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El llegat del doctor Josep Espriu i Castelló (1914-2002),
impulsor del cooperativisme sanitari i president de la
Fundació Espriu, és avui més viu que mai. Diverses
personalitats que el van conèixer i van treballar amb ell ho
certifiquen plenament en aquest número de | compartir |.
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La Fundació Espriu és constituïda per les entitats
Lavinia Sociedad Cooperativa, ASISA, Autogestió
Sanitària (ASC) i SCIAS
L’opinió de | compartir | no coincideix
necessàriament amb la dels articles ﬁrmats.
| compartir | s’edita en paper ecològic
i s’afegeix a la creixent preocupació pel
malbaratament dels recursos naturals.

Per celebrar el seu centenari, | compartir | s’ha unit als actes organitzats per les
institucions que ell va fundar –la Fundació Espriu, ASISA, Assistència Sanitària
Col·legial i SCIAS– que culminaran en la gran celebració que tindrà lloc a L’Auditori
de Barcelona el 13 d’octubre. Oferim als lectors i a les lectores un número d’homenatge
que dóna veu a persones que el van conèixer, que poden calibrar la dimensió històrica
de la seva aportació i que representen les institucions públiques, des del Ministerio de
Sanidad i la Conselleria de Sanitat de la Generalitat fins a l’alcaldia de Barcelona.
Dame Pauline Green és la presidenta del cooperativisme mundial, i per això té tanta
força que sigui ella qui obri aquest número tot afirmant que el cooperativisme sanitari
espriuà ha estat pioner al món i té un gran futur, i que això és motiu d’esperança per
a metges i pacients de països d’arreu. De la mateixa manera que el cooperativisme
sanitari integral d’Espriu va començar a Barcelona arrelant-se en una societat civil molt
activa i després en els diversos contextos d’Espanya, cadascun amb la seva especificitat,
actualment aquesta mateixa idea cooperativa s’escampa en la sanitat d’arreu del món,
sota el guiatge de l’Aliança Cooperativa Internacional.
En l’entrevista que li fem, el doctor Ignacio Orce, que va compartir, literalment, amb
el doctor Espriu la seva aventura vital, parla de la relació del doctor amb el seu germà
poeta: «L’influí la convivència durant tants anys amb el seu germà Salvador, amb la seva
vàlua intel·lectual i espiritual, amb les seves conviccions ètiques, amb la seva radicalitat.
El germà petit, el doctor Espriu, vivia dins el marc de referències del germà poeta.» Dins
d’aquest marc de referències va néixer la convicció que era un imperatiu aconseguir
una relació més satisfactòria entre el metge i el pacient, i que aquest imperatiu era una
fita assolible. La immensa força de voluntat d’Espriu va donar a llum una obra pionera
en la sanitat mundial gràcies a tres altres qualitats que recorden bé totes les persones
que van col·laborar amb ell.
La primera és que Espriu creia en les idees, estava radicalment convençut del seu
potencial transformador. No l’espantà mai ser massa radical, ni massa teòric, perquè
sabia millor que ningú que no hi ha res més pràctic que una bona teoria. La segona
qualitat d’Espriu era la seva capacitat per convertir les idees en institucions, el seu
pragmatisme tan ple de creativitat que el feia partir del marc social, legal i polític del seu
moment, de les possibilitats sempre limitades que ofereix la realitat, per tirar endavant
el seu projecte sense renunciar a la radicalitat. I la tercera qualitat inoblidable era la seva
cordialitat, la seva capacitat d’escoltar, d’afirmar, de preguntar. Darrere les institucions
que fundà hi ha desenes, centenars, milers d’hores de col·loqui cordial, de treball en
comú i d’amistat.
Espriu volia que el cooperativisme sanitari gravités dins una constel·lació de valors: el bé
comú, la cooperació, la solidaritat, la fraternitat, la cura per l’altre, la llibertat d’expressió,
el valor de la paraula, l’elevació gràcies a la poesia i a l’art. I el valor de la comunicació.
Espriu era un apassionat del diàleg. Poques coses estimava tant com la conversa llarga,
la confrontació de parers, la recerca d’acords. | compartir |, la nostra revista, que l’any
vinent assolirà la xifra rodona dels cent números, és potser l’última aventura que el
doctor Espriu posà en peu en el món de la comunicació. Espriu era molt conscient que
la paraula dóna forma a les idees, i és vehicle de l’entesa entre persones: és necessària
perquè hi hagi comunicació. I, també, la paraula és avui memòria de l’extraordinària
obra del doctor Espriu, amb la multitud de col·laboradors que la seva força de convicció
va aplegar al seu voltant i que avui encara participem en el seu projecte, agraïts.

EDITORIAL

L’any

en què celebrem el centenari del seu naixement, quan mirem enrere per
recordar-lo i mirem també el present de la seva obra, el doctor Espriu ens
apareix com una de les grans figures de la sanitat del segle xx.
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A l’avantguarda de les cooperatives
Quins atributs ha de tenir un pioner de qualsevol àrea d’activitat? Evidentment,
depèn de molts aspectes, però el més important per triomfar com a pioner és
tenir un projecte sòlid i estar plenament convençut que es pot dur a terme. Un
pioner ha de ser algú amb determinació i amb les idees clares, capaç de suportar
les decepcions i d’adaptar-se a les circumstàncies. Potser el més decisiu és servir
d’inspiració a altres persones, que acabaran compartint i creient en el seu projecte,
i tenir capacitat de reunir-les per aconseguir el seu objectiu.
Josep Espriu i Castelló va ser un pioner. Un home que creia apassionadament
en un sistema sanitari construït sobre la premissa següent: «no hi pot haver cap
benefici econòmic en algú que perd la salut». Un home que creia en el cooperativisme com una forma de construir un món millor. Inherent al seu esperit pioner,
trobem una persona que no només creia que aquest era el camí adequat per a la
seva comunitat i la seva nació, sinó també per a tot el món.
El món cooperatiu internacional li deu molt, al Dr. Espriu. Va crear la que,
actualment, és la tercera cooperativa sanitària del món, i que coneixem com la
Fundació Espriu i les seves organitzacions. La Fundació Espriu s’ha estès més enllà de Barcelona, Catalunya i Espanya, i s’ha construït sobre un model cooperatiu
que renuncia a la maximització dels beneficis econòmics i que posa les persones
en el centre de les decisions. El Dr. Espriu va creure en la necessitat d’humanitzar
l’economia, de la mateixa manera que un altre visionari, l’actual cap de l’Estat
del Vaticà, el papa Francesc, parla de la necessitat de «posar les persones i el seu
benestar al centre de la nostra vida econòmica i política» i opina que el moviment
cooperatiu pot oferir molt al món.
Avui dia les cooperatives sanitàries prosperen arreu del món. La cooperativa
de salut més gran és la brasilera UNIMED, que va ser seleccionada per cobrir les
necessitats mèdiques del Mundial de Futbol de Brasil 2014, i fins i tot les de la seva
principal inversió: els mateixos jugadors.
Tanmateix, queda molt per fer i la inspiració i filosofia del Dr. Espriu tenen
molt a oferir, especialment al món en vies de desenvolupament, aportant justícia,
participació i autonomia administrativa (els tres principis sobre els quals s’assenta
el model cooperatiu sanitari de Josep Espriu) a les parts del món que segueixen
reclamant desesperadament un sistema sanitari bàsic que cobreixi les seves necessitats mèdiques, com ha quedat palès amb l’emergència sanitària causada pel brot
d’Ebola a l’Àfrica Occidental.
Josep Espriu va ser el motor de la creació de l’Organització Internacional de
Cooperatives Sanitàries (IHCO), que ràpidament es convertiria en una de les
vuit organitzacions clau de l’Aliança Cooperativa Internacional. L’IHCO és qui,
actualment, assessora l’Aliança en temes de salut, uneix les cooperatives sanitàries
d’arreu del món i promou aquest model sanitari entre els governs i les comunitats
de tot el món. Va ser el Dr. Espriu qui va defensar l’IHCO i va ajudar a establir el
comitè que conduiria a la seva creació.
La Fundació Espriu manté ferm el compromís amb el moviment internacional.
Al novembre de 2013, a Ciutat del Cap, José Carlos Guisado, conseller delegat de
la Fundació Espriu va entrar a formar part del Consell d’administració de l’Aliança, i va situar els aspectes cooperatius sanitaris al centre de la futura estratègia de
creixement. Per a aquesta comesa va comptar amb la col·laboració del Dr. Eudes
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de Freitas Aquino, conseller delegat d’UNIMED, Brasil. D’aquesta manera, l’obra i
influència de Josep Espriu segueix creixent en el món cooperatiu.
El 2012, en acabar l’Any Internacional de les Cooperatives, el moviment cooperatiu va adoptar una estratègia global per a la dècada actual: El projecte per a una
dècada cooperativa (Blueprint for a Co-operative Decade). L’objectiu general d’aquest
projecte és fer créixer l’empresa cooperativa, però en el context d’un món que
necessita protegir i donar suport al nostre planeta, posar fi als conflictes i derrotar
la pobresa, la mendicitat i la fam. Ha de donar educació a tots els nens del món,
suport als més vulnerables de la societat i, el que és més important, proporcionar
atenció sanitària a tothom. Això ha de succeir en un món immers en un període
de canvis tecnològics cada vegada més ràpids, en una revolució de les comunicacions i, a la vegada, en el canvi de paradigma dels poders polític i econòmic de nord
a sud i d’occident a orient. És un moment perillós, agitat i difícil.
A més, suposa una gran oportunitat per a un model d’empresa controlada
democràticament i centrada en les persones com una opció millor perquè tota la
humanitat col·labori eficaçment en la gestió de l’economia global. En molts països,
les cooperatives ja són la força dominant en l’economia real local de les comunitats. Ha arribat el moment que això es reflecteixi en les polítiques de l’economia
global.
Aquest és el propòsit de l’Aliança Cooperativa Internacional i és el propòsit
de tots aquells que creiem, de la mateixa manera que Josep Espriu, que el model
cooperativista és el camí per construir un concepte humanista de la medicina.
Si treballem junts, ho farem realitat.

Dame Pauline Green

Presidenta de l’Aliança Cooperativa Internacional

El Dr. Josep Espriu,
impulsor del cooperativisme sanitari a Espanya
Aquest any 2014 és un any especial per a la Fundació Espriu, integrada pel grup ASISA-Lavinia i
el Grup Assistència, ja que celebra el seu 25è aniversari. Però a més, es commemora el centenari
del naixement del Dr. Josep Espriu, fundador i creador de les institucions del cooperativisme
sanitari a Espanya, model que s’ha estès internacionalment. Per això, és per a mi un plaer unirme a aquest merescut homenatge.
Parlar sobre cooperativisme sanitari a Espanya passa inexcusablement per reconèixer la
figura del seu principal impulsor i creador, el Dr. Josep Espriu Castelló (1914-2002), a qui es pot
considerar el creador del cooperativisme sanitari a Espanya. El seu principi era: «el malalt troba
la bondat que té dret a esperar i el metge treballa a gust». El va portar fins a les últimes conseqüències creant diverses institucions que apliquen el cooperativisme, un sistema de gestió sense
ànim de lucre en el qual els beneficis obtinguts es reinverteixen en millores assistencials.
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Els metges i els pacients gestionen i participen en la presa de decisions de l’entitat. El 1959,
Josep Espriu va fundar ASC i Assistència Sanitària Col·legial, i el 1971, Lavinia, ASISA i Autogestió Sanitària. El 1982 va crear l’Oficina d’Estudis i Promoció del Cooperativisme Sanitari i el
1989, la Fundació Espriu, des de la qual va promocionar el cooperativisme internacional creant
l’IHCO, l’Organització Internacional de Cooperatives Sanitàries. Se’l considera l’inspirador de
l’economia social en la sanitat.
La projecció del cooperativisme sanitari espanyol és tan important com poc coneguda. L’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO), que pertany al seu torn a l’Aliança
Cooperativa Internacional, és una organització independent fundada fa més de 100 anys i que
representa més de 730 milions de persones de tot el món. L’ACI és una de les primeres ONG
amb estatus d’òrgan consultiu de l’ONU i té com a principal missió el desenvolupament segur
i viable de cooperatives en els països en vies de desenvolupament. L’ACI s’ocupa també de promoure els principis i valors cooperatius.
Per la seva banda, l’IHCO (International Health Cooperative Organization) és un organisme
especialitzat en el desenvolupament de les cooperatives sanitàries a tot el món, que treballa
estretament amb l’OMS i les ONG sanitàries. Aquesta organització està integrada en l’estructura
de l’ACI com un organisme sectorial especialitzat en la promoció i el desenvolupament de les
cooperatives sanitàries. L’IHCO, que va néixer el 1992, és el més recent dels organismes especialitzats de l’ACI.
Moltes persones desconeixen que les cooperatives sanitàries exerceixen un paper molt important en l’atenció sanitària del nostre país. El cas d’Assistència Sanitària és paradigmàtic. Tot
i que la seva activitat se circumscriu a la província de Barcelona, està situada entre les primeres
asseguradores catalanes. I, a més, proveeix els seus assegurats de pòlisses solidàries; és a dir,
que paga igual un jove de 20 anys que una persona de 80. Aquesta estratègia es basa en un dels
valors del cooperativisme sanitari, la solidaritat, i segueix sent econòmicament eficient fins i tot
en aquests temps de crisi.
L’altra gran empresa d’economia social és ASISA, que té cobertura nacional i és una de les
asseguradores més importants del sector sanitari privat a Espanya.
La cogestió sanitària per part de professionals i ciutadans funciona amb una eficiència
demostrada des de fa 50 anys.
El doctor Josep Espriu va néixer el 1914 a Santa Coloma de Farners (Girona). El 1942 es va
llicenciar en Medicina i Cirurgia a la Facultat de Medicina de Barcelona i va començar a exercir
com a metge de capçalera en una consulta del barri barceloní de Gràcia.
El seu exercici professional va ser sempre una medicina digna i no discriminatòria. Amb el
pas dels anys, va anar desenvolupant aquesta idea, mentre exercia com a metge de família.
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Als anys cinquanta, el Dr. Espriu va conèixer una experiència a Bilbao basada en els igualatoris, en la qual els metges actuaven com a propietaris i professionals sota un model de lliure
elecció de metge i de pagament per acte facultatiu realitzat. Tant li va agradar la idea que ràpidament va impulsar a Barcelona la creació d’Assistència Sanitària, que va comptar amb el suport
del Col·legi de Metges i que va obrir la seva primera pòlissa l’1 de gener de 1960.
El Dr. Espriu va promoure aquest model inicial des d’Assistència Sanitària Col·legial i, posteriorment, el va estendre a tot Espanya mitjançant la creació d’ASISA.
Com a evolució natural de la seva idea original, va promoure l’establiment de la cooperativa
SCIAS, que va agrupar tots els usuaris i que va impulsar, al seu torn, la creació de l’Hospital de
Barcelona, un hospital de referència a la ciutat.
El pas definitiu per consolidar els seus principis i valors va ser la constitució de la cooperativa Lavinia d’àmbit nacional, que reuneix els professionals que presten atenció als assegurats
d’ASISA, i, d’altra banda, la constitució de la cooperativa Autogestió Sanitària.
Aquestes dues institucions desenvolupen el pensament cooperativista sanitari integral del
doctor Espriu: la creació d’una medicina social compartida, basada en el protagonisme de les
persones. Aquesta concepció va ser la que va impulsar el 1989 la creació de la Fundació Espriu, entitat que el doctor Espriu va presidir fins a la seva mort, la principal missió de la qual
és fomentar el model del cooperativisme sanitari. Actualment, la Fundació Espriu és l’òrgan
encarregat de divulgar la seva filosofia sobre el cooperativisme sanitari.
Crec que no és prou coneguda per a una majoria de ciutadans l’existència d’un model de
sanitat diferent als tradicionals: el de les empreses cooperatives sanitàries d’economia social que
operen amb èxit des de fa 50 anys al nostre país i que no tenen ànim de lucre. Actualment, prop
de dos milions de ciutadans són atesos per metges agrupats a Lavinia i ASC.
Lavinia és una societat cooperativa fundada el 1977. Formada per uns 20.000 metges, posseeix el 100 % d’Assistència Sanitària Interprovincial d’Assegurances, SA (ASISA), companyia d’assegurances de salut sense ànim de lucre que proporciona feina a més de 30.000 professionals i
que presta serveis en 199 hospitals, dels quals 16 són de la seva propietat. Disposa de 24.313 llits
hospitalaris per atendre el seu milió i mig d’assegurats. És el principal grup hospitalari no públic
d’Espanya i els seus beneficis reverteixen en ONG del tipus Save The Children.
Per la seva banda, l’Hospital de Barcelona és propietat de 190.000 usuaris, agrupats a SCIAS.
Tot un referent a Catalunya.
Vull concloure recordant una frase del Dr. Espriu que crec que resumeix l’essència de la seva
concepció sobre el cooperativisme sanitari i que, com a metge, subscric completament:
«M’he esforçat per servir unes idees que són justes i també molt simples: que el malalt parli
amb confiança amb el metge, que el metge vulgui el malalt i que entre els dos no s’interposi res
ni ningú.»

