècdota: ens parla de la fragilitat de 
la condició humana, de fins a quin punt som 
efímers. Precisament per això no hi passa gran 
cosa, en les obres de Hopper. Hi ha un escriptor 
francès que aquí és poc conegut, Jean Philippe 
Toussaint, hereu del nouveau roman, que escriu 
unes novel·les curtes en què també passen ben 
poques coses (són una delícia, malgrat que quan 
es posa a teoritzar és un desastre). Flaubert ja 
deia que aspirava a escriure una novel·la en què 
no passés res de res. Sovint, tant a la pintura 
com a l’escriptura, i també a la vida, el sentit 
profund de les coses no és en l’acció. Jo, miri, 
entre escriure una novel·la sobre un assassinat 
o sobre el dolor de la viuda, no tinc cap mena de 
dubte. Sempre guanya la segona opció. 

Hi ha unes quantes novel·les que vostè ha escrit 
que tenen un to intimista; personatges general-
ment femenins que se’ns mostren aclaparats 
de solitud i d’incertesa... Tot plegat recorda 
força algunes pintures d’Edward Hopper.
I el món de Flaubert a L’educació sentimental, el 
món de Maeterlinck, els personatges de Camus, 
i les bones vibracions del nouveau roman francès… 
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o havia vist als bancs de Central Park: 
les plaques collades als travessers de 
fusta verda, recordant ara les bones 
estones que hi havia passat una pare-

lla (la placa només duia gravat «Debbie’s & Ken’s 
bench)», adés una declaració d’amor («Sara, will 
you marry me? Love, Drew - August 2004»), o com-
memorant un avi estimat, un nen que jugava a 
la gespa davant del banc, un gos que es delia de 
córrer pel parc. És cert que alguna vegada havia 
trobat plaques dedicades a la vista que s’oferia 
a qui segués al banc: «Al final d’una vida ben 
viscuda, a Nancy i Morley Cho els agradava seu-
re aquí i veure la vida passar...». Però no m’hi 
havia assegut. Sempre que trobava aquestes 
plaques m’havia dit a mi mateix: «Una altra 
mostra d’aquesta dèria dels americans de fer 
memòria individual en espais públics»; i mai 
no m’havia aturat a mirar-m’ho de prop.

Fins que vaig trobar aquesta placa, exacta-
ment al punt on els primers pelegrins arribats 
a Amèrica amb el Mayflower van tocar terra per 
primera vegada, a l’entrada de l’actual Provin-
cetown, l’any 1620. La línia de costa, els mares-
mes, els dics, els fars: tenia la vista de la badia 
al meu davant. I, a terra, les lletres gravades 
a la llosa que estava trepitjant deien, senzilla-
ment: «Al meu amic Bob McLenahen, que esti-
mava aquesta vista». Vaig aixecar els ulls molt 
lentament, els vaig posar damunt de les roques 
i el blau, i vaig pensar «¿potser seria millor 
traduir que en Bob estava enamorat d’aquesta 
vista?». Units per l’amistat, algú recordava en 
Bob mirant aquest paisatge. I jo, ara, posava la 
meva mirada damunt de la mirada d’en Bob i 

em commovia fer-ho. Què hi veia, en Bob? L’ho-
ritzó? L’infinit? L’amistat? La solitud?

Pocs dies després, vaig trobar en una llibre-
ria un llibre de Gail Levin: La poesia de la soledat. 
Un tribut a Edward Hopper. L’autora s’havia entre-
tingut a recollir poemes diversos escrits davant 
dels quadres de Hopper per poetes americans 
de procedències i generacions diverses. El ma-
teix quadre que omplia la coberta del llibre, el 
mític Nighthawks, era descrit en sis poemes ben 
diferents entre si. Al poema de Samuel Yellen, 
«El lloc és a la cantonada de Buidor i Deses-
perança, / el temps l’hora més desolada de la 
nit, / l’escena és la Tassa de Cafè Qualsevol o la 
Torre de l’Hamburguesa, / les persones d’aquest 
drama no parlen». Els versos de David Ray es 
concentren en l’home que seu d’esquena: «Va 
buscar la més suau de les barres de bar, / la va 
trobar aquí al carrer gairebé buit, / lluny de 
tot el que sempre havia dit. / Ara té el silenci 
que tant li van recomanar. / Ni un esquirol, ni 
un bedoll tardoral, / cap gos al seu costat no és 

La poesia de la soledat
Carles torner

H

gaiL Levin: La poesia de La soLedat. un tribut a edWard hopper. L’autora s’havia entretingut 
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mou per ajudar-lo. / Intentarà mantenir a ratlla 
el dolor. / El seu polze ha trobat i aguanta la 
tassa de cafè.» 

Les dues poetes, Sue Standing i Joyce Carol 
Oates, en canvi, s’han fixat en la dama vestida 
de vermell. Per a Oates, la dama «aquesta vega-
da no es degradarà –si ell comença a parlar-li 
de la dona, dels nens, de com ja no en té cura, 
de la confiança que li tenien i malgrat tot els 
abandonà, serà ella qui abandoni fent petar 
la porta aquest maleït bar, i si li diu DOLÇA o 
BABY amb aquella veu li bufetejarà la cara amb 
força HO SAPS QUE T’ODIO PARA. I ell pararà. 
Més li val.» En canvi, Sue Standing imagina 
que la noia hi ha arribat sola, al bar: «Li sap 
greu el seu perfum barat de gardènia, / el seu 
vestit vermell tan arrapat. / Al reflex només hi 
veu / els seus braços angulosos / i la barra del 
bar; / els neons eixuguen la resta, excepte frag-
ments / del seu vestit emmirallat en l’urna del 
cafè. / Els homes no s’afiguren per què ve aquí 
/ nit rere nit. / No han vist la seva cambra ni la 
veuran. / Es pregunta per què no pot deixar / 
l’aspra llum de la ciutat, es pregunta / si cada 
ciutat conté només dues històries.»

