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AJUNTAMENT 
DE BOCAIRENT

AGENDA CULTURAL 
DE BOCAIRENT

FINS AL 9 DE GENER
— Exposició Pobles abandonats, pobles en

la memòria. A la sala Joan de Joanes.
DIJOUS, 23 DE DESEMBRE

— A les 18.30 h., contacontes Un sac de con-
tes. Lloc: Teatre Avenida. Preu: 1 euro.

DIUMENGE, 26 DE DESEMBRE
— A les 12 h., concert de Nadal de La Vila.

Lloc: Teatre Avenida.
— A les 18.30 h., concert Banda Jove La

Unió. Lloc: Teatre Avenida.
DIMARTS, 28 DE DESEMBRE

— A les 11 h., taller d’animació lectora: Lloc:
Col·legi Lluís Vives.

LA SOLANA DEL BENICADELL
l diumenge passat, uns
bons amics em convi-
daren a passar el dia a

Gaianes, per fer una passejada
entre olivars, menjar una pae-
lleta en comboi, i visitar  l’alma-
cera del poble, en ple tràfec de
la collita de les olives i de l’ex-
tracció de l’oli novell. 

Vaig acceptar la invitació en-
cantat, no només per vindre de
qui venia (amics de molts anys i
records) sinó perquè remirar
aquests abruptes paisatges del
secà de la vall d’Albaida a la tar-
dor, i observar el treball d’una
almàcera, em resulten atractius
i evocadors, tant com veure co-
llir i trepitjar el raïm en un po-
blet d’una illa grega a l’estiu. La
relació ancestral que sent, en
ocasions així, entre el lloc i la
gent, el passat i el present, em
resulta una experiència senso-
rial i estètica. 

En especial perquè s’acaba
creant un ambient on em trobe
i em retrobe dins d’un temps
que sintetitza tot els temps vi-
tals, com passa amb l’oli, el suc

de les olives, per exemple. Veu-
re una almàcera en acció m’ha
resultat espectacular. La varie-
tat de les olives en forma, color
i nom (blanqueta, mansanilla,
picual, arbaquina…); l’enrenou
de les màquines, com abelles
robòtiques; veure rajar d’una
font l’oli, encara tèrbol, com un
doll verdós d’esperances, m’ha
fascinat. Veia el savi gust antic
salvat gràcies al domini de la
tecnologia actual. 

Quan, a casa dels amics amfi-
trions (Pepe Castellà i Geni
Mora), se’ns ha ofert un tast d’a-
quests sucs verges, i m’hi he mu-
llat un bocinet de pa amb cada
varietat d’oli, m’han vingut al cap
infantils escenes famíliars. I he re-
cordat mon pare, que ara tindria
uns cent anys. Ell solia dir que l’o-
li de la Solana del Benicadell era
dolç. 

Per això, ma mare el tenia pel
millor per a escampar-lo cru so-
bre una llesca de pa blanc. Pa
amb oli i sal. Un berenar que so-
vint s’acompanyava de raïm. Un
tast clàssic, és a dir, mediterrani.       

E

Josep Piera
�josep.piera@gmail.com

Hospital Francesc de
Borja ha volgut adhe-
rir-se als actes del V
Centenari. Amb la ce-

lebració d’una taula redona.
Adient, perquè l’hospital porta el
seu nom. Indispensable per a em-
marcar, encara més, el personatge
en el lloc i en l’època. La taula trac-
tava la salut del Borja i de les malal-
ties que en va patir, de l’antic hos-
pital de Sant Marc  i l’estat de la
medicina en aquell temps. AISSA,
l’associació mèdica nascuda en el
si de l’hospital dedicada a la inves-
tigació sobre la salut en la Safor, en
tingué la idea. El departament de
Salut de Gandia i la Gerència de
l’Hospital la reberen  amb entu-
siasme, posant a l’abast les
instal·lacions i el CEIC Alfons el
Vell, com en tantes altres ocasions,
col·laborà en la mampresa.

Vostés sabran comprendre’m:
com a metge, la taula em va entu-
siasmar i em va paréixer un colofó
extraordiari de tants actes acade-
mics que, enguany, s’han organit-
zat. El professor Santiago La Parra
moderà la taula. La ponència
«L’hospital de Sant Marc en l’èpo-
ca dels Borja» va estar exposada

per Vicent Olaso. L’historiador i
arxiver municipal d’Oliva, recone-
gut pels seus treballs d’investigació
sobre l’antic hospital, féu un repàs
meticulós de la institució hospita-
lària creada per Gandia a la fi del
segle XIII (o començament del
XIV), centrant l’exposició en l’aten-
ció que Francesc de Borja i, en es-
pecial, sa mare, Joana d’Aragó,
dedicaren a les necessitats del cen-
tre. El doctor Francesc Devesa,
metge de Digestiu de l’Hospital de
Gandia, amb la ponència «La salut
de Francesc de Borja», presentà un
treball sobre l’estudi exhaustiu que
està fent sobre les malalties que va
patir el duc, que no foren poques.
Des de la dificultat que suposa
veure, amb ulls de la medicina ac-
tual, el que va trobant escrit en els
documents que estudia sobre el
Borja, el doctor Devesa féu una in-
terpretació sobre algunes de les
malalties conegudes del sant: les
febres terçanes o quartanes, prò-
pies dels oriünds de terres de mar-
jal; la llarga malaltia patida a Baza,
quan amb pocs anys s’hi refugià
fugint dels agermanats; en l’època
de Barcelona, el fenomen de l’en-
greixament exagerat del duc seguit
d’una pèrdua de pes que li causa-
ren problemes de caràcter diges-
tiu, unes altres malalties conegu-
des, com ara la gota d’herència fa-
miliar i les que encara romanen en
estudi. Devesa parlà de la malaltia
que li causà la mort, descrita en di-

versos documents sobre els da-
rrers mesos, sense tenir un diag-
nòstic clar fins que en l’embalsa-
mament del cos, es  descriu l’exis-
tència d’una greu infecció pulmo-
nar. Josep Lluís Frasquet, profes-
sor d’història de la ciència de la
Universitat de València, va presen-
tar la ponència «La medicina va-
lenciana en el segle XVI». Des de la
reflexió inicial sobre les bases del
Renaixement i tot el canvi social,
cultural i filosòfic que va suposar,
parlà de la Universitat de Valencia
juntament amb les d’algunes ciu-
tats italianes com els fars guia de la
medicina d’aquell temps i recordà
noms de metges, cirurgians i pro-
fessors de l’època.

L’acte serví també per a retre ho-
menatge a la memòria del doctor
Juan Luis Rico, mort fa ara dos
anys, que fou cap del servei de Pe-
diatria de l’Hospital de Gandia i que
havia fet la seua tesi doctoral, preci-
sament, sobre l’atenció sanitària a
l’antic hospital de Sant Marc. El doc-
tor Salvador Bellver, cap del Servei
de Medicina Interna, en fou el pre-
sentador. El doctors Vicent Carmo-
na, president d’AISSA; Rafael Garcia
Dolz, gerent de l’hospital i Pasqual
Molina, conseller del Alfons el Vell,
lliuraren una placa a la vídua del doc-
tor Rico. Ella, Pilar Gutierrez, tingué
emocionades paraules d’agraïment
i de record. Així, es clausurà un acte
molt emotiu i una taula redona in-
superable.
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