Ana Pastor Julián

Ministra de Foment
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Cal impulsar l’economia social
Com a alcalde de Barcelona, és un plaer participar en aquest número especial de
la revista | compartir | per celebrar plegats el 25è aniversari de la constitució de la
Fundació Espriu, tot fent un merescut homenatge al seu fundador, el Dr. Josep
Espriu.
Vaig tenir l’honor de conèixer personalment el Dr. Espriu i en guardo un
record entranyable. Hi ha moltes persones que des de fa dècades han contribuït
a fer de Catalunya un referent mundial per la qualitat i la diversitat de la nostra
assistència sanitària. El Dr. Josep Espriu és, sens dubte, una d’elles.
Buscant sempre l’excel·lència i una millor atenció a les persones, va impulsar
el cooperativisme sanitari al nostre país, en uns moments en què el sistema de la
Seguretat Social no estava tan desenvolupat com en l’actualitat.
Al nostre país, molts dels reptes que hem anat superant ha estat gràcies a la
força i a la iniciativa de la societat civil i del moviment associatiu, cooperatiu i del
Tercer Sector. L’àmbit de la salut n’és un exemple excel·lent.
Catalunya té avui uns professionals de prestigi, un sistema sanitari públic de
qualitat, centres de recerca del més alt nivell i una àmplia oferta en l’àmbit cooperatiu i el sector privat que ens posicionen com a capdavanters en el camp mèdic i
del coneixement.
Per això, m’agradaria que el llegat que ens va deixar el Dr. Espriu i els valors
que ens va transmetre per construir una societat millor, siguin reconeguts més que
mai en ocasió d’aquest 25è aniversari de l’entitat que va crear amb tant d’esforç,
il·lusió i vocació de servei a les persones.
En aquests moments de dificultat, cal impulsar i donar suport a les entitats
i empreses que conformen l’economia social, en què el Dr. Espriu va creure
fermament, per seguir construint junts una Barcelona i una Catalunya on progrés
econòmic i progrés social van de la mà.
Xavier Trias

Alcalde de Barcelona
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Els consells del Dr. Espriu
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Entre les diverses facetes professionals que al llarg
de la seva fructífera vida va desenvolupar el Dr. Josep Espriu Castelló, i entre les quals destaca, a més
de la seva pràctica com a metge general, el seu paper com a impulsor del cooperativisme sanitari, hi
ha una activitat que segurament per a molts lectors
sigui menys coneguda, encara que no per això menys
rellevant: la seva tasca com a divulgador mèdic. En
efecte, apassionat per la seva professió, i prenent com
a punt de partida les seves pròpies vivències amb els
pacients que atenia a la consulta, el Dr. Espriu va dur
a terme una magnífica obra d’educació per a la salut
mitjançant la publicació, al llarg de diversos anys,
d’una extensa sèrie d’articles setmanals a la revista
Destino, en una secció titulada «El consell del doctor» i que signava amb el pseudònim de Cianófilo.
En aquests articles, el Dr. Espriu conjugava; d’una
banda, les experiències de la seva activitat assistencial,
fruit de l’estreta relació que mantenia amb els pacients,
i de l’altra, la seva constant posada al dia en temes relacionats amb la medicina i la salut, conseqüència del seu
esperit inquiet i de la seva responsabilitat professional.
D’aquesta manera, la secció «El consell del doctor» va
abastar al llarg del temps una diversitat de temes que
tenien com a denominador comú una suma d’informació i formació, ja que a més de proporcionar unes bases
fonamentades per comprendre la qüestió exposada en
cada ocasió, també aportava les claus per poder interpretar d’una manera correcta les dades ofertes. I tot
això, aportant sempre una informació rigorosa exposada d’una forma amena, propera al lector, als seus propis pacients o a pacients potencials: una mostra exquisida del seu talent en l’àmbit de la divulgació mèdica.
La temàtica de l’obra de Cianófilo és molt variada
i enfocada des de diversos punts de vista. En alguns
articles, amb una finalitat eminentment didàctica,
explicava de manera simple i comprensible aspectes
bàsics de la fisiologia humana, com per exemple el
funcionament de l’aparell cardiovascular i les característiques del pols arterial, o bé els procediments diagnòstics comuns, entre ells les anàlisis de sang i la
seva interpretació, i fins i tot les qüestions bàsiques

El Dr. Espriu tenia un gran interès a
complir la màxima de la medicina que
resa primum non nocere; és a dir, «el
primer és no fer mal».

El Dr. Espriu va dur a terme una
magnífica obra d’educació per a la
salut mitjançant la publicació d’una
extensa sèrie d’articles setmanals
a la revista Destino.
dels símptomes més habituals, com la tos, amb les seves causes possibles i mesures per al seu alleujament.
Altres articles els dedicava a malalties concretes, centrant-se en aspectes com el seu origen i la seva evolució, tot aportant guies i consells per al seu control, com
feia sobre múltiples problemes de salut. I en alguns
articles, com a mostra de la seva profunda preparació, s’avançava a la seva època i abordava temes tan
destacats com la relació entre tabaquisme i càncer de
pulmó, una cosa que avui dia és inqüestionable però
que a mitjan segle passat encara es posava en dubte.
De vegades també se centrava en les novetats terapèutiques de l’època o exposava la informació científica
disponible aleshores sobre temes realment complexos,
com ara la naturalesa i constitució dels gens. I, per descomptat, no faltaven articles dedicats a temes més generals, assentant les bases del seu pensament sobre la
relació entre metge i pacient, sobre l’estat del sistema
sanitari i sobre les opcions que, al seu entendre, podrien millorar l’accés de la població a una millor atenció.
No hi ha dubte que per al Dr. Espriu, Cianófilo, la
divulgació mèdica era una activitat important, a la
qual dedicava temps i esforç, amb un gran interès a
complir la màxima de la medicina que resa primum
non nocere; és a dir, «el primer és no fer mal», i que
avui dia de vegades es troba a faltar quan es llegeixen
notícies dedicades a l’àmbit de la salut, quelcom que
aconseguia de manera magistral mesurant les seves
paraules per evitar males interpretacions per part
dels lectors i sospesant els seus consells per evitar
que aquests substituïssin la tasca que només pot desenvolupar el facultatiu que atén el seu pacient en la
seva pròpia consulta. I tot això amb la seva particular visió humanista i impregnat de la sensibilitat que
caracteritza tota l’obra del Dr. Espriu. Dr. Adolf Cassan

HTTP://DOM.CAT/DHG

A la dreta: revista Destino
Destino. Any 1958, núm. 1066 (gener)
2a època. Biblioteca de Catalunya.
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El ferro, els glòbuls rojos i les analítiques
En aquest espai parlarem d’un mineral molt important:
el ferro. Tal com passa amb els altres minerals necessaris per viure (calci, magnesi, potassi, fòsfor, zinc…), també l’hem d’obtenir dels aliments que ingerim. L’organisme humà en conté uns 4 grams, una quantitat molt
minsa si la comparem amb els 1.000 grams de calci que
hi ha emmagatzemats. D’aquest ferro, més de la meitat
es troba en una molècula anomenada hemoglobina que
forma part dels glòbuls rojos.
L’hemoglobina és un complex format per un àtom
de ferro i una proteïna. El prefix hemo prové del grec i
vol dir “sang”. Per això, quan ens fan fer una analítica,
els metges demanen un hemograma complet, que vol
dir que volen fer una anàlisi completa de les cèl·lules de
la sang: els glòbuls rojos, els blancs i les plaquetes. Avui
ens fixarem en els glòbuls rojos, que també s’anomenen
eritròcits (que en grec significa “vermell”), perquè precisament l’hemoglobina, aquest pigment amb ferro, és
el responsable del color vermell de la sang. La funció
de l’hemoglobina és la de captar l’oxigen quan la sang
passa pels pulmons i fer-lo arribar a tots els teixits de
l’organisme. Si hi ha un dèficit d’eritròcits (també anomenats hematies), no hi haurà prou hemoglobina per
captar l’oxigen necessari. Per això, en una analítica és
molt important el recompte d’hematies, que s’expressa
en milions per mm3. Els valors normals en els homes
es troben entre 4,3 i 5,9 milions; en el cas de les dones,
entre 3,5 i 5 milions. Un altre paràmetre molt utilitzat
és l’hematòcrit, que representa el percentatge d’hematies dins el volum total de la sang. Aquest percentatge
és d’entre el 40-50 % en els homes i d’entre el 36-44 %
en les dones.
Però si la quantitat d’hematies és important, també
ho és la seva mida i, per això, hi trobem un valor que
fa referència a la mida dels glòbuls rojos: el VCM (volum corpuscular mitjà). Si aquestes cèl·lules no tenen
la mida que els correspon, vol dir que hi ha alguna patologia que n’altera la seva producció.

Evidentment, es valora la quantitat d’hemoglobina
que tenen els glòbuls rojos i altres dades com l’HCM
(hemoglobina corpuscular mitjana), que fa referència a la quantitat d’hemoglobina de cada hematia, i
la CHCM (concentració d’hemoglobina corpuscular
mitjana), que relaciona la quantitat d’hemoglobina que
porta cada glòbul amb el seu volum.
La lectura d’un hemograma permet deduir si el
recompte de les cèl·lules sanguínies i la qualitat de les
mateixes és òptima o si existeix alguna patologia. Per
exemple, els nivells baixos en el recompte d’hematies,
en el percentatge de l’hematòcrit, en la quantitat d’hemoglobina, així com la presència de glòbuls rojos de
mida petita, són paràmetres que indiquen que hi ha
falta de ferro i, per tant, que hi pot haver una anèmia.
Quan es pateix una anèmia, es produeix una disminució de l’aportació d’oxigen als teixits i això fa que la
persona senti fatiga, debilitat, pèrdua de la gana, palpitacions... i que la pell i les mucoses siguin pàl·lides.
La quantitat de ferro de l’organisme varia entre
homes i dones i entre adults i nens. Les dones, sobretot les que es troben en edat fèrtil, tenen més pèrdues
d’aquest mineral per la menstruació, els seus nivells són
més baixos i, quan estan embarassades, cal que n’ingereixin més quantitat. Els nadons neixen amb més
hemoglobina de la que necessiten i, quan aquesta es
destrueix, causa la icterícia del nounat. Aquest excés
d’hemoglobina compensa el baix contingut en ferro de
la llet materna.
Podem obtenir ferro de la dieta i també l’obtenim
de l’hemoglobina dels glòbuls rojos que són destruïts
quan arriba el seu moment (tenen una mitjana de vida
de 120 dies). El ferro, tant si es tracta del que s’absorbeix per la dieta com el que s’obté dels eritròcits destruïts, sobretot a la melsa, no pot circular lliurement
per la sang i, per això, s’uneix a una proteïna formant
la transferrina. A la medul·la òssia, aquest és utilitzat
per fabricar nous glòbuls rojos; a la melsa s’utilitzarà

El ferro i l’hemoglobina
L’hemoglobina, que és un complex format per
un àtom de ferro i una proteïna, té la funció de
captar l’oxigen quan la sang passa pels pulmons
i fer-lo arribar a tots els teixits de l’organisme.

Jordi Negret
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L’anèmia
En una anèmia, el nombre de glòbuls
rojos que circula per la sang és menor i
es produeix una disminució de l’aportació
d’oxigen als teixits, i això fa que la persona
senti fatiga, debilitat, pèrdua de la gana,
palpitacions... i que la pell i les mucoses
siguin pàl·lides.

per destruir microbis i lluitar contra les infeccions. El
ferro que no es necessita s’emmagatzema sobretot al
fetge, a la melsa i a la medul·la unit a una altra proteïna
formant la ferritina.
En una anèmia també és important calcular els valors de la ferritina per saber quina quantitat de ferro
hi ha emmagatzemada a l’organisme. En qualsevol cas,
una anèmia sempre cal tractar-la, ja que la salut de les
cèl·lules sanguínies i el nostre benestar estan íntimament lligats. Dolors Borau
HTTP://DOM.CAT/DHI

El ferro de la dieta
En el cas dels vegetals, el ferro no és hemo i
la seva absorció és molt menor. Els llegums,
els fruits secs, les olives o les fruites
dessecades tenen un bon contingut en ferro
i si s’ingereixen proteïnes animals juntament
amb els vegetals o aliments amb vitamina C
se n’augmenta l’absorció. En canvi, cal reduir
aliments rics en fibra, el vinagre, el te o el
cafè dins del mateix àpat.

SALUT > UN RELAT D’USUARI

Una salut de ferro

Jordi Negret
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Sóc la padrina de la Sílvia, la filla gran de la meva millor amiga, i com que la conec des que va néixer, sé que
de petita era molt mal menjadora. No cal dir que sempre va ser més primeta i menuda del que li pertocava
per l’edat. Jo sempre deia a la meva amiga que, amb el
temps, canviaria; però en aquest cas no ha estat així.
Durant uns quants anys va decidir deixar de menjar carn i peix, però no per convicció sinó perquè no
li agradaven. Dic que no era una vegetariana convençuda perquè les verdures tampoc no li feien peça, així
que menjava pa, formatge, plats de pasta, patates fregides, dolços i alguna fruita. Però com que deia que es
trobava bé, no pensava canviar. Fins que es va quedar
embarassada. Estava molt il·lusionada, però feia molt
mala cara. Ens va dir que era degut a les nàusees i els
vòmits, però estava feble, amb prou feines podia anar
a treballar i, quan arribava a casa, s’havia d’estirar al
llit. A més d’estar esgotada, encara estava més prima.
Com que la seva parella no la va poder acompanyar a la següent visita al ginecòleg, la Sílvia hi va anar
amb la seva mare. A la consulta, el metge li va mostrar
els resultats de les analítiques, on sortien alterades les
xifres de l’hemograma; és a dir, de les cèl·lules de la
sang, sobretot dels glòbuls rojos i els glòbuls blancs:
estava anèmica.