Gail Levin ha recollit poemes sobre les sales 
buides de Hopper i les cambres nocturnes amb 
parelles absortes, cadascú en el seu món, i l’ho-
me que seu al límit del llit amb la dona mig 
nua, d’esquena, i el llibre obert, i també sobre 
els actors que s’inclinen davant del públic des-
prés de l’actuació (com sembla que s’inclinin 
per saludar-nos les dones que es representen 
elles mateixes als cafès de New York), i la llum 
que daura cases aïllades, i els fars impertèrrits 

davant l’horitzó... De tots ells, em quedo amb 
el poema d’Edward Hirsh sobre el quadre Casa 
al costat de la via de tren, de 1925, perquè el vaig 
llegir de nou allí, davant les roques i el blau, 
al lloc on un amic va deixar escrit que en Bob 
havia estimat aquell paisatge americà. Què sig-
nifica, estimar un paisatge?

En aquest inquietant poema sobre la casa al 
costat de la via del tren, Edward Hirsh  contem-
pla el pintor Edward Hopper en l’acte de pintar, 
i el veu despietat, brutal com la llum solar, con-
vençut que la casa que pinta ha comès algun 
acte horrible contra la gent que hi va viure fa 
temps, i per això ha quedat desesperadament 
abandonada –potser, fins i tot, la casa ha comès 
un crim contra la terra, diu. «L’estranger retorna 
cada dia a aquest lloc / fins que la casa comença 
a sospitar / que l’home, també, està desolat, deso-
lat / i fins i tot avergonyit. Aviat la casa comença 
/ a mirar l’home de fit a fit. I d’alguna manera 
/ la tela buida i blanca va agafant lentament / 
l’expressió d’algú que està nerviós, / algú que 
aguanta la respiració sota l’aigua. / Fins que un 
dia l’home desapareix.» Hirsh descriu al seu po-
ema la desaparició del pintor: esdevé una ombra 
que es mou entre les vies, i ens descriu també els 
altres quadres que pintarà en el futur, les altres 
cases abandonades, els vidres de les cafeteries, 
les benzineres en terra de ningú... Tots aquests 
paisatges, afirma Hirsh al seu poema sobre Hop-
per, els pintarà amb la mateixa expressió, amb 
«la mirada absolutament despullada d’algú, /que 
està essent mirat de fit a fit, algú americà i des-
garbat, / algú que està a punt de ser abandonat / 
de nou, i que ja no ho pot suportar.» 

Edward Hopper. House by the Railroad, 1925.
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copsar l’intangible, les pors, la tristesa, les in-
certeses o la solitud, i indagar en les fragilitats 
del seu propi interior que, al cap i a la fi, són 
les mateixes fragilitats de tothom.

Perquè la vida d’Edward Hopper va ser, per 
damunt de tot, tranquil·la, plàcida, ordenada, 
com, de fet, la vida convencional de la majo-
ria de la gent. Nascut el 22 de juliol de 1882 a 
Nyack, a prop de Nova York, va dedicar els seus 
anys de formació a estudiar art, il·lustració i 
pintura, període en el qual va viatjar tres vega-
des a Europa i va treballar com a dibuixant pu-
blicitari i il·lustrador. El 1913 s’instal·la a Nova 
York, al núm. 3 de Washington Square North. 
Als 42 anys es professionalitza com a pintor i 
es casa amb Josephine Nivison, també pintora. 
Entre 1933 i 1934 el matrimoni es construeix 

dward Hopper és un pintor conegut 
pels seus quadres d’habitacions il-
luminades pel sol, vies fèrries, paisat-
ges oberts, turons amb fars, figures 

humanes entotsolades, carreteres i ciutats 
solitàries. Les influències d’un dels artistes 
plàstics cabdals del segle XX nord-americà cal 
anar-les a buscar a Europa, en l’Impressionis-
me pictòric i la poesia simbolista. A primer 
cop d’ull, diríem que el que ens ofereix Hop-
per són estampes realistes dels Estats Units. Si, 
en canvi, fem cas a les seves pròpies explicaci-
ons, la seva inquietant i captivadora obra no 
era altra cosa que un intent de representació 
artística de si mateix. Emprant la seva dona, 
paisatges i objectes a l’abast com a models, feia 
composicions de la realitat com un camí per 

Hopper: de la pintura a la poesia

E

Edward Hopper. Habitació a Nova York, 1932.

ernest farrés Junyent
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una segona residència, a la península de Cape 
Cod, on passarà els estius. Hopper inverteix 
la resta dels seus dies a pintar i a viatjar per 
Nord-amèrica, mentre creix el seu prestigi i 
es fa mereixedor d’una carretada de premis. 
Mor als 84 anys, el 15 de maig de 1967, al seu 
estudi: tota una vida consagrada a pintar. Un 
any més tard va morir la seva dona. 

