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n cap aula de la Facultat de
Medicina m’ensenyaren com
relacionar-me amb els pa-
cients. Esporàdicament, els

darrers anys, en les classes de les assigna-
tures mèdiques, alguns dels professors,
entre de la descripció dels signes i símp-
tomes de les malalties i la del diagnòstic i
tractaments incloïen algun missatge hu-
manístic de com el metge havia d’apro-
par-se al pacient i a la infermetat. Poca
cosa. Esporàdicament. La relació del
metge amb els pacients no em fou ensen-
yada ni avaluat l’aprenentatge. Tampoc

no s’ha fet, després,  les darreres dècades.
M’he anat assabentat. El metge tracta els
pacients amb amabilitat, correcció o res-
pecte com ho pot fer tot al contrari. Se-
gons el seu caràcter, la seua educació o
els seus sentiments. Vostés ho saben bé.
Ho han gaudit. Ho han patit.

Sobre aixó, jo en vaig tindre dos mestres
extraordinaris. Els dos, fora de la Facultat.
L’un, don José Rubio, metge gandià, amb
el qual vaig aprendre durant els estius dels
primers cursos de la carrera, a saber estar
i a comportar-me davant d’un malalt, a sa-
ber escoltar pacientment mentre et fixes en
tots els detalls. Amb ell vaig conèixer l’ar-
ma més poderosa que té un metge per a cu-
rar: la paraula. La paraula que informa el pa-
cient amb exactitud i delicadesa sobre la
malaltia, la que aconsella el camí a seguir,
la que mostra afecte, comprensió. El doc-
tor Rubio posseïa eixe poder de la paraula
i el transmetia amb una veu greu i profun-
da, una veu que omplia tot l’espai de la con-
sulta, sent aquesta, per a molts dels seus pa-
cients, la recepta de la vida i la promesa d’un
futur on els pronòstics creaven incertesa.
L’altre va ser don José Planelles, a qui
considerem, tots els cirurgians que ens
formàrem en el Hospital Clínic de València,
el nostre mestre. Senzill, proper. Les grans
virtuts! Afectuós, sense pressa. Les grans ne-
cessitats! Tinc dotzenes d’anècdotes vis-
cudes amb ell i d’altres tants consells, rebuts
d’ell, sobre com tenia que comportar-me

davant del pacient en tot moment. Encara
hui em sorprenc utilitzant algunes de les
seues paraules, dels dos, i somric agraït.

El Col·legi Oficial de Metges de Valencia
ha fet públic el resultat d’una enquesta re-
alitzada als ciutadans sobre la qualitat de
l’assistència sanitària que reben per part
dels professionals mèdics valencians, el re-
sultat de la qual, en general, és prou favo-
rable. En una de les gràfiques es mostren les
qualitats humanes que destacarien en els
metges que els atenen: l’honestedat i l’èti-
ca personal, la seguretat que inspira la
seua formació i capacitació, la confiança i
el tractament proper, la facilitat de com-
prendre la informació que reben, el respecte
en el tracte rebut i el temps que els dedi-
quen en les consultes. No s’aclareix bé si les
qualitats estan ordenades fins acoblar el
percentatge considerant-les en conjunt o si
han sigut considerades individualment, ja
que, si fóra així, el resultat és per a refle-
xionar-hi. 

Parlava l’altre dia amb una psicòloga clí-
nica, la qual imparteix cursos sobre la re-
lació i comunicació entre els metges i els pa-

cients adreçats a metges residents hospi-
talaris, i em deia, un tant sorpresa, com al-
guns d’aquests joves metges es queixaven
de la obligació d’haver de parlar amb els pa-
cients i amb familiars com si ells no en tin-
gueren prou faena amb el coneixement de
les malalties, diagnòstics i tractaments. Jo
li vaig comentar que a mi no em sorprenia
tant, encara que fa anys que estic fora del
sistema públic, els darrers anys ja vaig co-
nèixer algun d’estos companys. Pense que
aquests joves professionals no són més que
el fruit d’una selecció elitista (el de les no-
tes més altes) per a poder entrar en el nu-
merus clausus de la Facultat, una compe-
titivitat aterridora durant la carrera per a ob-
tenir les millors notes per a estar en la pole
position per a aconseguir les millors places
dels hospitals desprès de l’examen MIR, una
proba de selecció aclaparadora en la qual
sempre he tingut la impressió que és més
important l’exactitud de les respostes que
no el raonament de les contestacions, pro-
cés en la meua època fonamental.

Dues coses. Collita pròpia. Per a tractar
bé els pacients sols cal posar-se en el seu lloc
i tractar-los com voldries que et tractaren
a tu si fores el malalt. A mi del doctor
House sols m’agrada quan en la soledat de
sa habitació adopta eixe aspecte reflexiu en
el qual un no sap si està buscant el detall
que no li encaixa en un cas o el perquè és
tan cafre amb els familiars i amb els pa-
cients.

E
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HOUSE

«Per a tractar bé als pacients sols cal
posar-se en el seu lloc O tractar-los com
voldries que et tractaren a tu si fores el
malalt. A mi del doctor House sols
m’agrada quan en la soledat adopta…»

Pasqual Molina

Una setmana més

Con los desfiles procesionales
del viernes de dolor y el Santo Ro-
sario de anoche, Gandia ha ini-
ciado ya la Semana Santa de .
El viernes, la Piedad, Sant Pere
Apòstol y las tres negaciones, así
como la Dolorosa, recorrieron las
principales calles y parroquias de
Gandia, en un ambiente sobreco-
gedor de oración y sentimiento.