El ginecòleg els va explicar que, en el seu cas, l’anèmia apareixia com a conseqüència d’un baix consum
de ferro a la dieta que no arribava a cobrir les necessitats diàries des de feia temps. La manca de ferro comporta una disminució de la quantitat d’hemoglobina
que afecta també la mida i el nombre dels glòbuls rojos, de manera que es modifica l’intercanvi d’oxigen i
això fa que se senti fatigada, que tingui palpitacions,
mal de cap, que estigui tan pàl·lida i que li caigui el
cabell.
La meva amiga, la mare de la Sílvia, agraïa haver
pogut anar a la consulta amb la seva filla, perquè així
podia sentir les explicacions del metge. La Sílvia feia
mala cara per les nàusees i els vòmits, però també perquè aquests agreujaven una situació de feblesa que venia de lluny. Quant de temps feia que no menjava un
àpat complet amb unes racions raonables? Potser no
ho havia fet mai, però des que vivia amb la parella i
l’alimentació depenia només d’ella, la dieta havia quedat limitada a quatre coses que li agradaven.
Per començar, li va fer demanar la baixa i li va pautar descans. Per mitigar les nàusees i els vòmits, el més
aconsellable era menjar, poc i sovint, aliments lleugers
elaborats amb coccions suaus: verdura bullida, carn i
peix a la planxa i, si cuinar la marejava, calia que dema-
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nés ajuda. També havia de seguir prenent el suplement
d’àcid fòlic, una vitamina que forma part del complex
de la vitamina B i que es troba present, sobretot, en
les verdures de fulla verda, un dels aliments descartats
per la Sílvia. Es recomana a les embarassades perquè
intervé en la formació de les cèl·lules sanguínies i del
material genètic.
A les gestants que ho necessiten, se’ls acostuma a
pautar un suplement de ferro durant el segon o tercer
trimestre, però en el seu cas, com que calia combatre
l’anèmia ja existent, havia de prendre el suplement
des de l’inici i havia de seguir uns consells dietètics.
Hi ha diversos aliments que contenen aquest mineral,
però en el cas de les carns vermelles, els peixos i les
aus es tracta de ferro hemo, que va unit a l’hemoglobina i això fa que es pugui absorbir amb més facilitat.
En canvi, en el cas dels vegetals, aquest ferro no és
hemo i la seva absorció és molt menor. Tot i així, certs

L’anèmia

aliments vegetals com els llegums, els fruits secs, les
olives o les fruites dessecades tenen un bon contingut en ferro que es pot absorbir en més quantitat si se
segueixen aquests consells: ingerir proteïnes animals
juntament amb els aliments vegetals, perquè ajuden
a aprofitar el ferro que aquests contenen, o prendre
aliments amb vitamina C dins del mateix àpat, perquè
afavoreixen l’absorció del ferro no hemo. En canvi, no
s’aconsella la ingesta d’aliments rics en fibra, el vinagre,
el te o el cafè dins el mateix àpat ja que en minven
l’absorció.
El metge va ser comprensiu però ferm perquè hi
havia molt en joc: la Sílvia havia de fer una dieta adequada a la seva situació, que fos variada i inclogués tots
els grups d’aliments. Ho havia de fer encara que per
a ella fos un gran esforç. Sabia que havia d’aprendre
a cuidar-se per tenir una salut de ferro, ja que era el
millor que podia fer per ella i pel seu fill. Dolors Borau
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WEB: HTTP://WWW.FERRITINA.ORG/BAJA/

Jordi Negret

Apareix com a conseqüència d’un
baix consum de ferro a la dieta que no
arriba a cobrir les necessitats diàries
des de fa temps. Hi ha diversos
aliments que en contenen, però en el
cas de les carns vermelles, els peixos
i les aus es tracta de ferro hemo, que
va unit a l’hemoglobina, i això fa que
es pugui absorbir amb més facilitat.

Espatlla de xai lletó al forn

SALUT > CUINA

Dra. Perla Luzondo

PODEU TROBAR MÉS INFORMACIÓ AL WEB:
HTTP://DOM.CAT/DIF

Al Dr. Espriu, segons explica la seva neboda Isabel Bonet, li
agradava un plat en especial, possiblement per inﬂuència de la
seva esposa, d’origen aragonès: l’espatlla de xai al forn.
La carn de xai és aconsellable per a persones sanes de
qualsevol edat sempre que la quantitat i la freqüència amb què
es prengui sigui moderada, ja que l’animal adult té un contingut
elevat de greix. Les parts amb menys greix són l’espatlla i la
cuixa, mentre que s’aconsella menjar les costelles al forn, a la
planxa o a la brasa.
A Espanya es consumeix el xai jove i sol exportar-se el
de més edat. A la primavera, la carn de xai es troba en el seu
millor moment. El xai lletó és la cria amb 4-6 setmanes de vida,
només s’alimenta de llet materna i posseeix al voltant d’un 9 %
de greix; l’anyell té un màxim de 4 mesos i s’ha alimentat amb
llet materna i pastura, té un 18 % de greix; finalment, el xai
pasqual té entre 4 i 12 mesos, només s’alimenta de pastura i
conté un 35 % de greix.
El be, tradicionalment, es considerava una carn sense greix
superficial i molt sana, ja que l’animal pasturava lliurement
alimentant-se d’herba sense patir les malalties derivades dels
estables.
El consum d’exemplars de xai pasqual, lletó o anyell ens
suposa una font important de:

• Proteïnes d’alta qualitat.
• Vitamina B2 o riboﬂavina, que intervé en les defenses i en la producció de glòbuls vermells.
• Vitamina B12, que només es troba en aliments d’origen animal; la seva deficiència provoca
anèmia i alteracions del sistema nerviós.
• Vitamina B1 i vitamina B3.
• Ferro hemo, de fàcil absorció, que ajuda a la formació d’hemoglobina.
• Fòsfor, útil per al sistema nerviós i l’activitat muscular.
• Zinc, d’acció antioxidant, que millora el sentit de l’olfacte i del gust.

ingredients
per a 4 persones

Edmon Amill

> 1 espatlla de 750 g
> 2 patates
> 1 tomàquet
> 1 ceba
> 1 cabeça d’alls
> 1 vaset de vi blanc
> 1 vaset d’aigua
> 1 bouquet garni
> 1 llimona
> sal, pebre mòlt i oli verge

extra d’oliva

preparació:
> Salem i salpebrem l’espatlla a la safata del forn,

deixem reposar la carn mentre preescalfem el
forn a 180°. Tallem la ceba i les patates a rodanxes
i, juntament amb la cabeça d’alls, el tomàquet
partit per la meitat i les herbes aromàtiques, les
afegim al xai. Ho reguem amb el vi blanc, l’aigua
i l’oli d’oliva i ho introduïm al forn durant 40
minuts, girem la peça cada 20 minuts i la mullem
amb el suc que desprèn i un raig de llimona.
Desgreixem la safata i servim.
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Reconeixement de la Universitat Autònoma de Madrid
a la Càtedra UAM-ASISA sobre Gestió Sanitària
i Economia de la Salut, que compleix 10 anys

19

El Dr. Francisco Ivorra al costat d’Ángel Gabilondo, exministre d’Educació i exrector de la
UAM, i el Dr. Vicente Pastor, director de la Càtedra UAM-ASISA.

La UAM ret homenatge a les 32 càtedres de patrocini
que manté actives amb diferents empreses i en diversos àmbits acadèmics.
La Universitat Autònoma de Madrid ha retut un
homenatge a les càtedres de patrocini que la institució
manté actives i en què participen diverses empreses,
entre elles, ASISA. En l’homenatge van participar, entre altres ponents, el rector de la UAM, José M. Sanz;
la directora general de la Fundació de la Universitat Autònoma de Madrid, María Artola, i el president
d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra. Amb aquest acte, la
UAM ha volgut reconèixer l’important paper de les
càtedres de patrocini en la formació dels alumnes i en
l’impuls de programes d’investigació.
Amb aquest objectiu va néixer el 2004 la Càtedra
UAM-ASISA sobre Gestió Sanitària i Economia de
la Salut, que en els últims deu anys ha treballat per
promoure el desenvolupament d’activitats docents
de postgrau i la recerca en aquest àmbit, així com
per facilitar la formació i la inserció professional dels
estudiants de la UAM. Per materialitzar aquesta aposta per la formació i la investigació, ASISA ha aportat
no només recursos econòmics o materials, sinó també l’experiència d’una empresa sempre disposada a
traslladar a la pràctica les innovacions que produeix
la universitat.
En paraules del Dr. Francisco Ivorra: «Quan vam

posar en marxa la Càtedra UAM-ASISA fa deu anys,
un dels nostres objectius centrals era aconseguir una
vinculació més estreta entre el treball que fem les empreses i el que es desenvolupa a la universitat, que és la
institució més potent de què disposa la nostra societat
per a la investigació. La preparació dels docents i dels
alumnes i la qualitat dels treballs que desenvolupa la
Càtedra mostren que aquesta aliança és més necessària que mai per seguir explorant camins que ens permetin ser més innovadors i eficients a l’hora de prestar
una atenció sanitària de màxima qualitat».
Els premis UAM-ASISA reconeixen treballs d’alta
qualitat
En aquest sentit, la Càtedra ha posat en marxa els premis UAM-ASISA sobre Gestió Sanitària i Economia
de la Salut que concedeix cada any i que reconeixen
tant la millor tesi doctoral com el millor treball sobre
aquesta matèria publicat en revistes especialitzades
nacionals i internacionals. En les successives edicions
s’han presentat treballs d’alta qualitat que recullen noves propostes de base científica i amb aplicació pràctica per aconseguir que el sistema sanitari sigui cada
vegada més integrat, eficient i sostenible.
La UAM manté en l’actualitat 32 càtedres de patrocini actives, 23 d’elles sobre matèries experimentals i
la resta en l’àmbit de les ciències socials.
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Lavinia celebra a Toledo la seva 38a Assemblea General

L’assemblea va analitzar els resultats d’ASISA, que el
2013 va créixer un 3 %, va incrementar els seus assegurats i va consolidar els seus beneficis.
La cooperativa mèdica Lavinia, accionista únic
d’ASISA, va celebrar al juny a Toledo la seva 38a Assemblea General ordinària de delegats. Hi van participar els representants elegits en les diferents províncies
pels gairebé 12.000 metges integrats en la cooperativa
mèdica espanyola més gran, així com alguns directius
d’ASISA.
L’assemblea va analitzar els resultats de l’últim
exercici –que ASISA va tancar amb un creixement del
volum de primes i del nombre d’assegurats per quart
any consecutiu– i va establir la política general que
la cooperativa i l’asseguradora desenvoluparan en el
futur més immediat.
En l’acte d’obertura de l’assemblea, van participar-hi l’alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, i el
president del Col·legi de Metges toledà, Dr. Luis Rodríguez Padial, juntament amb el president d’ASISA, Dr.
Francisco Ivorra; el delegat a Toledo, Dr. Gerardo Vilar,
i la resta de directius i responsables de Lavinia i ASISA.
Més primes i assegurats el 2013
Les dades presentades en l’assemblea mostren que
l’any passat el Grup ASISA va seguir creixent per sobre
de la mitjana del sector: el volum de primes va arribar
als 969,8 milions d’euros, un 3,03 % més que el 2012,
per sobre de la mitjana del sector, que va créixer un 2 %.
El nombre d’assegurats privats d’assistència sanitària
va créixer un 8,39 %.
Aquest creixement per sobre del sector, unit al dels
anys anteriors, ha permès que en el període 2009-2013
ASISA hagi consolidat la seva quota de mercat per sobre del 14,1 % del total del sector assegurador de salut.
En aquest mateix període, el benefici acumulat abans
d’impostos supera els 138,1 milions d’euros, cosa que
ha permès realitzar importants inversions en la xarxa assistencial pròpia i reforçar la xarxa comercial de
l’asseguradora.
En paraules del Dr. Francisco Ivorra: «El Grup ASISA va consolidar el 2013 els bons resultats obtinguts
en els tres anys anteriors, amb creixement de primes i

d’assegurats per sobre del sector. Aquests quatre anys
tan positius per a ASISA han coincidit amb un entorn
social i econòmic especialment complicat i advers, en
la crisi més greu i profunda en moltes dècades. Això
els fa encara molt més valuosos».

El 2013, el Grup Hospitalari ASISA
va atendre 670.000 consultes
externes, va realitzar 89.000
intervencions quirúrgiques i va
gestionar 405.000 urgències.
Creixement d’ASISA Dental i reforç de la xarxa
comercial
Al costat de l’avenç general de la companyia, és igualment significatiu el creixement registrat per ASISA
Dental, ja que el 2013 el nombre de clients va créixer
un 16,6 %. A més, ASISA ha continuat desenvolupant
la seva xarxa assistencial pròpia en l’àmbit dental amb
l’obertura de noves clíniques. ASISA Dental va tancar
el 2013 amb 21 clíniques pròpies, després d’haver obert
les de Barcelona, Màlaga, Toledo i Motril.
Per obtenir aquest creixement, tant en assistència
sanitària com en dental i vida, ASISA va seguir reforçant durant el 2013 la seva xarxa comercial, amb
l’obertura de 15 noves agències a tot el país. També es
van consolidar els acords de distribució engegats en
exercicis anteriors (Banc Santander, Banca March i El
Corte Inglés) i es va reforçar la xarxa d’agents exclusius, que ja compta amb més de 760 agents.
Grup Hospitalari ASISA: 92 milions d’inversió des
de 2009
El 2013, ASISA va seguir potenciant la seva xarxa assistencial pròpia, que compta amb 14 clíniques i hospitals
i més de 1.250 places d’hospitalització a tot el país, cosa
que converteix el Grup Hospitalari ASISA en el tercer
grup privat per nombre de llits i en el més gran que
pertany a una asseguradora. La facturació de les clíniques i hospitals va continuar augmentant fins a arribar
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als 255 milions d’euros (un 2 % més que el 2012).
Durant el període 2009-2013, ASISA ha invertit 92
milions d’euros en la renovació d’infraestructures i en
la millora del seu equipament per tal de disposar dels
últims avenços tecnològics i incrementar així la qualitat assistencial en els centres del Grup Hospitalari
ASISA. Aquestes inversions han permès mantenir la
política d’acreditació de la qualitat de tots els centres,
que tenen diferents certificats que avalen els processos
que realitzen.
Els usuaris reconeixen la qualitat de l’atenció que
reben en el Grup Hospitalari ASISA, i qualifiquen amb
una puntuació de 88,6 sobre 100 la qualitat de l’assistència mèdica i humana rebuda.
El 2013, el Grup Hospitalari ASISA va atendre
670.000 consultes externes, va realitzar 89.000 intervencions quirúrgiques i va gestionar 405.000 urgències.

El president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra; l’alcalde de Toledo, Emiliano GarcíaPage, i el president del Col·legi de Metges de Toledo, Dr. Luis Rodríguez Padial,
van participar en l’obertura de l’Assemblea de Lavinia.

Un estudi sobre el càncer de pròstata cofinançat per ASISA
es presenta a l’ASCO, el principal congrés mundial d’oncologia
El treball conclou que és més segur per al
pacient retardar les teràpies hormonals
per tractar una recaiguda del càncer de
pròstata detectada per indicadors de PSA
fins que la malaltia mostri símptomes de
desenvolupament.
Una investigació contra el càncer cofinançada per ASISA ha estat presentada a
la reunió de la Societat Nord-americana
d’Oncologia Clínica (ASCO), que s’ha celebrat a Chicago i que és considerada la
principal cita mundial en l’àmbit de l’oncologia. El treball, titulat Immediate versus deferred initiation of androgen deprivation therapy in prostate càncer patients with
PSA-only relapse, ha estat liderat pel Dr.
Xabier García-Albéniz, becat per ASISA,
i que desenvolupa la seva tasca a l’Escola
de Salut Pública de la Universitat de Harvard, a Boston.
L’estudi presentat a l’ASCO conclou
que, en el cas de pacients que han estat
tractats d’un càncer de pròstata en els
quals es detecta una recaiguda a través

de l’indicador PSA (antigen prostàtic específic, per les sigles en anglès), retardar
la teràpia de privació d’andrògens fins a
l’aparició dels símptomes o l’aparició de
càncer en una tomografia no compromet
substancialment la seva supervivència a
llarg termini. Aquest retard en el tractament permetria retardar igualment els
efectes secundaris de les teràpies hormonals en els pacients i una reducció en
els costos. L’estudi s’ha realitzat a través
d’una mostra de 60.000 homes nordamericans.
El Dr. Xabier García-Albéniz explica que: «L’augment dels nivells de PSA
provoca molta ansietat i molts pacients
volen iniciar el tractament tan aviat com
sigui possible. Aquestes troballes suggereixen que potser no hi hagi necessitat
de precipitar-se en la teràpia de privació d’andrògens. Si els nostres resultats
es confirmen en assajos aleatoris, els
pacients podrien sentir-se més còmodes esperant fins que es desenvolupin

símptomes o signes de l’aparició del càncer abans d’iniciar la teràpia de privació
d’andrògens».
En el finançament del treball, hi han
col·laborat, a més d’ASISA, la Societat
Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM),
National Institutes of Health, la Universitat de Califòrnia a San Francisco i el
Programa CaPSURE.
El suport a aquestes investigacions
s’emmarca en l’estratègia d’ASISA de donar suport a la investigació i a la formació, de la qual formen part els acords que
la companyia manté amb les escoles de
salut pública de les universitats de Harvard i Michigan, gràcies als quals investigadors becats per ASISA treballen en diferents projectes d’investigació. Aquestes
iniciatives, al costat de les aliances amb
altres universitats espanyoles i internacionals, formen part del compromís d’ASISA amb la investigació i la formació en
l’àmbit de les ciències de la salut.
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Els jugadors del FC Barcelona passen les revisions
amb Assistència Sanitària

COOPERATIVISME. ASC / ASISA

Des que Assistència Sanitària es va convertir en partner
oficial dels serveis asseguradors i mèdics del FC Barcelona, les estrelles de l’equip confien la seva salut als
professionals de l’entitat. Per això, quan s’incorporen
a la disciplina blaugrana procedents d’altres equips,
quan pateixen alguna lesió o quan necessiten avaluar
el seu estat físic després d’un temps de sedentarisme,
són sotmesos a les proves pertinents realitzades pels
metges del centre mèdic o de l’Hospital de Barcelona.
Un cop passades les vacances d’estiu i finalitzat
el mundial de futbol celebrat al Brasil, van arribar els
nous fitxatges –com Ter Stegen, Bravo, Rakitic, Mathieu i Luis Suárez– i els jugadors de la plantilla es van
reincorporar als entrenaments, sota les ordres del nou
entrenador Luis Enrique. El primer dia van mostrar
el seu estat de salut davant els professionals mèdics
d’Assistència Sanitària.
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L’Hospital de Barcelona exhibeix els seus 25 anys
El 12 de juny de 1989 va obrir les portes l’Hospital de Barcelona, i l’endemà s’hi va realitzar
la primera intervenció quirúrgica. És, des d’aleshores, una experiència única en el món
hospitalari de gestió conjunta entre metges i usuaris, que s’organitzen seguint el model
de cooperativisme sanitari. Per celebrar aquests 25 anys en funcionament, durant el 2014
s’han previst diverses accions, com un gran acte festiu destinat a la comunitat de treball de
SCIAS, que dia a dia fa possible l’èxit de l’Hospital de Barcelona.
A banda d’altres propostes, també s’ha dissenyat un logotip especial commemoratiu que
és visible en la documentació oficial que es genera, així com en diversos punts del centre.
Tant l’exterior de l’edifici, amb les banderes que onegen en els pals instal·lats a l’entrada
principal, com el vestíbul, passadissos i zones comunes de l’Hospital de Barcelona, amb
elements visibles, contribueixen a mostrar als usuaris i altres persones que hi accedeixen
que l’entitat celebra els cinc lustres amb molt bona salut: avui és un dels centres privats de
més prestigi de Catalunya.