La idea de compondre un llibre de poemes 
inspirat en la pintura i la vida de Hopper va 
néixer de l’impacte que em va causar una foto-
grafia d’arxiu en blanc i negre, feta a Viena en 
data desconeguda, de Franz Kafka (1883-1924), 
en la qual l’autor de La metamorfosi transmetia, 
tot sol enmig del que sembla una plaça empe-
drada, abillat amb abric i barret, un realisme 
esfereïdor, com si fos viu i ens mirés de fit a fit 
a través del temps. A la manera de les reencar-
nacions literàries tan del gust del crític nord-
americà Harold Bloom, vaig imaginar-me que 
si Kafka fos una reencarnació de Goethe, per 
què no podria el meu jo poètic “reencarnar-se 
literàriament” en algun artista del passat que 
admirés especialment? Alhora, va ser el poeta i 
periodista Walt Whitman (1819-1892) qui em va 
donar la idea de l’autor com a personatge, ja que, 
quan Walter escrivia poesia, es transformava en 
la ficció dels versos posant-se en la pell d’un al-
ter ego anomenat Walt. Arribats en aquest punt, 
vaig pensar en Edward Hopper: no tan sols m’in-
teressava el seu treball sinó que hi havia coinci-
dències d’ordre, diguem-ne, biogràfic que feien 
“versemblant” aquest joc literari. Així és com 
vaig posar-me a transfigurar cinquanta olis en 
poemes presentant-me al lector. Perquè això és 
el que, capgirant l’ordre de prioritats, vaig voler 
plasmar: que l’extraordinari no ho trobem no-
més en les vides complexes dels artistes “male-
ïts”, sinó també en les vides que en aparença no 
són extraordinàries, com la de Hopper.

Durant els anys posteriors vaig sortir a bus-
car-lo al Thyssen-Bornemisza de Madrid. A la 
Tate Modern de Londres. Al MoMA i a la planta 

superior del museu Whitney de Nova York, que 
és on s’exposa de manera permanent el seu au-
toretrat canònic i que vaig fer servir per encetar 
la meva col·lecció de poemes i per il·lustrar-ne 
la coberta. I també vaig anar-lo a veure a la seva 
casa de Washington Square North.

Testimoni de la modernitat
Edward Hopper va ser testimoni al llarg de 
la vida dels grans esdeveniments històrics de 
la modernitat: la Primera Guerra Mundial, 
l’accelerat progrés industrial i urbanístic de 
les metròpolis occidentals, la Segona Guerra 
Mundial i la Guerra Freda, i tanmateix mai 
no va mostrar aquests canvis impressionants 
en la seva pintura, sinó retalls (també colpi-
dors) del món interior. Escollir el seu art com a 
motiu inspirador em permetia poetitzar sobre 
l’intangible, les pors, la tristesa, les incerteses 
o la solitud. Reflexiona Jordi Coca a Paisatges 
de Hopper (1995): «Ell, que no parlava gaire, 
preferia mostrar-nos els moments posteriors 
al sofriment més que no pas el fet dolorós en 
si mateix. Tant és si estem sols en una cam-
bra d’hotel o si contemplem l’horitzó llunyà 
d’una prada tranquil·la. Hopper treballa amb 
el record de les coses, amb un record que de 
vegades és tan feble que gairebé ni el podem 
identificar; ens ensenya l’empremta d’un dany 
que, com que forma part de nosaltres matei-
xos, és alhora la nostra ànima i la nostra carn». 
Aquest judici constitueix una síntesi que fusi-
ona dos aspectes clau de l’art hopperià: el del 
tema recurrent del desengany o de la deses-
perança i el de la seva plasmació pictòrica en 
forma de la marca que deixen. En suma, no 
reprodueix res en l’instant de produir-se, sinó 
després, com si ens mostrés els efectes de la 
bomba atòmica sobre Hiroshima.  

El meu mètode de treball es basava en la 
tria de quadres a mesura que em suggerien te-
mes útils per donar forma a l’univers hopperià, 
per això vaig evitar l’ordre cronològic: hi havia 

farrés Junyent ha esCrit Cinquanta poeMes basats en oLis de hopper, presentant-se aL 

LeCtor CoM si fos eL Mateix pintor nord-aMeriCà qui expLiqués una experiènCia vitaL, La seva, 

que tingués força Coses en CoMú aMb Les vides ConvenCionaLs de La MaJoria de La gent.
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teles que m’empenyien a escriure sobre la joven-
tut, la maduresa, les frustracions, la vocació ar-
tística, la vida en parella, la plenitud vital... Un 
exemple: el poema Night Windows, 1928. El llenç 
–vàries finestres obertes d’un edifici, de nit, a 
través de les quals podem observar una figura 
femenina– ens fa pensar en La finestra indiscreta 
d’Alfred Hitchcock. Observador solitari, Hopper 
mescla magistralment en aquesta tela voyeuris-
me i discreció: la pulsió de tafanejar (aquest 
voyeurisme tan inherent als artistes) i una traça 
enorme per a l’ocultació del que suposem que 
deu estar passant en l’escena que se’ns represen-
ta: que en les seves pintures prevalguin no les 
coses vistes sinó les suggerides esdevé al capda-
vall una invitació a participar-hi. El quadre em 
va inspirar una poesia escrita des del punt de 
vista de l’observador (Hopper? Jo? El lector? Un 
ciutadà anònim?).
 
“Night Windows”, 1928

El dret a encendre els llums de l’habitació,
de nit, i a donar un tomb amunt i avall mig nua
sense córrer cortines ni abaixar persianes
i, de pas, a observar-la d’un tros lluny a través
dels finestrals.
  Les ganes de saber què serà
d’ella d’aquí a molts anys, quan tots siguem “uns 
    altres”.

El pretext per quedar-me immòbil rere uns vidres,
no provocar cap canvi ni posar res en ordre.

El greu que sap de “veure” sense poder “saber”.
Coneix L’amant de lady Chatterley? Va al teatre?
Intenta ser feliç? Pateix depressions?