En ellos participó la madrina de
la Semana Santa, Begoña Ramos
Bellver así como el presidente de
la Junta Mayor, Jesús Montolío.

Al cierre de esta edición, estaba
prevista la celebración del Santo
Rosario que culminaría en la igle-
sia del Raval donde la hermandad
del Ecce Homo daba a conocer las
novedades el acto sacramental.

La hermandad del Sant Sepul-
cre de Gandia bendecirá a primera

hora de la mañana de hoy el nue-
vo trono de la Virgen de la Espe-
ranza y la presentación del nuevo
himno a la Virgen. Hoy a las  ho-

ras, será la bendición y procesión
de palmas en la plaza Escoles
Pies. A las . horas, será el Via
Crucis Viviente en Santa Anna.

M. PÉREZ GANDIA

Las palmas y ramos abren
hoy la Semana Santa

Esta tarde se celebra en Gandia el Via Crucis Viviente de Santa Anna�

Sant Pere Apòstol abrió los actos el pasado viernes de dolor. LEVANTE-EMV

Cientos de personas acudieron
ayer al funeral de José Cuquerella
Marrades, fundador de la empre-
sa Queserías Cuquerella S.A., ubi-
cada en el Real de Gandia. Naci-
do en Benigànim, Cuquerella fa-
lleció el viernes en Gandia a los 
años de edad. La misa se ofició
por la tarde en la iglesia de Sant Jo-
sep Raval.

José Cuquerella Marrades ha
sido el patriarca de una familia de-
dicada a la elaboración y comer-
cialización de quesos, que se ha
ganado una merecida reputación
en su sector dentro del ámbito na-
cional.

El trabajo desarrollado duran-
te su larga vida por José Cuquere-
lla fue reconocido por los empre-
sarios de la comarca de la Safor
con un premio a su trayectoria em-
presarial en una gala celebrada el
año pasado. Cuquerella también
poseía una prestigiosa fábrica de
quesos en Ciudad Real.

LEVANTE-EMV GANDIA 

Cientos de personas
despiden al fundador
de la empresa
Queserías Cuquerella

El Conservatori de Música Jo-
sep Climent de Oliva ha iniciado
los actos englobados dentro del
programa «Vaig i Vinc. Un passeig
per la història de la nostra músi-
ca». La programación ha comen-
zado con la primera edición de la
Setmana Musical, del  al  de
marzo, con una exposición de ins-
trumentos antiguos, un concier-
to de música antigua del Coro Ri-
cercare y la charla-conferencia
« Aniversari dels Borja», a car-
go de Carles Magraner, que ten-
drá ligar el miércoles día  a las
. horas en el salón de actos
del Conservatori.

Los actos continuarán el  de
abril con un concierto didáctico y
otro más para el día  de mayo.

La programación se reanudará
del  al  de junio próximos con
la celebración de la segunda edi-
ción de la Setmana Musical que in-
cluirá una exposición de indu-
mentaria.

LEVANTE-EMV GANDIA

Arranca el «Passeig
per la història» en el
Conservatori Josep
Climent de Oliva 

La Casa de la Cultura de la Font
d’en Carròs acoge hoy la repre-
sentación teatral de la obra «Ro-
binson Crusoe», de la compañía
Teatre de la Resistència. La obra
se realizará a las  horas y está di-
rigida fundamentalmente a pú-
blico infantil. LEVANTE-EMV GANDIA

Teatro para niños con
«Robinson Crusoe»

LA FONT D’EN CARRÒS

Breves

La Junta Mayor de Hermanda-
des de Semana Santa tiene insta-
lada una caseta en la plaza del
Prado para facilitar a la gente la
compra de sillas para presenciar
la procesión del Santo Entierro.
Los interesados pueden reservar
su silla para el Viernes Santo de 
a  y de  a  horas a un precio
que oscila entre los  y los  euros.
En la misma caseta también hay
información sobre otras proce-
siones y actos. LEVANTE-EMV GANDIA

Venta de sillas para el
Viernes Santo en Gandia

SEMANA SANTA

El Ayuntamiento de Gandia ha
procedido a tapar los baches del
aparcadero público Gregori
Maians ante el deteriorado esta-
do que presentaba el firme del so-
lar. Los operarios han alisado el
terreno arrojando varios camio-
nes de arena sobre el mismo para
después compactar el material
con máquinas apisonadoras. Du-
rante un día y medio ha no se ha
podido estacionar, pero ahora ya
está funcional. LEVANTE-EMV GANDIA

El ayuntamiento tapa
los baches del parking

GREGORI MAIANS DE GANDIA

El Colegio Joan Martorell de
Gandia ha programado una se-
mana cultural entre los días  y
. Durante el lunes, el martes y el
miércoles se sucederán las activi-
dades para los alumnos de Edu-
cación Infantil, primer, segundo y
tercer ciclo, destacando el teatro,
la proyección de audiovisuales,
los diversos talleres y visitas a ex-
posiciones. La mayoría de actos se
desarrollarán en las instalaciones
del centro. LEVANTE-EMV GANDIA

Semana Cultural en el
Colegio Joan Martorell

GANDIA

En la localidad de la Font d’en
Carròs continúa desarrollándose
la VI Setmana Mediambiental.
Este lunes en la Escola Pública
Francesc Carròs está programado
un taller de movilidad sostenible,
subvencionado por la Diputación
y el ayuntamiento. Los niños co-
nocerán la situación del tráfico y
la dependencia de los humanos
sobre los vehículos a motor. Tam-
bién jugarán y participarán en
otros actos. LEVANTE-EMV GANDIA

La Font continúa con su
Setmana Mediambiental

ESCOLA PÚBLICA