Lliurament de diplomes del programa de beques d’Assistència Sanitària
El passat 3 de juliol es van reunir a l’Hospital de
Barcelona els 34 estudiants de l’àmbit de la salut
que han obtingut els ajuts a l’estudi promoguts
anualment per Assistència Sanitària a través del seu
programa de beques. Estudiants i familiars van ser
testimonis d’una conferència magistral del Dr. Genís
Carrasco, de la Comissió de Docència de l’Hospital
de Barcelona, i van rebre els diplomes acreditatius al
mèrit acadèmic. Posteriorment, es va servir un petit
refrigeri per a tots els assistents.
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Èxit de les activitats d’estiu de l’Àrea de Participació de SCIAS
Enguany, el final de curs de l’Àrea de Participació de
SCIAS, que tradicionalment inicia al juny la pausa estival, va ser un punt i seguit, ja que al juliol els casals
d’estiu van mantenir l’activitat a ple rendiment. Abans,
però, i com a colofó del curs, van tenir lloc les últimes
cites: una conferència sobre la ciutat de Barcelona, una
excursió de l’equip de muntanya, la visita cultural a
Lloret de Mar i l’exposició del grup de fotografia. Precedida del concert conjunt de totes les corals de SCIAS
a l’església dels Pares Carmelites Descalços i de la representació de l’obra Hostal Flora a càrrec del grup de
teatre, el dia 19 de juny es va celebrar la festa de final
de curs, amb l’habitual lliurament de trofeus i diplomes. Un dels moments més emotius va ser la concessió
a títol pòstum de les insígnies de plata de SCIAS, que
van recollir els familiars de Núria Cortadellas García,
que fou membre del Comitè de Recursos de l’entitat, i
David Invers Aymerich, exconseller de SCIAS.
Tanmateix, aquest any, l’Àrea de Participació no
ha acabat tota la seva activitat al juny sinó que, fruit
de la demanda dels socis, s’han organitzat tallers de
tai-txi i Pilates, així com un Casal d’estiu per als més
petits. Per primer cop, més de 20 nens i nenes de 5 a
12 anys “s’han fet seves” les instal·lacions de l’Àrea de
Participació des del matí fins a les cinc de la tarda, i
durant tot el mes de juliol hi han realitzat tota mena
d’activitats, des de jocs, gimcanes i cinema a sessions
d’estudi o esport, treballs manuals i visites culturals i
de lleure. L’èxit de la iniciativa, basat en la bona rebuda
per part dels socis i l’alta satisfacció dels participants,
ha fet que el Casal es repeteixi els matins de setembre,
abans de l’inici del curs escolar.
Ja al setembre, retorna l’activitat habitual a l’Àrea
de Participació, amb noves propostes d’interès per als
socis, que s’inscriuen al juliol (si han participat a l’As-

Èxit de la 3a Jornada sobre
patologia de l’embaràs
Més de 120 obstetres, llevadores, pediatres, neonatòlegs, internistes i metges d’altres especialitats relacionades, així com infermeres de l’Àrea maternoinfantil,
van omplir la sala d’actes de l’Hospital de Barcelona
per participar en la tercera edició de la Jornada d’Assistència Sanitària sobre patologia de l’embaràs. Enguany, el programa va estar dedicat a les infeccions.
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La informació sobre totes les activitats
de l’Àrea de Participació es pot trobar
al seu web i al correu electrònic
info@participacio-scias.com.

semblea) o al setembre. Entre les novetats destaquen
els tallers de patchwork i pintura sobre roba, el curs de
sevillanes i les classes d’idiomes (alemany, francès i
anglès per a nens). En un format inèdit, també es fan
xerrades col·loquis a càrrec d’una experta en què els
socis tracten diversos temes, com la importància de
la dona o què és i com funciona la memòria. També
les classes de repàs i el mètode Pilates, activitats concorregudes i demanades pels socis, tornen amb força
després de les vacances d’estiu.
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Assistència Sanitària estrena un web renovat
La inquietud per explotar els grans avantatges
que, en benefici dels serveis a l’assegurat i als col·
laboradors, suposa la implantació de noves tecnologies en una entitat ha estat sempre present a
Assistència Sanitària. El seu web ofereix múltiples
opcions i és un exemple més de la voluntat de
l’entitat de facilitar l’accés a l’atenció mèdica. Recentment s’hi ha dut a terme un canvi de disseny
general amb l’objectiu de promoure la proximitat
i facilitar la relació amb l’entitat.
L’increment del nombre de gestions realitzades a través de la xarxa fa que el web estigui en
evolució constant. La consulta del quadre mèdic
habilitada al web permet fer cerques amb diversos filtres, com l’horari, el dia de la setmana o la
població i el districte. També es pot fer la compra
de talons en la part privada i exclusiva dels assegurats, com demostra el fet que actualment el 27 %
dels talons es compra directament al web. Mitjançant la pàgina web ja es pot iniciar el procés de
contractació d’una pòlissa, consultar cobertures,
conèixer les novetats... I, de fet, pròximament s’hi
incorporaran noves funcionalitats, com la petició
d’autoritzacions de serveis. D’altra banda, la zona
privada dels metges permet disposar de protocols
i guies de pràctica, així com facilitar les gestions
administratives.

Mitjançant la pàgina web ja es pot
iniciar el procés de contractació
d’una pòlissa, consultar cobertures,
conèixer les novetats...

Renovació de la cafeteria de l’Hospital de Barcelona
En el marc del pla de millora contínua de les instal·lacions
de l’Hospital de Barcelona, recentment s’han renovat els
espais dedicats a restaurant i cafeteria, tant la sala interior
com la terrassa exterior. En la línia d’altres inversions
realitzades per incrementar la comoditat dels usuaris i
millorar l’eficiència energètica –com els canvis en la infraestructura lumínica, els sanitaris o l’equipament de les habitacions–, s’ha volgut actualitzar l’interiorisme i aportar
calidesa a un dels espais amb més trànsit de l’Hospital de
Barcelona, utilitzat per les persones ingressades al centre,
els seus familiars i les visites.
El canvi ha estat notable i totes les valoracions recollides han estat positives. A banda de la imatge, s’han tingut
en compte els hàbits dels usuaris i els serveis més demanats en cafeteria i restauració per tal d’assolir un resultat
que satisfaci totes les necessitats. Així, s’ha creat i delimitat un espai amb servei de taula per a qui vulgui fer-ne ús
i s’ha augmentat el nivell de comoditat de la terrassa, amb
mobiliari de disseny.

Jose Pérez
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Un any més, la Confederació Espanyola d’Entitats
d’Economia Social, CEPES, ha publicat el llistat de les
empreses més rellevants de l’economia social, en què
la Fundació Espriu destaca novament com el tercer
grup empresarial espanyol del sector.
Les institucions agrupades al voltant de la Fundació Espriu van facturar el 2013 més de 1.448 milions
d’euros i van proporcionar feina a més de 36.000 persones. A més, el Grup Assistència i el Grupo Asisa, conjuntament, proporcionen serveis sanitaris de màxima
qualitat a més d’1,9 milions de ciutadans.
L’estudi desenvolupat per CEPES recopila informació de 809 entitats d’economia social, de les seves
diferents fórmules jurídiques i dels grups empresarials
de l’economia social que formen part de la confederació.
L’informe té com a objectiu fer visible aquest model d’empresa, format per cooperatives, societats laborals, mutualitats, empreses d’inserció, centres especials
d’ocupació i confraries de pescadors, així com oferir
informació sobre els sectors on actuen, dades d’ocupació i facturació.
Segons les dades de 2013, el sector de l’economia
social a Espanya està format per més de 44.500 empreses, amb una facturació de 150.000 milions d’euros,
la qual cosa representa el 12 % del PIB. A més, el sector
proporciona ocupació de manera directa o indirecta a
més de 2.215.000 persones.

COOPERATIVISME. RELACIONS INTERNACIONALS

La Fundació Espriu, entre les organitzacions líders
de l’economia social

25

Les dAdes de L’InForme es Poden consuLtAr AL
Web de cePes A WWW.cePes.es/rAnKInG

La Fundació Espriu adopta la marca cooperativa global
Durant l’Any Internacional de les Cooperatives, declarat per les Nacions Unides el
2012, va quedar palesa la bona acceptació
que va tenir una imatge comuna que identificava el moviment cooperatiu internacional durant aquell any. Basant-se en això,
l’Aliança Cooperativa Internacional va
aprovar al novembre de 2013 una identitat
visual que les cooperatives de tot el món
podran utilitzar en els àmbits nacional i
internacional, reforçant així un dels cinc
pilars del Pla per a una dècada cooperativa; construir el missatge cooperatiu i defi-

nir la identitat de les cooperatives.
La Fundació Espriu ha adoptat aquesta marca cooperativa global, i l’ha inclòs
entre els elements que formen la seva
imatge visual, juntament amb l’eslògan

“Les cooperatives ajuden a construir un
món millor” i l’ús del domini .coop en les
seves comunicacions a través d’internet.
Amb aquesta iniciativa, la Fundació
Espriu s’alinea amb els objectius de l’Aliança Cooperativa Internacional per a l’any
2020, dirigits a elevar a un nou nivell el
model empresarial cooperatiu, consolidant-lo com el líder reconegut de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, el model preferit per la gent i el tipus
d’organització empresarial de creixement
més ràpid.

TÈCNICA I HUMANISME
COOPERATIVISME. RELACIONS INTERNACIONALS
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Fundació Privada

El millor tractament
contra el càncer
és la prevenció
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Alt de Gironella, 3-5, baixos.
08017 Barcelona
Tel. 93 203 47 23
Fax: 93 205 45 30 - 93 254 58 00

Alimentació sana
Pràctica d’exercici físic
Prevenció de les drogodependències
Educació sexual

www.ftih.org
e-mail: ftih@ftih.org

Amb el suport de

PROGRAMA D’ACTIVITATS
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octubre

2014

Intercanvi i aprenentatge de bones pràctiques
Sota el lema “Compartir, escoltar i aprendre”, se celebrarà un acte a la ciutat de Quebec per
compartir i intercanviar experiències sobre projectes i pràctiques en l’àmbit de les cooperatives
de salut. La trobada estarà organitzada per la Federació de Cooperatives d’Assistència Sanitària
de Canadà.
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6/9
octubre

Cimera Internacional de Cooperatives

8
octubre

Reunió del Consell d’IHCO

13
octubre

Homenatge al Dr. Josep Espriu

29/31
octubre

30è Congrés del CIRIEC Internacional

2014

2014

2014

2014

2/7
novembre

2014

La Cimera Internacional de Cooperatives és un esdeveniment bianual que reuneix al Quebec
líders de les empreses cooperatives per debatre sobre els reptes actuals i futurs que els afecten. En
aquesta ocasió, un dels temes principals serà la solució cooperativa en l’accés als serveis de salut.
La Fundació Espriu presentarà el seu model de cooperativisme sanitari en una sessió plenària
de la cimera que tindrà lloc el 8 d’octubre.

El 8 d’octubre se celebrarà la reunió del Consell de l’Organització Internacional de Cooperatives
de Salut, IHCO. La reunió tindrà lloc al Quebec i estarà presidida pel Dr. José Carlos Guisado,
CEO de la Fundació Espriu.

Amb motiu de la commemoració del centenari del naixement del Dr. Josep Espriu, la Fundació
Espriu celebrarà el 13 d’octubre a Barcelona un multitudinari acte d’homenatge en el qual
s’estrenarà un documental sobre la realitat actual de l’entramat cooperatiu que va fundar el Dr.
Espriu fa més de 50 anys.

El Centre Internacional d’Investigació i Informació sobre l’Economia Pública, Social i
Cooperativa celebrarà el seu trentè Congrés Internacional a Buenos Aires. Durant la trobada
es debatrà, entre altres temes, sobre la cooperació en el finançament d’obres d’infraestructura,
l’administració de béns comuns o l’accés als sistemes de salut.

III Cimera Cooperativa de les Amèriques
Cooperatives de les Amèriques, organisme regional de l’Aliança Cooperativa Internacional,
aplegarà el moviment cooperatiu americà durant la III Cimera Cooperativa de les Amèriques
que se celebrarà a Cartagena d’Índies amb el títol “Per una integració que generi un canvi social”.

Agraïment a ASISA

BÚSTIA

Escric aquestes línies per agrair a la companyia ASISA el que va fer per mi fa 23 anys.
El meu nom és Isabel, sóc vídua del doctor Jesús Lozano García, que va morir amb només 35
anys víctima d’un accident. El meu marit, metge internista, treballava per a ASISA des de feia
molt poc temps.
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El 4 de febrer de 1991 anava a Saragossa, a fer una ponència en un congrés, amb tan mala
fortuna que no va tornar mai més. Vaig rebre moltíssimes trucades telefòniques, cartes i
telegrames, tant de particulars com d’organismes oficials (pacients, empreses, consergeries,
ajuntaments, etc.). En fi, una pluja de reconeixement i afecte, que és el més important en aquests
moments tan difícils d’assimilar.
Al cap de 15 o 20 dies, em van trucar per telèfon des d’ASISA per comunicar-me que m’havien
de donar una cosa. M’hi vaig presentar, i allà em va rebre el delegat Diego Lorenzo Sáez, el
qual em va dir que tenia un xec de 7.340.000 pessetes per a mi. Em va fer saber que aquests
diners provenien d’una assegurança de subscripció obligatòria per als metges d’ASISA per
cobrir situacions com aquesta, però que, tractant-se de la mort d’una persona jove, la quantia
de la indemnització era més elevada; detall, aquest, molt diferent del que sol ser habitual.
Malauradament, el vaig cobrar!
Em feia pànic utilitzar aquests diners i els vaig deixar al banc. En aquella època, els interessos
eren alts i se’m va fer una “boleta” de diners que m’ha ajudat a donar carrera als meus dos fills.
Tinc una filla advocada i un fill metge internista, dels quals em sento orgullosíssima.
Per això, només tinc paraules d’agraïment per a ASISA i, en concret, per a la persona que va
idear aquesta assegurança, que, segons m’han explicat, va ser el Dr. Josep Espriu, i per a qui es
va posar en contacte amb mi i em va lliurar aquell xec: Diego Lorenzo.
Gràcies, moltes gràcies.