La traça a imaginar-se-la com una astuta sílfide
estesa amb regust clàssic sobre un fresc sòl claustral,
quasi poetitzada per Pere Serafí.

L’avantatge de ser colpit d’emoció
furtivament i a canvi d’un desengany segur.

L’esforç per sentir fressa on no se sent ni un so,
per percebre tragins en el si del no-res.

El temor de mirar fixament com es miren
corpuscles, aus, satèl·lits, i no obtenir respostes.

La propensió a creure’s tot el que es veu quan tot,
per regla general, fa ferum d’impostures.

En un altre poema, “Nighthawks”, 1942, 
vaig embastar una conversa teatralitzada entre 
l’home i la dona que protagonitzen el famosís-

Edward Hopper. Four Lane Road, 1956.

«L’extraordinari no ho 
trobem només en les vides 
complexes dels artistes 
“maleïts”, sinó també en 
les vides que en aparença 
no són extraordinàries, 
com la de Hopper.»

sim quadre homònim, a partir de la recopilació 
de parts de converses que sentia a la gent o pel 
carrer. A “Hotel room”, 1931, fantasiejo amb un 
cert deix irònic sobre el futur de la noia que ve-
iem asseguda a l’habitació de l’hotel. O a “East 
River”, 1920-1923, el tema del riu em porta a 
barrejar reflexions sobre Siddharta o el passat 
industrial d’Igualada, la meva ciutat.

El poemari Edward Hopper va aparèixer 
publicat a Barcelona per Viena Edicions al 
febrer de 2006. Va ser presentat a la llibreria 
Catalònia pels volts de Sant Jordi. A les aca-
balles d’aquell any, el professor nord-americà 
Lawrence Venuti, de la universitat de Temple, 
es va posar en contacte amb mi. Venuti (Fila-
dèlfia, 1953), una de les principals figures de 
la teoria de la traducció moderna i traductor 
de llengües romàniques com l’italià, el fran-
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cès o del català a l’anglès, em va informar que 
estava interessat a traduir-me el poema “Cape 
Cod evening”, 1939. Al llarg de 2007 es va en-
grescar a fer més poemes, que es publicaven 
en revistes nord-americanes com The Nation, 
Boston Review, Words Without Borders, Zoland Po-
etry, World Literature Today, Calque o Two Lines, 
fins que, de mica en mica, va acabar traduint 
l’Edward Hopper sencer. El 2008 em fa un en-
càrrec: poetitzar una aquarel·la hopperiana, 
Sedentariness, per al catàleg d’obres artístiques 
de la universitat de Princeton. I, aquell mateix 
any, la traducció de Lawrence Venuti, encara 
inèdita, guanyava el prestigiós Robert Fagles 
Translation Prize, premi que comportava la 
publicació del llibre en edició bilingüe anglès-
català per l’editorial Graywolf Press. Va aparèi-
xer als Estats Units a l’octubre de 2009, mentre 

Carcanet en feia una edició britànica al gener 
de 2010. Les dues edicions eren idèntiques, no-
més variaven les cobertes.

Altres llengües a les quals s’ha traduït 
són l’occità, el castellà, l’alemany o l’italià, en 
aquest cas, amb traducció a cura d’Emanue-
la Forgetta, publicat per Edizioni Nemapress 
l’any 2011. Mentrestant, el poemari va donar 
peu a una obra de teatre itinerant, titulada 
La ciutat d’Edward Hopper. La proposta va sor-
gir de CaixaForum i va cobrar vida en una 
escenificació d’onze poemes a càrrec de la 
companyia La Lliga, formada per Kevin Mar-
tos, Xavi Núñez, Vanesa Vidaurrázaga i Laura 
Llimona. L’obra es va estrenar el 6 d’octubre 
de 2007 al CaixaForum de Barcelona, i van 
seguir representacions a ciutats com Palma, 
Madrid o Igualada.

El 2010 vaig tenir l’oportunitat de presentar 
en el marc del festival de literatura PEN World 
Voices de Nova York l’edició anglesa del llibre. 
L’acte va ser el 30 d’abril a l’Scandinava House, 
i va consistir en una conversa i una lectura de 
poemes tête-à-tête amb Edward Hirsch, escrip-
tor i president de la John Simon Guggenheim 
Memorial Foundation, moderada per Gail Le-
vin, biògrafa de Hopper. El dia anterior a la 
presentació, Carles Torner, cap de literatura de 
l’Institut Ramon Llull; Jadranka Vrsalovic (cap 
de l’oficina de l’IRL a Nova York) i un servidor 
vam tenir l’honor de conèixer-los personalment 
a l’oficina de Hirsch a Park Avenue.

Edward Hopper va consagrar la vida a fer el 
que li agradava: a l’art i a pintar. No va pensar 
en altres formes expressives (cinema, literatura, 
música), sinó que va ser fidel a la pintura i a 
la concepció de la pintura que ell entenia com 
a vàlida, així com a la realitat que li va tocar 
de viure. Força artistes havien defugit la rea-
litat que els envoltava per anar a la recerca de 
paradisos artificials, de mons paral·lels (simbo-
listes: absenta; Toulouse-Lautrec: Montmartre; 
Gauguin: Polinèsia...). Hopper en canvi és fidel 
al que té: la pintura, la família, l’indret on se 
sentia bé (Nova York-Massachusetts). Si Hopper 
va ser feliç vivint d’aquesta manera és una dada 
biogràfica que ni sabem amb exactitud ni crec 
que importi gaire, com també desconeixem el 
grau de realització personal de Picasso vivint 
com va triar de viure. El més rellevant és que 
de la manera de ser i d’actuar de Hopper se’n 
desprèn una lliçó: la confiança i la fidelitat 
cap a un mateix i cap a la pròpia realitat, sigui 
aquesta satisfactòria o no. Això seria conformis-
me en molts casos, en Edward Hopper en diria 
autoconfiança i pragmatisme, i aquesta virtut 
el va menar a la immortalitat.