Isabel Herrero Mateo,

vídua de metge.
Múrcia, 9 de juliol de 2014

Un25immens
mésEspriu
vigent que mai
anys de llegat,
la Fundació
Diversos professionals de l’àmbit de la medicina i de la política sanitària, així com de la cultura, que van conèixer i treballar
braç a braç amb el doctor Josep Espriu (1914-2002), impulsor del cooperativisme sanitari i president de la Fundació Espriu,
de qui enguany se celebra el centenari del seu naixement, participen en aquest monogràfic. La seva veu posa de manifest
que l’empenta del doctor Espriu no esmorteïa en cap moment el seu caràcter afable –una característica que és, sens dubte,
una eina imprescindible per al treball en equip. I també ens recorda que Josep Espriu va posar en marxa un model sanitari
exitós, actualment reconegut arreu del món: el cooperativisme sanitari. Com diu el conseller de Salut de la Generalitat, Boi
Ruiz, «el llegat del doctor Espriu és immens i obliga la Fundació que porta el seu nom a estar permanentment a l’altura de les
circumstàncies, fet que té un mèrit extraordinari». La vitalitat de la Fundació Espriu certifica que el llegat del doctor Espriu
és avui més vigent que mai.

«El cooperativisme sanitari integral resumeix un conjunt de valors i d’idees del Doctor Espriu que constitueixen
el seu autèntic llegat», diu en aquest article José Carlos Guisado, patró i CEO de la Fundació Espriu.

L’herència del Dr. Espriu
José Carlos Guisado
Patró i CEO de la Fundació Espriu

Es pot dir que 1914 va ser l’any que va canviar
la història, i això no només perquè va «marcar
l’inici de la Gran Guerra, sinó també perquè
van tenir lloc molts esdeveniments, reflex de
les profundes transformacions que, en l’àmbit
mundial, van posar fi al llarg segle xix i van
donar començament al curt segle xx... Esdeveniments, tots ells, que fan de 1914 molt més
que l’any de la Gran Guerra: va ser l’any que va
canviar la història». (sic).1
Un d’aquests fets ha passat més desapercebut en la història universal, encara que no
per a la societat espanyola, i fins i tot internacional, en general: el naixement, aquell mateix
any, a Santa Coloma de Farners d’un metge
de característiques singulars que va deixar
clarament la seva significada empremta en
la nostra societat i, més específicament, en la
medicina contemporània; el Dr. Espriu Castelló, el centenari del qual celebrem avui.
I ens correspon, en aquesta efemèride,
parlar de la seva herència o, per dir-ho més
correctament, del seu llegat, ja que el seu patrimoni el va cedir en vida no exclusivament
a la nostra comunitat, sinó a tots els que vam
tenir l’honor d’aprendre d’ell i amb ell, i de treballar i cooperar al seu costat.
Perquè, quan ens referim al seu patrimoni, no només parlem de les seves creacions –empreses fundades per ell, que es van

iniciar tímidament al principi l’evolució i
realitat actuals de les quals ha arribat a cotes
àmpliament conegudes (Autogestió, Lavinia,
SCIAS, ASISA, Assistència Sanitària Col·legial, mutualitats, etc.), i les que van sorgir com
a conseqüència d’elles, difícilment imaginables al començament– sinó que també ens va
deixar el que he de citar en primer lloc, no
en ordre cronològic, sinó derivat de la transcendència de la seva vàlua: el cooperativisme
sanitari integral, com ho defensa i propugna la
Fundació que porta el seu nom i que reuneix
les institucions bàsiques per ell instituïdes.
Aquest concepte resumeix un conjunt de valors i d’idees del Dr. Espriu que constitueixen
l’autèntic llegat.
Perquè tot el que s’ha dit en referència a
les seves creacions no es pot arribar a entendre sense ell mateix.
La consciència social que el va caracteritzar2 va ser probablement el principal impulsor
dels seus pensaments inicials. Consciència que
es va unir a l’amor apassionat que va sentir per
la seva professió, el seu art: la medicina, que
en aquells moments no arribava a una gran
part de la població i que precisava de fórmules
originals, imaginatives i fins revolucionàries
per l’època, però que han demostrat ser eficaces no només en entorns similars als dels anys
50 i el seu entorn proper, sinó que han provat

«Per al Dr. Espriu, un dels seus principals valors va
ser la consideració cap a les persones, sigui quin sigui
el seu rol. D’aquesta idea sorgeix la necessitat d’unirlos a tots amb un fi comú: la consecució d’una millor
salut per a tothom.»
30
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1
2

. Antonio López Vega: 1914: El año que cambió la historia. ed. Taurus. Santillana Ediciones Generales, 2014.
. Acreedores (creditores) de salud.

«La seva formació i els plantejaments de la seva
educació des de la infància li van proporcionar
l’exquisidesa en el tracte, el seu bon fer, que va
inculcar a tots els seus col·laboradors.»

la seva validesa en múltiples entorns socials,
geogràfics i econòmics, com es pot comprovar
avui en dia en l’àmbit internacional.
Perquè un dels seus principals valors, que
ens va infondre a tots i que sempre ocupava
un lloc principal, va ser la consideració cap a
les persones, sigui quin sigui el seu rol –professionals, pacients o, simplement, ciutadans–,
i d’aquesta idea sorgeix la necessitat d’unir-los
a tots amb un fi comú: la consecució d’una millor salut per a tothom.
Tot això no es pot entendre sense recordar
que la seva formació i els plantejaments de la
seva educació des de la infància li van proporcionar l’exquisidesa en el tracte, el seu bon fer,
que va inculcar a tots els seus col·laboradors.
A això, s’hi pot afegir la seva constància
en el treball i en la persecució dels seus ideals,
que alguns van arribar a malinterpretar com a
“tossuderia”, encara que sempre va estar dotat d’una gran capacitat per al diàleg obert i
raonat.
Com a conseqüència directa de l’anterior,
ens va transmetre la seva solvència com a comunicador i el seu talent per a la divulgació,
facetes que va iniciar molt precoçment en el
seu treball (només cal recordar els articles
signats com a Cianófilo a la revista Destino) i
en les quals sempre arribava a sorprendre’ns
amb la seva espontaneïtat i facilitat oratòria
en qualsevol circumstància, que també ens va
deixar empremta i, actualment, enyorança.
Era capaç d’embadalir l’audiència, fos quina
fos, alhora que facilitava la reflexió sobre el
cooperativisme i la medicina.
Però tot això, i potser com a conseqüència directa, caldria emmarcar-ho en el fet que
sempre va ser un treballador inesgotable, i
això ens va infondre a tots la importància de
la tasca persistent i sense límits. Aquesta passió per la feina ha deixat una marcada em-
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Votació de cooperativistes del món sencer a l’assemblea de l’Aliança Cooperativa internacional (ACI) celebrada el 2013 a Ciutat del Cap,
Sud-Àfrica. El doctor Espriu va fer que la Fundació Espriu fos un vot més dins de l’ACI, que tingués ressò internacional. També hi va fundar
l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut, que actualment presideix el doctor José Carlos Guisado en nom de la Fundació Espriu.

«El Dr. Espriu era un pensador i un creador
i que va permetre fer del cooperativisme
sanitari una utopia, però una utopia factible.»
premta als que el vam conèixer i col·laborar
amb ell.
A tots aquests valors, cal afegir-hi un aspecte que el va guiar tota la seva vida i que
actuava també com a estímul del seu propi
treball i de la seva obra: P. P. Espriu, com li
agradava signar, va ser un etern insatisfet. Tot
li semblava perfectible, potser en el que avui
s’ha anomenat la recerca permanent de l’excel·lència.
És fàcil, doncs, entendre que la vocació de
servei als seus ideals també ha marcat, i molt,
els seus seguidors, que també admiràvem la
seva facilitat d’avançar-se al futur.
Perquè aquest aspecte de visionari genial
no és en absolut comú i sempre és present en
les figures de transcendència històrica, com ell.
Però no ens agrada recordar-lo com un visionari quimèric, sinó més aviat com un ideòleg amb somnis realitzables i assentats en una
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realitat que, a més d’alternativa, el feia caminar pel món “tocant de peus a terra”, sempre
aspirant, però, a metes millors i més grans.
Recordo molt bé el seu pensament, en un
moment determinat, sobre l’expansió del model, el seu model cooperatiu de salut, a tots
els racons del globus, i no és casualitat que en
l’actualitat es coneguin i reconeguin la seva
figura i la seva obra en l’àmbit internacional, i
que inspiri a moltes persones com a exemple
de bon fer en el cooperativisme sanitari.
Només puc resumir tot el seu llegat en
les paraules aquí escrites i em considero pobrament capacitat per fer-ho en tota la seva
extensió, però m’agrada repetir en gairebé
tots els fòrums en què participo que aquesta
persona única, aquest pensador i creador, va
permetre fer del cooperativisme sanitari una
utopia, però una utopia factible.
Gràcies Dr. Espriu Castelló; gràcies P. P.

El llegat del Dr. Espriu, un bon exemple
de la tradicional capacitat creativa i
d’aportació de valors de la nostra societat
Boi Ruiz
Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya

La relació metge-malalt constitueix l’element
nuclear de l’exercici de la medicina. El respecte mutu i sense intermediaris permet als
uns la llibertat d’organitzar-se i als altres, la
d’escollir.
El model de cooperatives obertes, sense
ànim de lucre, permet la participació en el
govern de les institucions en les quals els uns
exerceixen la seva professió i els altres reben
l’atenció.
Aquesta és la contribució del doctor Josep
Espriu a l’exercici de la professió en el marc
de l’economia social. El seu llegat constitueix
un exemple de la tradicional capacitat creativa i d’aportació de valors de la nostra societat;
valors centrats en les necessitats dels malalts
per tal que els metges puguin disposar de la
millor tecnologia i dels millors equipaments
possibles per al desenvolupament de la seva
funció assistencial en el marc de respecte al
lliure albir professional.
El llegat del doctor Espriu és immens i
obliga la Fundació que porta el seu nom a estar permanentment a l’altura de les circumstàncies, fet que té un mèrit extraordinari.
La celebració del centenari d’un naixement
com el del doctor Espriu només té lloc en els
casos en què la persona ha deixat una petjada
extraordinària en el seu pas per la vida.

«El llegat del
doctor Espriu és
immens i obliga la
Fundació que porta
el seu nom a estar
permanentment
a l’altura de les
circumstàncies.»
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El doctor Espriu, un home d’honor
Julián García Vargas
Exministre de Sanitat

Vaig arribar al Ministeri de Sanitat a la fi del
juliol de 1986, amb la Llei de sanitat acabada
d’aprovar. Al PSOE, el seu Grup Parlamentari
i al mateix Ministeri vaig trobar una posició
majoritària sobre el seu desenvolupament,
que jo no compartia, molt poc favorable a la
col·laboració amb el sector privat sanitari. Em
vaig proposar establir una via de diàleg i entesa
amb les companyies d’assegurances per cana-
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litzar el paper de MUFACE, i amb les clíniques
privades per actualitzar els concerts. No era un
tema fàcil, perquè hi havia poc marge econòmic i les relacions amb el Ministeri s’havien
enterbolit força. No obstant això, aquestes relacions es van reprendre gràcies en bona part
a ASISA i ADESLAS que van sumar-se a aquest
objectiu amb realisme i flexibilitat. També ho
van fer les clíniques privades.
En aquest context vaig conèixer el Dr. Espriu, que va aparèixer acompanyat del sempre alerta Dr. Carreño. Formaven una parella
eficaç: el primer; més generalista, reflexiu i de
visió a llarg termini; el segon, centrat en allò
més concret. Aquests contactes van ser dels
més grats que vaig tenir durant els gairebé cinc
anys a Sanitat, i la meva sintonia amb tots dos
va ser molt gran.
El Dr. Espriu era un gran ésser humà amb
el qual era fàcil empatitzar: cortès, il·lustrat,
conversador, experimentat i sense pressa.
Em parlava d’ASISA i els seus problemes, del
cooperativisme sanitari, una bona idea que
començava a ser difícil d’aplicar per l’excés
de llicenciats que tants disgustos va originar
(recordin els conflictes pels MIR i les seves
convocatòries), i també de les seves vivències
personals, professionals i polítiques. Vam parlar, sempre que vam poder, de Catalunya i les
seves peculiaritats.
Aquesta sintonia personal amb ell era un
signe d’aquella època, l’etapa final de la Transició, avui tan injustament analitzada per gent
de poc fonament. Espriu era conservador i
català, germà d’una icona de les lletres catalanes. Jo sóc de Madrid, funcionari de l’Estat

El doctor de Porres (ASISA), Julián García Vargas (ministre de Sanitat i Consum 1986-1991), el doctor Espriu
i el catedràtic d’Economia José Barea, recentment traspassat.

«El Dr. Espriu era un gran ésser humà amb el
qual era fàcil empatitzar: cortès, il·lustrat,
conversador, experimentat i sense pressa.»

espanyol i d’una tradició política molt diferent.
Pel que fa a l’edat, ens separava una generació.
I no obstant això ens vam entendre, ens vam
respectar i ens vam apreciar. Esmorzàvem al
Ministeri i em traslladava aquest esperit humanista que caracteritzava molts metges veterans
d’aquesta època. Amb ell vaig aprendre d’història i organització de la Medicina, i de Catalunya i el seu ambient cultural. Últimament
l’he recordat en veure la deriva poc raonable
d’aquesta part d’Espanya.
El Dr. Espriu era un home d’honor. Per

agrair les meves atencions i els meus esforços
per millorar el tracte a MUFACE va tenir la deferència de donar-me la Gran Creu de Sanitat
que posseïa. Me la va lliurar en una de les últimes visites amb l’argument que jo sabria conservar-la: va ser un gest de gran afecte que em
va compensar de molts esforços al capdavant
del Ministeri. Conservo aquesta Creu com si
el Dr. Espriu me l’hagués imposat oficialment.
Amb aquests records tan grats, em sumo
molt sincerament a la celebració del seu Centenari i al 25è aniversari de la seva Fundació.
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Dr. Josep Espriu, emprenedor social

Isabel Vidal
CIES-UB

Abans de res, vull agrair la invitació del Dr.
Guisado, CEO i patró de la Fundació Espriu, a
redactar unes breus línies sobre la meva relació amb el Dr. Espriu i sobre el que l’acció de
canvi portada a terme pel Dr. Espriu ha significat per al moviment cooperatiu i la societat
en general. Escriure un article amb aquestes
dues finalitats exigeix fer balanç i utilitzar la
memòria com a instrument que permet recordar.
Comencem pel primer objectiu sol·licitat:
la meva relació amb el Dr. Espriu. La primera
relació formal amb el grup Assistència Sanitària data de 1986 quan, en col·laboració amb
Juan Rovira, vam guanyar el premi Josep Espriu Castelló amb l’estudi Possibilitats de desenvolupament del cooperativisme en el sector sanitari
espanyol (1987). En aquells anys, el grup Assistència Sanitària disposava d’un gabinet d’estudis i promoció del cooperativisme sanitari,
avantsala de la Fundació Espriu. En el curs
dels anys noranta, el Dr. Espriu va convidar un
grup de docents i experts en cooperativisme
a reunir-nos periòdicament amb l’objectiu de
reflexionar sobre aquells temes que progressivament havien de donar contingut a la revista
que avui s’anomena | compartir |. Recordo
que després de cada reunió ens convidava a
sopar. També recordo que per la nostra tasca
ens atorgava una gratificació que, a continuació, ens invitava a donar a la fundació, i per
això rebíem un certificat per poder realitzar
la desgravació posterior a Hisenda. Durant
aquests anys noranta, prenen interès els temes
relacionats amb la crisi de l’estat del benestar
i les possibilitats del cooperativisme com a
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instrument que permeti resoldre les fallades
del mercat i les ineficiències del sector públic.
Victor Pestoff, professor de la Universitat d’Estocolm en aquella època i reconegut estudiós
internacional del cooperativisme, s’entrevista
amb Espriu en la primera seu de la Fundació i
fa una visita a l’Hospital de Barcelona. Pestoff
viu amb gran entusiasme l’oportunitat d’entrevistar-se i parlar amb un innovador social
com és Espriu, que ha mostrat saber utilitzar
el cooperativisme, francament infrautilitzat,
com a instrument vàlid en altres àmbits més
enllà dels tradicionals de cistella de la compra i creació d’ocupació. Probablement, l’última relació professional que vaig tenir amb
Espriu va ser durant la realització del Llibre
Blanc de l’Economia Social a Catalunya (2001),
per encàrrec de la Generalitat de Catalunya.
Aquest llibre va ser coordinat per CIES, però
es produí de forma col·lectiva i en col·laboració molt estreta amb els actors de les diferents
branques del cooperativisme, així com de les
entitats no lucratives, associacions i fundacions. La metodologia emprada va ser la realització de diversos tallers de treball per tipus de
cooperativa i forma legal. Espriu va participar
activament en dos d’aquests seminaris que es
van fer a la Facultat d’Economia i Empresa de
la Universitat de Barcelona. Desitjo remarcar
que sempre que Espriu va sol·licitar la meva
col·laboració, la va tenir, i sempre que jo vaig
sol·licitar la seva col·laboració, la vaig tenir.
En relació amb el segon objectiu d’aquest
article, centraré la meva atenció en la capacitat emprenedora del Dr. Espriu en el curs dels
anys setanta del segle xx, caracteritzats per

«Els estudiosos del cooperativisme recordem Espriu
com un actor que es va esforçar a resoldre un problema
social mitjançant l’ús d’una via empresarial, fonamentada
en la utilització intel·ligent, innovadora i imaginativa de
diferents tipus de cooperativisme.»

una oferta pública sanitària insuficient i una
oferta privada atomitzada en petits despatxos
on els metges exercien la seva professió de forma artesanal i gairebé altruista.
El comportament econòmic dels anys seixanta és l’embrió del naixement de la nostra
societat del benestar. La creació de riquesa
permet la consolidació d’una classe mitjana
que pot plantejar-se l’accés privat als serveis
sanitaris per primera vegada en la història
d’Espanya, però cal una oferta renovada i
ajustada a les exigències de la nova demanda. És aquí on irromp de manera majestuosa
la capacitat emprenedora del Dr. Espriu. Els
estudiosos del cooperativisme recordem Espriu com un actor que es va esforçar a resoldre un problema social mitjançant l’ús d’una
via empresarial, fonamentada en la utilització
intel·ligent, innovadora i imaginativa de diferents tipus de cooperativisme –de consum i de
treball associat, preferentment.
Espriu, emprenedor social
En el curs dels dos últims decennis, s’ha posat
de moda l’etiqueta “emprenedor social”. La
literatura anglosaxona disposa de desenes de
llibres, articles sobre què s’ha d’entendre per
emprenedor social. Les definicions són múltiples i, fonamentalment, complementàries.
Un emprenedor social és aquella persona que
crea nous productes, processos i estructures
que permeten satisfer una demanda insatisfeta en un territori o comunitat i en un moment
històric determinats. Les fallades de mercat
i les ineficiències del sector públic creen noves possibilitats d’oferta. L’emprenedor social

es defineix com un agent de canvi que actua
amb valentia i sense descans, sap aprofitar les
oportunitats que brinda el seu propi entorn
i treballa per aconseguir el seu objectiu social. Massa sovint la literatura focalitza en la
figura de l’emprenedor social individual, però
una anàlisi més detallada permet constatar
que aquest emprenedor social no actua en solitari; per contra, construeix i lidera una xarxa
d’aliances estratègiques entre diferents grups
d’interès. Pensem en la capacitat de lideratge i
de persuasió que va haver de desplegar Josep
Espriu per convèncer els seus col·legues, metges de capçalera, que s’organitzessin en una
cooperativa de treball associat; de crear una
entitat d’assegurances propietat de les cooperatives de metges i de construir posteriorment
una cooperativa de consum, els socis de la qual
són els clients de l’entitat d’assegurances.
L’inici de la utilització de l’etiqueta “emprenedor social” és del principi dels anys noranta (Waddock and Post, 1991); però, d’emprenedors socials, n’han existit al llarg de tota
la història. La manca d’una oferta suficient de
serveis sanitaris al començament dels anys
setanta a Espanya desperta la consciència
pública del col·lectiu de metges per aquest
problema social. Un grup de metges liderats
pel doctor Espriu, i prenent com a campament
inicial el Col·legi Oficial de Metges de Catalunya, comencen a construir una oferta social
sanitària a partir de crear una visió col·lectiva,
unir els recursos necessaris i crear capacitat
per posar en pràctica la seva visió. La utilització de la fórmula cooperativa com a instrument legal permet que el cooperativisme sigui
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«Espriu va desplegar capacitat per construir una xarxa
de relacions entre diferents grups d’interès basats en la
confiança, la credibilitat i la cooperació.»

utilitzat per nous grups socials en nous àmbits
d’activitat. La creació d’un hospital amb forma
jurídica de cooperativa de consum no només
va pal·liar el dèficit crònic de llits en el sistema
sanitari del país en aquell moment, sinó que
també va mostrar la capacitat organitzativa
de la societat civil quan sap que treballa per
cobrir les seves demandes insatisfetes.
Consideracions finals
Espriu va ser un líder i, com a tal, es va adonar
que hi havia una oportunitat de satisfer una
demanda de serveis sanitaris. Va ser capaç de
reunir els recursos necessaris i va saber utilitzar-los amb la creació d’una oferta social sanitària mitjançant la construcció progressiva
d’un engranatge de diferents organitzacions,
cooperativa de metges, cooperativa de consumidors, entitat asseguradora, fundació... que,
sense formar un grup empresarial com a tal,
actua com una xarxa d’organitzacions que es
complementen (Martí, 2009). Aliança estratègica que possibilita que en l’actualitat Espanya disposi d’un complex cooperatiu sanitari,
únic al món. Aquesta realitat actual la devem a
una persona ambiciosa, atrevida, que va saber
comunicar una visió inspiradora i ser capaç
de crear equip. Espriu va desplegar capacitat
per construir una xarxa de relacions entre diferents grups d’interès basats en la confiança,
la credibilitat i la cooperació.
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Una missió per dedicar-hi la vida:
protegir la salut de les comunitats.
Eudes de Freitas Aquino
President d’Unimed Brasil

És amb immens orgull i satisfacció que felicitem la Fundació Espriu pels seus 25 anys d’accions promovent la tasca cooperativista per tal
d’aportar cada cop més solucions de protecció
de la salut a les comunitats.
Nosaltres, Unimed Brasil, considerem
innegable la contribució del Dr. Espriu en la
consolidació dels valors cooperativistes en
l’àmbit de la salut. Així doncs, commemorem el centenari del seu naixement al vostre
costat, amb el convenciment que el seu llegat
roman viu en la pràctica de la medicina social
d’arreu del món.
Unimed és el sistema cooperativista sanitari més gran del món i també de la xarxa assistencial sanitària de Brasil, present en el 83 %
del territori nacional. El Sistema Unimed va
néixer amb la Fundació Unimed Santos (SP)
el 1967, i avui dia està format per 353 cooperatives mèdiques que donen assistència a més
de 20 milions de clients d’arreu del país. Els
clients d’Unimed disposen de més de 110.000
metges en actiu, 107 hospitals propis, 2.960
hospitals acreditats i 11 hospitals de dia, a més
de sales d’emergència, laboratoris, ambulàncies i hospitals acreditats per garantir la qualitat de l’assistència mèdica, hospitalària i de
diagnòstic complementari.

«A Unimed Brasil,
considerem
innegable la
contribució del
Dr. Espriu en
la consolidació
dels valors
cooperativistes en
l’àmbit de la salut.»
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Ramon Rius i Mosoll va publicar fa deu anys el llibre Converses amb Josep Espriu (Barcelona, Ed. Angle,
2004). La seva relació al llarg de molts anys amb el doctor Espriu va fer d’ell un company de treball, un
còmplice en l’aventura cooperativista, un confident, un amic. Compartir li agraeix el magnífic retrat que, des
d’aquesta intimitat, ens dóna del fundador del cooperativisme sanitari integral.

El nen que quan jugava li agradava perdre
Ramon Rius i Mosoll

Ben aviat farà dotze anys que el Dr. Espriu ens
deixà. El temps és aquella petita barca espriuana que orseja, implacable, obrint nous solcs
i, alhora, tancant velles ferides. L’esvoranc que
ens causà la seva absència ja no sagna com ho
feu durant dies i dies: ara, sota la placidesa de la
seva mirada, cicatritza, a poc a poc. M’hi ajuda,
certament, la seva fotografia que presideix el
meu estudi, des d’on em somriu amb aquells
ulls «tan cansats del qui arriba a la calma».
Josep Espriu conservà la mirada diàfana
tota la vida. Mirada d’infant, diria jo. D’aquell
infant que, ben aviat s’adonà que, en els jocs
de taula amb els seus germans o al carrer de
la Perera, quan jugava amb els nois de can
Palomer, de can Rogers o de can Claravalls, li
agradava més perdre que guanyar.
«La raó és ben senzilla», deia ell. I afegia:
«Quan guanyava em sabia greu d’estar content
mentre els meus amics arrufaven el nas. Però,
si perdia, en veure que eren tan feliços pel seu
guany, jo me n’alegrava immensament i era
encara més feliç que no pas ells».
Aquesta petita anècdota és, sens dubte, un
fidel retrat del que fou la seva vida. Una vida
bolcada als altres, transparent, sense trampa
ni cartró, presidida per l’afany de compartir,
de cooperar, de donar la mà, d’esmerçar totes
les seves forces per fer feliços els altres i, de
retruc, ser-ne ell més que ningú.
«L’alegria es marfon si no és de tots. Com
pot un tot sol gaudir dels bens que la vida ens
proporciona veient que els qui t’envolten no hi
tenen accés?» I, tot seguit, aixecava la copa i la
feia dringar amb la meva. Així de sucoses eren
les seves converses, tot dinant: com les enyoro!
Partint d’aquest fonament vital és fàcil
comprendre el seu descobriment i aterratge
dins del món cooperatiu i la seva translació
al cooperativisme sanitari. I és encara més
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evident de com es trobava de còmode en una
empresa d’economia social, compartint la sort
amb milers de companys de professió i amb
centenars de milers d’usuaris dels seus serveis
autogestionats. Així s’explica que, ell que mai
no va fer ni un sol pas per tenir el seu pis en
propietat, lluités fins a l’extenuació per gaudir
d’un hospital propi, amb la condició i el goig
de compartir-lo amb milers i milers de socis.
De fet, totes les empreses que ell va posar en
marxa tenen el mateix sentit, la mateixa vocació, idèntica finalitat: compartir el bé comú.
Així de fàcil fou trobar nom per a la nostra revista.
Era molt conscient que la seva manera de
fer anava contracorrent, però havia inventat
un nom per adjectivar-la, a fi de convèncer
tothom: fer el préssec. I no es cansava de repetir-ho en les seves xerrades als treballadors del
grup d’empreses o en les nombroses conferències que pronunciava per tot el territori: «No
tingueu por de fer el préssec. Semblarà que
algú us pren el pèl, però en realitat és l’única
manera de ser feliç». Heus aquí l’Espriu més
genuí, aquell mateix que de ben petit jugava a
perdre per guanyar de veritat.
Els últims anys de la seva vida foren especialment difícils per al nostre entranyable
amic. La pèrdua de la seva esposa li causà un
daltabaix evident, que s’esforçava a dissimular:
«Sort que se n’ha anat ella, tot hi que em tocava a mi morir-me primer. Però si ho hagués
fet, no sé pas com se n’hagués sortit, tota sola».
Des d’aleshores, mai no va acostumar-se a
la soledat i al fet de viure en un pis tan gran,
tot sol i ple de records. També patia d’insomni, i el seu cap no parava de barrinar. Durant
aquest període em trucava amb més freqüència per veure’ns tot dinant: «Tinc un munt de
coses per explicar-li!»

De fet, les coses eren les de sempre, però la
soledat les feia molt més urgents i gegantines:
el preocupava l’esdevenir de les empreses sanitàries per ell fundades, la manca de convenciment cooperatiu dels seus socis, la falta de
participació real dels treballadors i usuaris,
l’elevat cost de la sanitat i dels serveis de salut,
el poc interès per activar l’escola permanent
de formació cooperativa...
Capítol especial constituïa la viabilitat de
la cooperativa Sinera i, sobretot, la plasmació
de la cooperativa de segon grau, Elaia: aquesta era la seva gran frustració! Gairebé sempre
que en parlàvem es posava de manifest la seva
fina ironia: «Quan em mori, sapigueu que us
vigilaré, i si m’assabento que no feu tot el possible per constituir la cooperativa de segon
grau, vindré de nit mentre dormiu i, per sota
el llençol, us estiraré el dit gros del peu».
L’últim any de la seva vida, però, fou del
tot especial i diferent. Estic convençut que
pressentia molt a prop la seva mort i me’n
parlava tot sovint. La seva salut es deteriorà
visiblement i notòria. Va perdre la vitalitat de
què sempre féu gala. I, sobretot, manifestà un
gran desig de reconciliació amb tothom i, també, amb ell mateix, ja que freqüentment es culpava de no haver fet més, de no haver treballat
prou. De mica en mica, vam deixar de parlar
de les empreses i començà a mostrar un evident interès pels temes teològics i religiosos.
A la primavera de 2002 la meva dona i jo
vam celebrar el 25è aniversari del nostre casament. Els fills ens van preparar una festa sorpresa. El Dr. Espriu, delicat com estava, tant
sí com no, va voler venir amb tren a presidir
la taula, fent un esforç descomunal. Volia fernos costat, manifestar-nos el seu gran afecte.
Pocs mesos abans, un dia em va trucar i em va
dir: «Reservi’m un diumenge: m’agradaria que
m’acompanyés amb la seva dona a fer un volt
per Viladrau i per Sinera».
Així va ser: un dia deliciós, inoblidable.
Només temps després vaig comprendre que
volia acomiadar-se. Vam veure “can Mueca”,

vam visitar els masovers i vam fer taula a
can Bofill. Espriu estava pletòric. Els records
l’exaltaven. Els seus ulls brillaven més que mai.
La tarda, la vam dedicar a Arenys, a la casa
pairal i al cementiri. Des del cim vam albirar
la platja i digué “adéu i a reveure” al seu mar.
De tornada cap al pis dels Jardinets de Gràcia,
m’arribà l’última sorpresa del dia: «Hauria de
fer un altre llibre, ja veu quantes coses podria
explicar!»
Devia ser a final de juliol quan, malalt, va
ingressar a l’Hospital de Barcelona. Els diumenges l’acompanyava a missa, a la capella
del mateix hospital. Després, a la terrassa del
menjador, contemplant el magnífic jardí a peu
de Diagonal, fèiem petar la xerrada, tot prenent un vermut. De vegades s’afegia a la taula
algun familiar o amic. Però, si estàvem sols, la
temàtica de la conversa sempre es decantava
cap a l’àmbit religiós i li agradava comentar
especialment l’evangeli. En acomiadar-nos, es
mostrava particularment efusiu a donar-me
les gràcies, i afegia: «Hi ha donat voltes, a allò
que li vaig dir del llibre?»
L’últim diumenge de setembre vaig acomiadar per darrera vegada el meu amic de
l’ànima. Empenyent la seva cadira de rodes
el vaig acompanyar fins a l’habitació. Desvalgut, esgotat i enormement cansat, vaig veure
clarament en ell l’home que s’ho havia jugat
tot a perdre. I, finalment, ho havia aconseguit.
Bon amic meu, confesso que he estat afortunat de poder passar hores i hores compartint amb tu la taula, gaudint de la teva conversa extremament cordial, sempre apassionada,
vital, franca, espontània, fresca, enginyosa i
un xic picant, com aquella aigua amb forats
i molt de gel que sempre demanaves. Val la
pena haver viscut per assaborir tants i tants
moments farcits de veritable estimació. Em
sap greu de no haver estat a temps d’escriure
un altre llibre, com tu volies. Avui, però, des de
les pàgines del teu | compartir |, de tot el que
hem viscut i de tot cor, públicament, te’n vull
donar les gràcies.

«Josep Espriu
conservà la mirada
diàfana tota la
vida. Mirada
d’infant, diria jo.
D’aquell infant
que, en els jocs de
taula, li agradava
més perdre que
guanyar.»