«Hopper treballa amb 
el record de les coses, 
amb un record que 
de vegades és tan 
feble que gairebé ni el 
podem identificar.» 
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seves arrels ajuden a alentir el procés d’erosió.» 
Els primers rastres d’aquest far –anome-

nat Highland Lighthouse– es remunten al 
1797, quan va ser encès per primera vegada, 
il·luminat per vint-i-quatre blens de làmpades 
d’oli, per tal d’orientar els vaixells i alertar-los 
dels perillosos esculls escampats per la costa 
de Cape Cod. L’escriptor Henry David Thoreau, 
ja a mitjans del segle XIX, va percebre l’ero-
sió forta que patia el penya-segat: el va visitar 
dos cops en un lapse de mig any i va poder 
mesurar la minva forta de les platges i els pe-
nya-segats a les dues bandes de Cape Cod, el 
famós ganxo que es clava dins l’oceà Atlàntic 
a l’extrem sud de l’estat de Massachussets. En 
aquell moment, en plena era de la navegació, 
el far anotava el pas de més de cent vaixells al 
dia. Va ser aleshores, el 1857, que es va aixecar 
l’estructura actual del far amb els edificis ad-

opper ens ensenya a mirar per la fi-
nestra. Has pujat els cinc pisos per 
l’espiral de l’escala del far. Tens el 
cercle de l’horitzó entorn teu. Fas 

un gir de 360º amb la mirada i atures els ulls 
damunt d’un rètol:

«Des d’aquesta finestra es pot veure l’empla-
çament original del far, que està assenyalat per 
una roca ampla damunt la qual hi ha una pla-
ca gravada. El far va ser enretirat aproximada-
ment quatre-cents cinquanta-tres peus des del 
límit del penya-segat, que era cada vegada més 
erosionat. Quan el far original va ser construït 
tenia uns cinc-cents peus de terra al davant que 
el separaven del mar. Però l’erosió del vent, la 
pluja i les onades, cada any que passa, van rose-
gant entre un i tres peus de línia de costa. Per 
això són tan importants els arbustos i les herbes 
que creixen al capdamunt dels penya-segats: les 

Cape Cod i els fars de Hopper
Josep Maria ferreiro

eL debat sobre eL CopagaMent sorgeix a Causa de Les difiCuLtats Creixents per ControLar La 

despesa sanitària en eL ConJunt deLs països europeus. aLgunes experiènCies, CoM Les noves 

fórMuLes de gestió de CinC àrees de saLut de La CoMunitat vaLenCiana, desenvoLupades per 

agents privats entre eLs quaLs s’inCLou asisa, deMostren La bondat d’una nova reLaCió de 

CoL·LaboraCió entre La sanitat púbLiCa i privada per afrontar aquest repte.
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junts i la casa del faroner. 
El far no es va moure fins que el traslla-

daren, els anys noranta del segle XX, a causa 
de l’erosió incessant. Mitjançant uns fabulosos 
treballs d’enginyeria, van traslladar el far cent 
quaranta metres terra endins, arrossegant-lo 
damunt de set bigues, fins a deixar-lo reposar 
sobre uns nous fonaments. 

Fins aquí, al lloc on ara et trobes.
Aixeques la vista. Ets al capdamunt del far, 

projectes la mirada enfora com si fos un feix 
de llum. Veus els arbustos i les herbes del límit 
del penya-segat, passeges la mirada damunt la 
roca plana que indica l’emplaçament original 
i imagines que el far encara s’aixeca allí, dret 
cent quaranta metres davant teu, perpendi-
cular a la ratlla de l’horitzó marí. L’imagines 
tal com Hopper el pintà: la casa del faroner, 
amb les seves parets de fusta grisa, els tallers i 
hangars de teuladeta roja i la torre del far que 
s’enfila vertical fins al gran focus i el finestral 
circular. Veus l’oceà, l’Atlàntic embravit, l’ho-
ritzó puntejat per les veles. I amb la imagina-
ció, també, gires la vista avall, cap a l’esquerra: 
en un racó, mig amagat pels arbustos, el cava-
llet d’Edward Hopper, que acosta el pinzell a 
l’aquarel·la. Som al 1930.

Dels vuitanta-quatre estius que va viure, 
Hopper en va passar quaranta a Truro, llogar-
ret situat en la fina veta de terra que recorre la 

part exterior de Cape Cod. Els fars, els velers, 
els turonets, tot ho va pintar amb abundància. 
Però també pintà els pobles, com caiguts del 
cel damunt de paisatges de soledat glaçada. I 
les cases, les carreteres, les vies de tren amb 
vagons de càrrega que semblen abandonats... 
Les sortides del sol i els capvespres a les cases 
de Cape Cod, amb les seves parelles incomuni-
cades, els seus gossos vivaços que corren per 
fer més visible encara la mirada esmorteïda 
dels amos, les dones que busquen una mirada 
exposant-se a la galeria de les cases o les noies 
que giren el tors per buscar la carícia del sol: la 
llum de Cape Cod, el cel ample i obert, xuclant 
els ulls a totes hores. De tant en tant apareixen 
manifestos i campanyes per salvar els paisatges 
de Hopper, però avui mateix, al cim verge del 
turó de la Gepa del Camell (The Came’ls Hump, 
quadre de 1931), que era la vista que veia Hop-
per des del seu estudi, hi senyoreja una casa 
de pisos de luxe. Els manifestos se’n planyen, 
perquè voldrien preservar els paisatges tal com 
apareixen a l’obra de l’artista.  