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 2014

41

La política sanitària requereix decisió:
el Dr. Espriu com a exemple
Guillem López i Casasnovas
Catedràtic d’Economia de la UPF
President de la International Health Economics Association (2007-13)

En política sanitària es diu més que no es fa.
Es parla més que no s’entomen els problemes.
I acaba aparentant que només allò urgent i no
allò important és objecte d’atenció. Aquest és,
si més no, un tema general que hom localitza fàcilment a l’hora de donar contingut a les
polítiques públiques: és més fàcil posar-se
d’acord amb la salsa que amb el peix; és a dir,
amb les formes amb què s’amaneixen les coses més que no amb els continguts1. Així, en
la política sanitària, hi trobem molts eufemismes de frases fetes amb termes prou equívocs
per permetre un consens inicial, però que,
per poc que s’aprofundeixi en els detalls del
suposat acord, és obvi que no se sap molt bé
què s’ha acordat exactament. Termes abstractes com la “col·laboració pública i privada”, les
“responsabilitats de la societat civil”, la “governança clínica” o la “participació dels professionals en la gestió”, per no esmentar les més
tradicionals “garanties” d’un suposat “dret a la
salut”, assolit amb “eficiència i equitat alhora”,
en són exemples.
No hi ha res dolent a utilitzar alguns ‘embolcalls’ que procurin un entorn amable que
predisposi als acords. Els trobem en el reclam
polític de la conveniència de “pactes d’estat”,
com si les ideologies, l’heterogeneïtat cultural, la reputació o el registre del passat no
existissin. El problema rau en no avançar en
continguts més enllà d’aquest llindar ‘bonista’. Hauríem de saber traduir les paraules en
fets, com va fer el Dr. Espriu amb el cooperativisme sanitari. Hem de saber, així, que la
sanitat crea riquesa, que és inversió i element
de cohesió social; però també que és despesa
1
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corrent, retribucions de professionals prou
corporativitzats que no són el prototipus de
treballadors per compte aliè, i d’uns grups
industrials de subministraments que hi són
presents a múltiples nivells. Per tant, quan
hom vol sovint controlar un finançament que
fàcilment se li pot escapar de les mans, ha de
recordar també les limitacions en la disponibilitat de recursos i el bon sentit ètic i eficient
de la seva bona gestió.
Donar contingut a les propostes implica
ser clar en les disjuntives que cal valorar. Per
exemple, quan algú diu que més enllà de garantir l’equitat d’accés als serveis sanitaris el
que cal és fer-ho sobre els resultats de salut,
se li ha de dir que això pot suposar interferir
en tota mena d’espais individuals de decisió,
passant per sobre de la voluntat dels individus en la utilització dels “recursos” si es vol
ser efectiu en els resultats. I això, per a molts,
pot no ser acceptable. També, per suposat,
implica treure els serveis sanitaris del seu
forat, un ingredient més que, com l’educació
o l’ocupació, afecten també la salut. De manera similar, quan diem que els professionals
no han de ser només partícips passius, sinó
que s’han d’involucrar en la gestió clínica, posant-hi la cansalada –com en l’acudit del porc
i la gallina a l’esmorzar dels ous amb bacó del
granger jubilat–, hem de recordar que això
requereix necessàriament assumir riscos. Res
no és gratis. En simetria, qui accepta atorgar
autonomia efectiva als proveïdors ha de permetre la millor gestió patrimonial de les seves
capacitats: recursos disponibles tot i que la llista d’espera es mantingui. Aquest és el reflex

Algunes idees inicials d’aquest text es poden trobar a l’article de l’autor a El Punt Avui «La salsa i el peix», publicat el 8 d’agost de 2014.

«Hauríem de saber traduir
les paraules en fets, com
va fer el Dr. Espriu amb el
cooperativisme sanitari.»

de les limitacions de recursos del finançador
públic, que no pot pagar tota la demanda que
permet l’oferta disponible.
Qui vol decidir per compte propi i sortir
de les directrius d’un tractament com a treballador per compte aliè que troba inacceptable
compartir en el dia a dia les dificultats financeres del seu patró, ha de saber que l’autonomia exigeix assumir les conseqüències, també financeres, de les pròpies decisions. Quan
volem que les institucions sanitàries comptin
amb la governança efectiva dels seus professionals, hem de voler dir, en coherència, que
aquests accepten ser-ne ‘‘accionistes”, “anar
a resultats”. Això implica que estan disposats
a avalar el capital, el cost de les instal·lacions
que els són cedides, en cas de ser públiques,
per a la seva gestió, ja sigui amb els seus propis diners inicials, o a partir d’una retribució
futura parcialment rebuda en forma de ‘paper’ –que és el retorn cooperatiu o el valor de
l’acció a les societats de gestió de les quals ells

poden ser-ne propietaris. I això s’ha de fer de
manera voluntària, respectant drets adquirits,
sense retroactivitat obligada. I no només a través de formes mercantils anònimes, també en
mutuals cooperatives –com va saber crear el
Dr. Espriu– o en altres organitzacions de naturalesa mixta. I quan la societat civil forma
part de patronats i òrgans de govern, cal que
es recordi que s’assumeix una responsabilitat
davant de la comunitat que té conseqüències civils i penals. O quan hom reivindica que
es vol quedar fora de l’administració pública,
sota formes híbrides en el trànsit públic privat,
amb flexibilitat gestora pressupostària i comptable, ha de saber que això implica competir
per un finançament tarifat amb concurrència
privada, sense poder consolidar i arrossegar
finançaments garantits any rere any independentment dels nivells d’eficiència assolits. Així
ho reclama en tot cas el Sistema europeu de
comptes públics per tal de fruir d’aquesta consideració, més enllà de les bones paraules.
La dinàmica sanitària al nostre país és
avui rica en partenariats públics, fundacions,
consorcis, societats de professionals, cooperatives... que són música que sona bé per la millora en la gestió, fora d’un model tradicional
que ha tocat sostre. Però si no som precisos a
identificar de què estem parlant és fàcil que
ens posem d’acord en no se sap al final què. La
prova del cotó rau, en aquest sentit, en un inequívoc “fer” i no en un ambigu “dir”. De passar
del dit al fet, el Dr. Espriu en fou exemple.
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Josep Espriu i Castelló, el doctor Espriu, era un home interessant i enriquidor. Una d’aquestes rares
persones que traspassen el seu àmbit estrictament professional i que volen saber el perquè i les raons
de tot allò que els pot influir en el seu dia a dia. Conèixer i saber demanen esforç, però per a ell tot plegat
esdevenia una posició vital que, a més, li agradava compartir.

Josep Espriu, doctor en comunicació. També.
Enric Lluch
Dissenyador gràfic de | compartir |

D’esquerra a dreta: Joan Simó, Josep
Espriu, Isabel Bonet i Ramon Rius
reunits amb tres cooperativistes.
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És ben coneguda la importància pionera i cabdal del Dr. Espriu en el cooperativisme sanitari
al tombant de la segona meitat del segle xx.
La seva aportació va ser tal, que, dues decàdes
després, segueix tenint un reconeixement generalitzat en tots els àmbits cooperatius i, molt
especialment, en el sanitari, al qual va dedicar
prop de 50 anys de la seva llarga i plena vida.
Ara bé, el que segurament no és tan sabut és el seu interès per la comunicació en
uns moments en què la necessitat d’explicar
gràficament i visualment allò que es feia, o es
proposava, no semblava tan evident com ara.
Ell aviat va adonar-se de la necessitat de transmetre el seu projecte, perquè, altrament, quin
sentit tindria liderar iniciatives en el món cooperatiu si aquestes no arriben al gran públic?
Era lògic centrar-se només en els especialistes,
en les empreses o les institucions amb les que
treballava per tirar endavant un projecte pioner en el nostre país? Sens dubte, per ell, no.
El doctor Espriu tenia una gran capacitat d’iniciativa –com demostren, entre altres
exemples, el llibre Mrs Life o els seus recordats
articles a la revista Destino a la secció “El consejo del doctor”, on signava amb el pseudònim
de Cianófilo– i tenia molt clar que necessitava
una eina de comunicació entre les entitats que
ell dirigia i els socis cooperatius que les feien
cada dia més i més grans. Una eina d’expressió
escrita que tingués una regularitat, amb una
línia editorial clara, un discurs coherent i la
voluntat d’esdevenir un referent pioner del
cooperativisme sanitari al nostre país. I així
ha estat.
Però Josep Espriu no solament era metge
o doctor. Era molt més que això. Compromès
amb la societat i la cultura, no només va voler
difondre el que en principi constituïa l’eix i
objectiu central del seu projecte: la medicina i
el cooperativisme sanitari, sinó també potenciar la divulgació de la cultura en majúscules:
seccions monogràfiques sobre conflictes socials, cinema, educació... pàgines i més pàgines
sobre literatura, fotografia... il·lustracions de

to reivindicatiu... i, com no podia ser d’altra
manera i, per qüestions òbvies, sobre poesia.
La de l’altre Espriu i la de les noves generacions que, ja fos seguint les passes del seu germà
gran o obrint nous camins, tenien, i encara tenen, un espai reservat en una de les publicacions més longeves del nostre país. Parlo, és clar,
de | compartir |.
D’entrada, ja és molt significatiu el nom de
la capçalera: compartir. Segurament, una de les
paraules més boniques que poden trobar-se en
qualsevol diccionari del món.
I aquí es produeix la meva primera trobada
amb el Dr. Espriu. Ho recordo com si fos ara.
Aleshores jo treballava amb David Lorente, i
ell ens va demanar una proposta de disseny
gràfic per a una nova revista de la Fundació
Espriu. Jo, llavors, desconeixia què feia aquella fundació de nova creació –de fet, només
coneixia Assistència Sanitària Col·legial com a
soci i usuari puntual– i esbrinar-ho no era tan
fàcil com ara, que pots consultar-ho al senyor
Google o a la senyora Wikipedia i, en un tres i
no res, obtenir-ne un escàner exhaustiu.
L’encàrrec, ara en diríem briefing, ens va
arribar per part dels qui formàven el primer
equip de redacció de la nova revista: Isabel

Bonet, Joan Simó, Edmon Amill, Ramon
Rius, Mariví Linati, el mateix doctor Espriu
in person i altres col·laboradors. Es tractava de
fer una revista dirigida essencialment al socis
d’Assistència Sanitària i ASISA, al col·lectiu
mèdic i a les persones i entitats que treballaven en el món cooperativista sanitari o més
global, però també a tothom que estés interessat en el cooperativisme o en els temes
culturals i socials vinculats a la revista i a la
Fundació.
El nom de la publicació, consensuat després d’hores i hores de reunions i de debat,
em va fer veure que no només es tractava
de dissenyar una revista sinó d’ajudar a pensar-la, de donar la meva visió d’aquell projecte
i d’aportar-hi, amb tota la modèstia del món,
els meus coneixements. Això era | compartir |,
una revista pensada i dirigida per una de les
persones amb més capacitat de reunir gent al
voltant d’una taula i de donar-los la possibilitat
de dir la seva, de ser escoltats i, finalment, de
ser tinguts en compte, que hagi conegut mai.
No m’allargaré en anècdotes personals que
són de poca importància per als lectors, però
tinc molt presents les trobades amb el doctor
Espriu i la resta de l’equip: eren sempre en tau-

les llargues, en sales grans, plenes de gent, on
no faltava mai cafè, aigües, pastes o un àpat
destacable segons el tram del dia. Quin dels
presents en aquelles reunions no recorda les
trobades al Casal del Metge de Barcelona al
caure el vespre per parlar del darrer número
i “atacar” el següent fins a ben entrada la nit?
Crec que tot aquest “escenari” era la primera
estratègia de comunicació del doctor Espriu;
et convocava a una reunió –de la qual sabies
l’hora de començar, però mai la de plegar– on
t’acollia amb tota la humanitat i humilitat del
món. Acostumava a fer una curta introducció,
lenta, pausada, reflexiva i, a posteriori, donava la paraula a tots els integrants de la taula:
direcció, coordinació, articulistes, correctors,
traductors, fotògrafs, il·lustradors, dissenyadors... Tothom hi deia la seva. Es discutien els
diferents articles, es repassava punt per punt
l’alçat de la revista del proper número, es parlava del to que havien de tenir les diferents
seccions, de les il·lustracions o les fotografies
dels articles destacats, de les cartes dels lectors, dels inputs que rebíem, de noves incorporacions, del disseny de les pàgines... i sempre
fins a l’últim detall. Molts dels que col·laboraven activament en la revista segur que encara
recorden l’interès del Dr. Espriu a imprimir la
revista en paper reciclat o ecològic. Parlem de
fa més de vint anys, quan la preocupació per
les qüestions mediambientals tot just era a les
beceroles. Es mimava la revista per tal d’oferir
a la societat una proposta coherent i interessant. Finalment, i després d’escoltar més que
no pas d’intervenir, tancava les trobades amb
un breu resum que sintetitzava els deures que
ens enduríem cada un de nosaltres. Un exercici de democràcia d’un home culte, humà i
alhora molt proper per tal de fer-nos veure
que compartia amb tots nosaltres aquella nova
aventura a través de la qual ell volia transmetre el seu missatge. I avui, més de vint anys
després i amb quasi 100 números a l’esquena,
segueix tenint la mateixa vigència i voluntat
que aquell 1991 tan enyorat.

«El Dr. Espriu deixava
parlar, escoltava i
tenia en compte les
opinions de tots els
col·laboradors de
la revista. Aquesta
manera de fer
traspuava i es veia en
cada número de
| compartir |.»
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Potser ningú no coneix tan bé com el doctor Orce el tarannà i la manera de treballar del doctor Espriu,
perquè Ignacio Orce va aprendre al seu costat, dia a dia, durant molts anys. Amb motiu del centenari del
naixement de Josep Espriu, hem volgut demanar-li que ens parlés detalladament de la relació que van
tenir, de les arrels de l’exigència ètica del cooperativisme espriuà, de l’estil de relacions humanes amb què
va crear un model sanitari que actualment és reconegut arreu del món.

ENTREVISTA AL DOCTOR IGNACIO ORCE:

«L’exigència ètica del nostre plantejament i el
rigor en la manera de dur-lo a terme són fruit
de la relació entre els germans Espriu.»
Carles Torner
Director de | compartir |

El doctor Ignacio Orce,
actualment president
d’Assistència Sanitària
Col·legial, va aprendre
l’ofici durant anys al
costat del doctor Espriu.
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Fins on va ser conscient, el doctor Espriu, de
l’envergadura del que havia fundat? S’adonava del futur que esperava al cooperativisme
sanitari?
Al final de la seva vida, el doctor Espriu va
veure que moltes de les seves iniciatives havien anat agafant envergadura. ASISA, sense
anar més lluny, era una entitat petita fins que
aquella llei de les darreres corts de Franco va
donar als funcionaris la possibilitat d’escollir
quin sistema d’assistència volien, triant entre
la privada i la pública, i de sobte van sorgir
dos milions de persones que podien escollir
entre entitats privades i la seguretat social.
El 85 % d’aquestes persones, encara avui, tot
i que cada any poden canviar, trien assistència
privada. Això va donar a ASISA la possibilitat
de créixer de manera exponencial. Gràcies a
això, ASISA té tretze clíniques i moltes col·laboracions amb centres mèdics. I nosaltres, a
Barcelona, ens vam desenvolupar per la via
tan innovadora de la cogestió. Per això, cap
al final de la seva vida, quan el doctor Espriu
m’explicava cuites i pors, vaig veure que ja
abandonava el temor que la seva empremta
hagués estat només generacional i que s’adonava que el model espriuà tiraria endavant.

Podem dir, doncs, que estava satisfet de
l’obra que havia dut a terme?
Espriu era molt inconformista. Mai no estava
satisfet del que havia assolit. Vam passar uns
anys difícils, perquè de vegades em veia obligat a dur-li la contrària amb el meu criteri (tal
com ell volia, d’altra banda). Per a mi va ser un
segon pare, sens dubte, però ens va costar molt
que acceptés tornar a participar en tot el que
havíem aconseguit i que acabés els seus dies a
l’hospital. Ara que celebrem el seu centenari,
cal dir ben alt que, dels de la seva generació,
va ser un dels homes que més va contribuir a
enriquir el nostre país des del punt de vista de
l’activitat econòmica i de la creació de llocs de
treball, sí, però sobretot a enriquir-nos amb un
model sanitari molt avançat socialment que ha
esdevingut una referència internacional. El poeta Salvador Espriu va deixar empremta en el
país, però el seu germà Josep també, i molt profunda. En són testimoni les institucions agrupades en la Fundació Espriu, que suma el grup de
Barcelona i ASISA i que té una facturació anual
de mil set-cents seixanta milions d’euros, més
de trenta mil llocs de treball, quinze clíniques
i hospitals privats, i el milió i mig d’assegurats
que se’n beneficien actualment.