Quina nostàlgia estranya, voler preservar 
en el paisatge la imatge d’un quadre! I més 
encara si qui la pintà és l’artista que mostra 
els paisatges en transformació, la civilització 
urbana avançant per les prades, les mirades 
dels ciutadans perdudes finestra enllà...

Tot això penso quan encara sóc al far, mi-
rant la vora del penya-segat. Al fulletó que re-
parteixen als visitants, el servei de protecció 
del Parc Nacional de Cape Cod hi insisteix: la 
vista del far segueix assemblant-se molt a la 
que Hopper va pintar. Precisament per això 
van traslladar el far i van transformar el pai-
satge, per tal que seguís assemblant-se a la 

Cape Cod i els fars de Hopper

Highland Lighthouse, un far que pintà Hopper.

«Quina nostàlgia 
estranya, voler 
preservar en el paisatge 
la imatge d’un quadre!»
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imatge que Hopper va copsar.  Construir, peça 
a peça, la memòria, la nostàlgia. Però, estem 
segurs que no eren ja fantàstics monuments a 
la nostàlgia, els quadres de Hopper, en el ma-
teix moment de ser pintats? 

Els fars han esdevingut una icona de Cape 
Cod, dibuixada a les portes dels minibusos tu-
rístics o a les matrícules dels cotxes. Arreu del 
cap, els fars són peces nostàlgiques. Com les 
Three Sisters, tres fars menuts que, al costat 
l’un de l’altre, van presidir temps era temps 
el penya-segat de la platja de Nauset. El triple 
senyal de llum avisava els navegants que ja 
havien assolit la línia que migpartia el cap. 
Va seguir avisant-los fins al 1911, quan van 
ser deixats de banda per l’efecte combinat de 
l’evolució tecnològica dels fars i l’erosió de la 
costa. El 1989 van ser desplaçats, i ara les tres 
germanetes poden ser visitades pels turistes, 
perdudes al mig del bosc: es nota que no saben 
com tornar a casa seva i que no es resignen a 
viure sense mirar el mar. Mira-te’ls bé, pen-
so, i després, a la platja, com un petit gest de 

compassió envers aquestes germanes perdudes 
entre els pins del bosc, faràs l’esforç de recons-
truir els tres fars en la imaginació, clavats al 
seu lloc, atents per avisar els grans baleners 
que ja s’acosten a port.

El mateix passa amb alguns dels fars de 
l’extrem nord de Cape Cod, que antany eren a 
trenc d’onada i ara són envoltats de sorra i ai-
guamolls. O amb el far de Hyannis: te’l trobes 

Dues de les Three Sisters, els antics fars de la platja de 
Nauset, ara al mig del bosc
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Artistes de la talla de Hopper. Ell va apren-
dre de la llum de Vermeer, ell va voler ser con-
tinuador de Rembrandt, de Manet, però ho va 
voler ser des dels molls bruts de la seva Amèri-
ca, des dels gats rebolcant-se en la neu als patis 
caòtics de Greenwich Village, les oficines de 
l’Upper West Side de New York o la llum esven-
tada de Cape Cod. Ell va refusar el llenguatge 
de les avantguardes i va cenyir-se als mestres 
antics. En alguns moments de mitjans del se-
gle XX, amb el seu realisme transcendental, 
Hopper tenia als ulls la mateixa soledat que 
els personatges que poblen les seves teles. Se 
sabia aïllat. Però la seva obra va resistir l’ero-
sió de la història i avui s’alça al nostre davant, 
despullada, majestuosa, significativa. Entre el 
moment que va pintar i les grans exposicions 
actuals, a l’obra de Hopper el paisatge se li ha 
mogut sota els seus peus, d’això no hi ha cap 
dubte. Però es manté dreta i altiva. I si no po-
dem deixar de mirar-la és perquè, de dalt del 
penya-segat estant, ella també ens mira i ens 
orienta com ho fa, en la nit perillosa, davant 
una costa d’esculls, la llum d’un far.

envoltat de cases per totes bandes, que t’obli-
guen a derrocar-les amb la imaginació si vols 
intentar imaginar-lo tal com era en el passat, 
quan guiava les barques dels pescadors i els 
iots dels milionaris que entraven a la badia. 

 Ara he baixat l’espiral de les escales, he dei-
xat enrere el far i sóc al caire del penya-segat. 
Penso en la línia de costa que tinc sota els peus 
i que s’erosiona contínuament. Penso en aquest 
esforç titànic dels humans per preservar, en el 
paisatge, els signes del nostre pas per la terra, 
de la nostra història, de la nostra identitat que 
qualla en les imatges de grans artistes.
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Hopper, el pintor de la 
soledat contemporània Edward Hopper. 

New York Pavements,
1924 o 1925.

no deixa de resultar paradoxal que el pintor per excel·lència de la soledat contemporània sigui del país que va impulsar la 

societat de masses contemporània. aquest és l’eix central d’edward hopper, que va fer del retrat de situació una constant 

en la seva obra.

els seus quadres reflecteixen situacions de la contemporaneïtat nord-americana, especialment de la primera meitat del 

segle xx: una trobada al vestíbul d’un hotel, un dinar en un restaurant concorregut, una darrera copa en un bar del centre...

els seus escenaris són els de la main stream society, de la societat humana socialitzada en espais multitudinaris en els 

quals, paradoxalment, regna una soledat absoluta. un buit que no es deriva de la incomunicació, entesa com a incapacitat 

d’expressar-se, sinó de la impossibilitat d’estar atent, d’escoltar allò que es diu.

el temps, ultracodificat, fa que el dia a dia passi de pressa. i les relacions socials depredatòries, en què el valor de la 

persona depèn d’allò que pugui produir, porten els subjectes de la narració pictòrica a viure en soledat, sols o acompanyats, 

el trepidant ritme del seu context social.