Els germans Espriu: darrera, Francesc, el més gran i mort d’accident en caure al port
d’Arenys; Salvador, a la seva dreta, i Josep, a l’esquerra. Al centre de la imatge, Maria Isabel,
que mor quan tots els germans contrauen el xarampió. Dècada de 1920.

Quina influència hi va tenir el seu germà Salvador?
Josep Espriu tenia carisma, prestigi, i vivia de
manera modesta, no tenia cap interès a tenir
un vestit de més o un cotxe més luxós. Segurament per la influència de conviure durant
tants anys amb el seu germà Salvador, amb
la seva vàlua intel·lectual i espiritual, amb les
seves conviccions ètiques, amb la seva radicalitat. El germà petit, el doctor Espriu, vivia
dins el marc de referències del germà poeta.
L’exigència ètica i moral que Espriu va aportar
al món de l’empresa va ser extraordinària en
aquell temps i ho segueix essent ara. Els dos
germans Espriu parlaven molt, ho compartien tot, s’influïen recíprocament, van viure
tota la vida sota el mateix sostre. Salvador Espriu també va estar vinculat a ASC i sempre
va comentar les grans idees de la nostra empresa. Sens dubte, l’exigència ètica del nostre
plantejament i el rigor en la manera de dur-lo
a terme són fruit d’aquesta relació entre germans. Això també el va fer valent en els moments difícils, perquè també en vam viure: per
exemple, quan devíem sis mesos de feina als
metges, d’altres menys valents haurien tancat,
però el doctor Espriu va lluitar i va trobar la

«La virtut del diàleg és que moltes
idees i institucions que poden semblar
inamovibles deixen de ser-ho al cap
d’una estona de parlar.»

manera de sortir endavant gràcies a aquesta
força moral que imprimia als reptes.
Dins la visió social d’Espriu, quina relació
imaginava entre el cooperativisme sanitari
i la medicina pública?
Ell era fill d’una època en què la medicina pública era una pràctica professional molt poc
satisfactòria per als metges. Per raons de pressupost, de dificultat d’accés de la gent, de massificació... Quan ell treballava a la consulta de
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«Cap al final de la seva vida, el doctor Espriu ja abandonava el
temor que la seva empremta hagués estat només generacional
i s’adonava que el model espriuà tiraria endavant.»

la Plaça del Diamant i no n’estava gens satisfet,
va començar a pensar en l’Igualatori de Bilbao
i a estudiar com millorar. Ell pensava que, per
damunt de tot, calia una relació de confiança
entre el metge i el pacient. En la sanitat pública, vas al metge que et toca i pots agafar-li
confiança o no. Espriu pensava que la confiança és essencial. El model de lliure elecció i
pagament per acte mèdic li va agradar perquè
el pacient podia escollir el metge. Espriu sostenia, i jo ho crec també, que si la relació metge-malalt es basa en la confiança, el pacient
participa activament en el tractament. Si vas
a un metge que no has triat, sinó que et toca
i, a la consulta, sorgeixen dubtes, la manca de
confiança farà que el pacient no se senti ben
tractat. Per què? Doncs perquè els metges han
anat substituint amb fàrmacs i proves la impossibilitat d’establir una relació de confiança.
Fa temps vam investigar la mitjana de despesa
farmacèutica dels clients d’ambulatoris de la
seguretat social i la d’un col·lectiu de quatre
o cinc-mil clients d’ASC. Doncs bé, nosaltres
gastàvem en farmàcia ambulatòria menys de
la meitat del que gastaven els pacients de la
pública. Per quina raó? Perquè no substituïm
la incapacitat pràctica de conèixer els pacients
per un fàrmac. Si hi ha confiança i el metge et
diu que, abans de prendre cap medicació, facis
altres coses, tu participaràs activament en el
tractament. Però si no hi ha confiança, exigiràs medicaments. Espriu pensava que seria
meravellós que la sanitat pública donés l’opció
d’escollir els metges. Pensava que el que fèiem
a l’assistència privada podria aportar idees positives per a la pública. Tanmateix, era molt
conscient que la responsabilitat d’un estat del
benestar de donar cobertura universal a tota la
població fa l’empresa molt complexa.
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D’on li venia, al doctor Espriu, aquesta doble
capacitat de ser visionari i, alhora, de concebre les concrecions jurídiques i empresarials
del que imaginava?
El doctor Espriu tenia una capacitat impressionant per al diàleg. Era capaç de convèncer
tothom de les coses que més li importaven.
Estava convençut de la seva capacitat de persuasió mitjançant el diàleg. Va ser un home
que no va tenir fills, tota la seva capacitat intel·lectual la va abocar als altres. Dormia poc,
polia les idees, les deixava al calaix i les perfeccionava, buscava incansablement el sentit
pràctic per tal de millorar les condicions objectives de l’assistència sanitària que rebia la
gent, o l’accessibilitat de les persones als sistemes de salut, o les condicions de treball per als
metges. En el seu pensament hi havia una idea
bàsica: vincular professionals de la medicina i
usuaris sense que hi hagués intermediaris. I, si
era possible, sense que el lucre hi fos present
de cap manera, sinó establint una relació més
natural. Polemista, tossut, incansable, els que
el vam tenir a prop vam aprendre’n molt.
Com era el dia a dia del doctor Espriu?
Jo vaig tenir la sort de treballar des de molt
jove al seu costat. La meva taula de treball mai
no va estar lluny de la seva. Això feia que, quan
ell rebia algú, jo ho escoltés tot i n’aprengués.
Cada dia, abans d’acabar, fèiem el que ell en
deia “el semàfor”, posàvem en comú el que
havia passat durant el dia: «Què li ha semblat,
això? I allò altre?» (sempre em va parlar de
vostè, encara jo fos molt jove). Va ser, doncs,
una font inesgotable de coneixement per a
mi. Primer, jo només observava i escoltava.
Després, ja em feia participar en les reunions.
I més endavant, mil coses més, compartint

«L’influí la convivència durant tants anys amb el seu germà
Salvador, amb la seva vàlua intel·lectual i espiritual, amb les seves
conviccions ètiques, amb la seva radicalitat. El germà petit, el
doctor Espriu, vivia dins el marc de referències del germà poeta.»

Dr. Lluís Rodà, Maria Maymó (SCIAS), Dr. Josep Espriu i Dr. Ignacio Orce (ASC).

responsabilitats. Però vaig aprendre la seva
manera de conduir la conversa: com entrava
al despatx l’interlocutor del dia, com es desenvolupava el diàleg, quines conclusions o
acords en sortien... Va ser una escola de vida.
Aquestes dots de mestre, on les havia apreses?
Ell també va aprendre així. Era de família burgesa, i el seu pare organitzava tertúlies a casa,
hi convidava amics, parlaven de tot en presència dels fills. Tant si es tractava de política, de
cultura o de toros. Des de ben petits, els fills
van tenir la cultura de la polèmica, de xerrar,

d’acumular anècdotes; era una escola de vida
que s’ha perdut molt amb la irrupció dels mitjans audiovisuals, però que ell era feliç de compartir. La virtut del diàleg és que moltes idees
i institucions que poden semblar inamovibles
deixen de ser-ho al cap d’una estona de parlar.
Era un home culte, sensible, amb un respecte
extraordinari pel seu interlocutor fos qui fos,
sense distingir condicions socials. Ni quan estava molt enfadat no perdia el respecte per la
persona que tenia al davant. Potser era la seva
bona educació, potser havia interioritzat el respecte a les persones en tota la seva diversitat.
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«Ara que celebrem el seu centenari, cal dir ben alt que, dels de la seva generació, Josep Espriu va ser un dels homes
que més va contribuir a enriquir el nostre país des del punt de vista de l’activitat econòmica i de la creació dels llocs
de treball, sí, però sobretot a enriquir-nos amb un model sanitari molt avançat socialment, i que ha esdevingut una
referència internacional», diu el doctor Ignacio Orce, a l’entrevista que signa el director de | compartir |, Carles
Torner, en aquest monogràfic. El doctor Orce remarca, en aquesta mateixa entrevista, que «el poeta Salvador Espriu
va deixar empremta en el país, però el seu germà Josep també, i molt profunda». Avui, les institucions del grup de
la Fundació Espriu, que suma el grup de Barcelona i ASISA, gaudeixen d’una extraordinària vitalitat. Les dades ho
certifiquen: la Fundació té una facturació anual de mil set-cents seixanta milions d’euros, més de trenta mil llocs de
treball, quinze clíniques i hospitals privats. Del milió i mig d’assegurats, són pocs els que saben bé qui va ser el doctor
Espriu, però tots ells es beneficien del seu llegat. Que la iniciativa que va posar en marxa sigui avui ben útil és el millor
homenatge que pot rebre l’any del centenari del seu naixement.

Quan caminem per Barcelona
sento que, junts, de nit, enmig
dels carrers buits, tota l’estona
caminem junts. (Sento el trepig
quasisilent que els peus ens trena,
i cada pas deixa un esquitx
com d’una pluja que s’estrena
sobre un desert sorrenc. Capritx
o perversió, compto cada una
de les vegades que, entremig
d’aquest trepig, s’hi alça una duna
de desig.)

Esteve Miralles
Del llibre Com si tinguessis temps, Barcelona,
Biblioteca del Núvol, 2014

MAR AGUILERA

ES POT DESCARREGAR GRATUÏTAMENT A
http://www.nuvol.com/ebooks/)
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RODA EL MÓN

NATURALESA
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URBANA

Nuria fa de la fotografia una forma de viure la vida.
Li encanta experimentar, buscar temes nous, amb
enquadraments arriscats i textures singulars o imatges
en moviment que es dilueixen entre la boira i el misteri,
sempre donant un sentit diferent a la quotidianitat.
En aquesta sèrie aconsegueix harmonitzar la relació
entre la natura i l’arquitectura, la convivència entre el
camp i la ciutat, amb una composició impecable de línies
i geometries.
Com deia Garry Winogrand, «si veig alguna cosa familiar a
través del visor de la meva càmera, intento fer alguna cosa
per donar-li una altra volta».
Fotografia: Nuria Murillo Lara
Text: Mercedes Higuero

VERSOS, ENLLÀ DEL CAMÍ
D’un vell color de plata
jo voldria que fossin
els meus versos: d’un noble,
antic color de plata.
Davant la mort, que porta
secrets senyals del rostre
que jo veig en mirar-me,
cerco amb ells extingides
veus del mar, pas de núvol,
les distants primaveres.
Trist i lliure, camino,
davant la mort que em mira,
a la llum, per la plata
antiga dels meus versos.
Mrs. Death

RECORDANT SALVADOR ESPRIU | Jordi Julià

Al marge de «Versos, enllà del camí»,
de Salvador Espriu
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Sempre m’havia imaginat la plata de què parla Espriu
a «Versos, enllà del camí» com la de les coberteries
antigues, esmorteïda per aquella pàtina enfosquida,
i que cal fregar amb un líquid especial perquè torni
a brillar. Un bon dia, però, vaig creure entendre el
sentit del poema, i potser llavors em va servir per
escriure una de les composicions incloses en el meu
primer llibre de poesia, «Cançó mangra» (Els grills
que no he matat, 1998).
Aquestes tres estrofes (de 4, 6 i 4 versos hexasíl·
labs femenins, ja que no hi ha cap vers oxíton en tot
el llibre) poden ser enteses com una poètica elegíaca
que es correspon amb una bona part de la producció
lírica espriuana, que malda per recuperar (encara
que sigui fragmentàriament) allò que va conèixer i
va viure, un món «antic» i «noble» ja desaparegut
perquè la gent que l’habitava ha mort, perquè el jo
ja no hi ha de tornar més o perquè la realitat s’ha
transformat tant que la fesomia del present impedeix
que hi reconeguem els trets que va tenir.
De l’inici de «Versos, enllà del camí» (inclòs a Mrs.
Death), sobta l’ús d’un verb de desig en condicional,
com «voldria», perquè no crec que abundin ni siguin
gaire característics en l’obra espriuana. Però el poeta
(presentat com a tal) ens confessa que els versos que
escriu desitjaria que fossin «D’un vell color de plata»,
perquè aquest to li sembla «noble» i «antic», potser
pel món passat que pretén que reflecteixin.

CAL·LIGRAFIA KEITH ADAMS

A la segona estrofa, el jo poètic ens apareix acarat
a la mort, enfrontat al temor de la pròpia desaparició
(però també del que ha estat estimat o que l’ha fet tal
com és). Aquesta mort que té davant, i que percep
en el mirall (perquè el mira), té les marques que es
descobreix a la cara en contemplar-se. Malgrat això,
l’autèntic valor aclaridor d’aquesta estrofa és un altre:
continua parlant dels versos i de la seva utilitat. Grà·
cies a l’escriptura lírica aconsegueix trobar i restituir
«extingides / veus del mar» que potser mai més no
hauria tornat a sentir o no s’haurien pogut registrar.
També constata la transformació de la realitat i el
pas del temps, tot mostrant el «pas de núvol» i re·
flectint «les distants primaveres». Finalment pensa, i
aconsegueix escriure, «la llum dels vells dies» després
d’haver hagut d’oblidar «hores, núvols» (com llegim
a «Advers al vent»).
En altres textos de Mrs. Death o d’aquesta època,
quan el jo poètic espriuà parla del present es tro·
ba envoltat de silenci, en ple hivern (pensem en el
«negre hivern» d’«El mar» o de «Les paraules»). No
hi ha veus (i encara menys nostrades) i el cicle vital
correspon amb l’estadi somort del final de l’any, el de
la decadència de l’ésser, bo i deixant enrere la feliç
infantesa primaveral, on tot era esclat de vida i pro·
mesa de desig.
La mort el mira –diu a l’última estrofa– i és ell
mateix que es veu decadent (físicament i moral·
ment), amb tot allò que l’envolta, però, tanmateix,
camina cap a la llum: cap a la claror primaveral del
passat o cap a la salvació futura a través de la pa·
raula. (Al poema «Riu» llegirem que, transfigurat en
príncep captaire, a la riba feliç, porta de nit «llum de
paraules».) És per aquest motiu que es declara «Trist
i lliure», perquè, encara que no pot transformar el
seu món, percep aquesta felicitat en recuperar el que
ja no té i en revoltar-se poèticament evocant el passat
(per més que no pugui tornar a viure-hi ni restituir
-lo). Com escriu a «Díptics de vivents», a propòsit

del naufragi personal i col·lectiu actual que sofreix
el poeta, «han de salvar-me / potser un vers, unes
clares / paraules».
Al poema «Les oliveres», que precedeix «Versos,
enllà del camí», el jo poètic condemnat al silenci però
coneixedor de secrets (com els profètics vols del fal·
có) voldria convertir-se en guia per als altres homes,
i servir-los per superar el seu caràcter de vençuts. Si
això fos possible ( ja presentat com a poeta comba·
tent), els seus versos serien «com llances / immor·
tals» i aconseguiria conjurar l’aparició de «l’imperi
/ d’eterna llum», el qual «vindria / per vella plata
d’arbres», que, en aquest cas, serien les oliveres –bo i
prenent sentit el títol del poema.
Cal parlar, però, dels dos últims versos del text
que ens ocupa i de l’ambigüitat que hi trobo. El jo po·
ètic camina cap a la llum, i ho fa «per la plata / antiga
dels meus versos», com si l’escriptura de poesia i la
salvació d’un món passat feliç donessin sentit a l’exis·
tència i tinguessin el valor d’un metall preciós com
és la plata. Ara bé, a part d’aquest sentit de finalitat,
podríem veure-hi un valor locatiu, que caminés dins
dels versos, al llarg de la plata antiga que aquests con·
tenen? A més, cal entendre que plata atorga un valor
qualificatiu als versos o podem llegir-ho en sentit li·
teral? Antigament els miralls podien ser fets de plata
brunyida, si bé modernament és el vidre estanyat el
que assegura el reflex de la realitat. Així, doncs, els
versos espriuans serveixen per reflectir i fer reviure
un món antic desaparegut on el jo pren vida i hi ca·
mina. Si en l’espill real descobreix la decadència i la
mort, en el mirall líric aconsegueix la plenitud vital
i la felicitat.
Com s’exposa al títol, és al marge, «enllà del gran
silenci / del camí» (que llegirem al poema «Riu»), a
part de l’esmorteït i gris present, en l’escriptura lírica,
que el poeta troba un exercici de llibertat i de salva·
ció del seu passat i de la seva identitat lingüística,
personal i col·lectiva.
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