Ja va deixar clar eugeni d’ors, a oceanografia del tedi (1918), que el millor per tal que no passi res és que passin moltes 

coses, que és la millor manera de dissimular el buit existencial: «Jo no penso. així doncs, existeixo». Sergi Rodríguez
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P A U S A
| Laia Noguera i Clofent

A poc a poc m’he despertat
a casa meva.
Era cuc. Era ritme
lentíssim de fulla i de pedra.
Alguna cosa s’ha esberlat
i una veu molt petita
s’ha afegit al batec.
Lentament, un impuls,
una arrel: una escletxa
de sol, una mica de vent,
un regust estranyíssim de rosada.
A poc a poc m’he encaminat
per la finesa de la tija.
He madurat,
he percebut la gravidesa,
l’amor que m’empenyia a esbadellar-me.
I he obert els ulls.
He vist l’ocell, que venia a tastar
la tendresa del cuc.
L’obertura del blau i el verd.
I jo era tan gran com el cel
i com la terra.
Llavors m’he despenjat
i m’he endinsat en el batec.
En el batec.

(Del llibre Caure, Barcelona, Ed. 62, 2011)
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Si diem Vietnam, de seguida pensem en la guerra que tantes vegades el cinema 

americà ens ha recordat en les seves pel·lícules. Si hi anem, el que hi trobem no 

té gairebé res a veure amb aquesta imatge. Avui dia és un país pròsper en ple 

desenvolupament econòmic, superpoblat de motos i de gent amable i somrient que 

fa gran part de la seva vida als carrers, on mengen, s’afaiten, comercien i fins i tot 

cuinen. La gastronomia és un dels valors més seductors d’aquesta cultura, amb 

plats exòtics i diferents als nostres, però sempre saborosos i sorprenents. Un altre 

gran valor és el paisatge, amb una vegetació tropical exuberant, amb l’exuberant 

verdor dels extensos arrossars, la meravella natural que és la badia de Halong, 

amb els centenars de pinacles de pedra calcària que sorgeixen de l’aigua o els 

paisatges interiors, com Tam Coc, el riu del Perfum o la vall de Mai Chau.

Les fotos d’aquest reportatge van ser fetes al nord del país, en dues zones: 

els arrossars de la vall de Mai Chau i les muntanyes de Sapa, on viuen moltes 

de les minories ètniques que hi ha al país, conservant les seves formes de vida i 

vestimentes tradicionals. Aquestes imatges volen reflectir diferents aspectes de la 

vida quotidiana al camp, així com l’esplendor dels paisatges d’aquest atractiu país 

que és Vietnam.

VIETNAM

Text i fotografies: Jesús Montero



CULTURA | ReCoRdANT sALvAdoR espRiU

56 | 

M’atreviria a dir que la poesia d’Es-

priu, com la de tot gran poeta, no és 

només un joc de formes, com tam-

poc només un joc estilístic; per im-

portants que siguin la construcció 

formal, la tria d’un ritme mètric i de 

recursos fonètics o l’opció per una 

metàfora o l’ús d’un símbol a l’hora 

de teixir el text. D’una manera espe-

cialment clara em sembla que la po-

esia d’Espriu és un exemple de com 

el llenguatge pot arribar a expressar 

la comprensió de la realitat transfi-

gurada per una força espiritual. Una 

força que s’ha obert camí molt lenta-

ment i silenciosament en la vida del 

poeta, com una mà que dia i nit ha 

treballat la seva ànima d’una manera 

gairebé imperceptible. Per tal que el 

llenguatge doni compte d’aquest mo-

ment privilegiat cal que es disciplini 

i s’ordeni. I no només això, per tal de 

poder arribar a la poesia cal que el 

llenguatge es concentri. Així també 

l’existència: l’existència es poetitza 

quan es concentra. El llenguatge 

poètic d’Espriu recolza en la seva 

existència poètica. No em refereixo 

al fet que sigui important conèixer 

els detalls de la biografia de l’autor 

per poder comprendre el text. Em 

refereixo al fet que, llegint el text 

que tenim a les nostres mans, ens 

envaeix la impressió que un poema 

en mans d’una veritat que transforma

Ho canta sempre una escanyada veu 

|ignasi Boada

Salvador Espriu, Final de laberint 

així no pot sorgir d’una vida dispersa. 

Crec que aquest poema prové d’una 

gran vida, d’una gran paciència i d’un 

gran silenci. Per això pot arribar a 

expressar coses essencials. L’origen 

de la paraula poètica no el trobem 

en una mera síntesi d’impressions. 

El llenguatge poètic no ens informa 

de res. Més aviat, els mots d’aquest 

poema provenen d’un gran silenci i 

d’un gran misteri. Sabem que al fir-

mament hi ha estrelles, però la llum 

del dia ens impedeix de veure-les: 

cal endinsar-se en una gran obscu-

ritat per poder-les apreciar. Sabem 

que les flors respiren, però el brogit i 

la dispersió del món ens impedeixen 

de sentir-les: cal silenciar la vida per 

poder escoltar-les. 

Des de fa temps, em sembla que 

l’obra d’Espriu no és només una me-

ditació sobre la mort, com ell, crec, 

acostumava a dir. La seva obra és 

també (i no pas menys) una medita-

ció sobre la possibilitat de redimir la 

vida. Redimir-la a través de la poe-

sia. Redimir les hores de solitud, els 

moments de por, l’opacitat opressora 

de les hores de dispersió, els «incerts 

perills», els llargs camins de les feri-

des… A vegades penso que l’art en 

general i la poesia en particular són 

impossibles de dissociar de la religió. 

Prou sé que, en el context cultural 

en què ens movem, això que acabo 

de dir topa amb l’ànsia de definir 

aquesta àrea creativa tan important 

que és la poesia, autònomament a la 

religió. Però això no té massa impor-

tància, perquè crec que forma part 

de necessitats culturals més o menys 

transitòries. I segurament d’un ma-

lentès que seria relativament fàcil 

de resoldre. Poesia i religió compar-

teixen el neguit que l’home sent per 

salvar la seva existència. Com ja he 

suggerit, Espriu mostra en aquest 

poema la necessitat de redempció i 

de salvació, i això em sembla que vol 

dir arribar al punt incomprensible en 

què se’ns revela que «Sí, tot és just». 

És un moment, l’accés al qual no es 

pot improvisar. És una revelació pre-

cedida d’una peripècia que deixa en-

rere la rebel·lia, la inquietud i el dolor 

de no haver entès res del que ens ha 

succeït. I, finalment, tot culmina en 

«una clara, plena, humil acceptació».

I tanmateix convé recollir un ma-

tís per no donar peu a malentesos. 

Perquè per a tots aquells que en un 

cert sentit la comprensió dels fets es 

duu a terme des de la història, des 

de l’experiència diària de l’opacitat, 

«l’acceptació» pot arribar a ser sim-

plement un escàndol. I un escàndol 

amb conseqüències morals i políti-

ques molt importants. Perquè, com 

De sobte, en un dia tancat, quan la pluja  

et fa proper, sols per a tu, el respir de les flors, 

i lentes naus es perden en mars d’incerts perills,

i l’estrany temps s’ajaça com un vell gos cansat,

després de ben tornar-te als peus del Caçador,

sents com pels llargs camins de les teves ferides,

enllà de les dents closes dels teus morts,

en una resignada solitud arriba,

des del fons de la teva petita rebel·lia, 

una clara, plena, humil acceptació.

Aleshores diràs: “Sí, tot és just”.

Però no abans, mai abans, sinó quan vingui 

amb l’aigua molt callada el respir de les flors.
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podríem dir honestament que «tot 

és just» quan el que preval en la nos-

tra experiència històrica i personal 

és el desordre entre bondat i felici-

tat; quan constatem que la història 

sovint és el lloc on els innocents so-

freixen i els culpables es renten les 

mans de tot? La història és el lloc en 

què molt sovint la norma és el poder 

i el desequilibri moral. Qui podria dir 

«tot és just», vist l’immens dolor que 

conté el passat i el present, vista la 

constant humiliació dels desvalguts i 

dels pobres, vist fins i tot el dolor que 

conté cada existència? És que hem 

d’entendre que el poeta  és un cínic?

Més encara: afirmar que «Sí, tot és 

just», no significaria perdonar-nos a 

nosaltres mateixos de manera uni-

lateral i incomprensiblement frívola 

tot allò terrible que hàgim pogut fer 

al llarg de la nostra vida? No estic 

parlant d’una mala consciència ma-

laltissa. Recordo en aquest punt unes 

paraules molt colpidores de Shakes-

peare posades en boca de Hamlet: 

«Jo, que sóc raonablement honest, 

podria acusar-me de tals coses, que 

millor fóra que la meva mare no 

m’hagués portat al món». ¿És que 

hem d’entendre que Espriu, en dir 

que tot és just, es mostra com una 

persona irresponsablement condes-

cendent amb ell mateix?

Jo crec que aquestes dues possi-

bilitats a què he al·ludit aquí no ens 

donen accés a la comprensió del po-

ema. El poema no és l’expressió ni 

d’un cínic ni d’un irresponsable.  Es 

tracta més aviat de l’acceptació de 

la realitat pròpia d’un místic: d’aquell 

que, immers en un amor infinit, ha 

comprès una veritat que l’ha trans-

format. En una ocasió, Meister Eck-

hart (un autor a qui Espriu tenia molt 

en compte) va dir: «Qui no compren-

gui aquest escrit [en el nostre cas ho 

apliquem al poema], que no inquieti 

el seu cor. Perquè mentre l’home no 

sigui com aquesta Veritat, no com-

prendrà aquest escrit». La paraula 

poètica és el resum d’una existència 

concentrada. Comprendre-les dema-

na alguna cosa més que una certa 

intel·ligència abstracta; demana ha-

ver-se posat en mans d’una veritat 

que transforma. 
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Cicatrius a la terra:

Vies ràpides





| compartir |
fUNdACió espRiU

és l’òrgan d’expressió de la fundació espriu

Av. de Josep Tarradellas, 123-127, 4a pl. ı 08029 Barcelona ı Tel.: 93 495 44 90 ı FAX: 93 495 44 92
Juan Ignacio Luca de Tena 10 3ª ı 28027 Madrid ı Tel: 91 595 75 52
fundacionespriu@fundacionespriu.coop ı www.fundacionespriu.coop


	00 portada catalana 88
	02-05 sumari edit 88 cat
	06-15 Salut 88 cat
	16-32-agenda
	33-52 Monografic 88 cat
	53-60 Cultura

