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n un recent passeig pel
Racó del Duc no vaig
poder evitar fixar-me en

les magnífiques obres d’enginye-
ria ferroviària que ens trobem en
el trajecte cap a l’Orxa. Si ja són
admirables per elles mateix, ho
són més encara quan les contex-
tualitzem i ens adonem que són
el resultat de la ferma voluntat
dels empresaris i polítics del se-
gle XIX d’articular un territori
per donar una eixida al mar, al
transport marítim, del tèxtil d’Al-
coi, la taronja de Carcaixent o la
pansa de la Marina Alta, que
acabaven consumint-se a les mi-
llors llars de l’Anglaterra victoria-
na, per citar una destinació co-
mercial.  

I eixa determinació pren més

magnitud, si més no, si analit-
zem les partides pressupuestà-
ries disposades per a dur a ter-
me els projectes d’enginyeria, tot
i tenint en compte l’entorn in-
hòspit del traçat i la quantitat de
recursos humans i tecnològics,
alguns d’ells pioners a l’època,
emprats per foradar muntanyes,
terraplenar, anivellar, muntar
vies i dipòsits d’aigua, salvar
pendents, estabilitzar i garantir
el trànsit ferroviari per les cade-
nes muntanyenques del nord
d’Alacant i sud de València. I tot
per vertebrar el trànsit comercial
i de persones en un territori
molt inaccesible fins llavors. 

Si aquells hòmens i dones del
segle XIX, tot i superant diferèn-
cies polítiques, municipals i co-

marcals, van ser capaços de dur
a terme tota eixa feina en benefi-
ci d’aquella societat, com és pos-
sible que, hui en dia, una perso-
na d’Oliva no puga agafar un ro-
dalies per traslladar-se a Gandia
o a Dénia? Com pot ser que no
s’acabe d’articular ferroviària-
ment un corredor, com el medi-
terrani, que representa un dels
volums més grans de trànsit de
persones i mercaderies segons
l’ADIF? Com es pot tolerar que
es destinen partides pressupues-

tàries a fer altres obres del tot in-
necessàries i no es tinga en
compte que, amb un cost molt
inferior, es podrien reobrir els
antics traçats del ferrocarril per-
què les infraestructures ja estan
fetes des de fa segle i mig? Quin
és l’interés real dels nostres diri-
gents polítics que eviten, any
rere any, la definitiva normalitat
que suposaria una connexió de
ferrocarril per als pobles de la
costa a partir de Gandia cap al
sud? I per què eixa asfixia a les
comarques de l’interior? 

Sé que aquestes reflexions no
són, en absolut, noves, i que
s’han escrit rius de tinta sobre la
mancança d’una deguda articu-
lació ferroviària a les Comarques
Centrals, i per extensió al corre-
dor mediterrani. Però cap dels
articles, llibres, debats socials i
polítics, i conferències que s’han
fet al voltant d’aquestes qües-
tions han aprofitat per a gran
cosa i continue sense entendre
què està passant, continue sense
entendre per què el meu amic
d’Oliva no pot agafar un tren per
veure’ns a Gandia.
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imarts passat la doctora Ana
Lluch fou rebuda com a nova
acadèmica de la Reial Acadèmia

de Medicina de la Comunitat Valenciana
en un acte molt solemne i emotiu que es
va celebrar a l’Aula Magna de la Facultat
de Medicina de València.

La professora Ana Lluch, oncòloga, di-
rigeix el servei d’Oncologia Mèdica i He-
matologia de l’Hospital Clínic Universita-
ri, un dels centres europeus pioners en la
investigació i el  tractament dels malalts
de càncer, especialment del càncer de
mama. Si algú de vostés, malauradament,
han viscut de prop (en la família o en gent
pròxima) la situació d’aquesta malaltia i
han tingut la sort de posar-se en les mans
de la doctora Lluch o en les del seu equip
assistencial, deu conéixer, perfectament,
la sensació de seguretat i de resguard que
emana de la seua presència, el bàlsam de
confiança que dóna la seua veu i la injec-
ció d’esperança que dóna el seu optimis-
me mesurat. 

Perquè la doctora Ana Lluch no sols
destaca en el món de la ciència pel seu alt
nivell científic sinó que, a més a més, ho
fa en el món de les relacions personals
per la seua extraordinària qualitat huma-
na. Aquells de vostés que no la coneguen
personalment, deuen saber de la seua
existència perquè en els darrers anys el
seu nom està sovint en els mitjans de co-
municació que comuniquen els premis
que rep pel seu treball assistencial i inves-
tigador. En algun d’aquests mitjans s’ha
descrit Ana Lluch com la cara amable del
càncer de mama al nostre país.

L’Aula Magna de la Facultat de Medici-
na de Valencia impressiona, és majestuo-
sa. L’acte fou solemne amb un protocol
regi. En la taula presidencial les autoritats
acadèmiques i científiques, encapçalades

pel rector de la Universitat de València, el
professor Esteban Morcillo, i el president
de la Reial Acadèmia de Medicina, el pro-
fessor Antonio Llombart Bosch. Els aca-
dèmics numeraris, abillats de jaqué, seien
a les dues primeres files de la gran sala.
Els dos últims incorporats anaren a bus-
car la doctora Lluch al vestíbul i l’escorta-
ren en la seua entrada a l’aula magna, ple-
na de gom a gom, on els assistents, drets,
la rebérem amb l’aplaudiment més fort
que vostés es puguen imaginar i que no hi
havia manera d’acabar. L’aula estava ocu-
pada per un públic heterogeni provinent
de la Universitat, de la Facultat de Medici-
na, dels hospitals valencians, d’estudiants,
premsa i sé que també d’algunes de les
seues pacients. Fou un dels moments d’e-
moció, dels qui t’enterboleixen la vista i
dels qui et marquen per sempre. Una
mostra d’homenatge i agraïment a una
gran dona a l’aula magna, el temple de la
Cultura, la catedral del coneixement com
la definia Miguel de Unamuno.

La meua relació amb la professora
Lluch data de més de trenta anys. Ha sigut
en aquest temps l’oncòloga que ha tractac
totes les pacients que jo havia operat, prè-
viament, d’un càncer de mama. Jo feia el
diagnòstic i la cirurgia (el primer pas del
tractament) i després ella dirigia i admi-
nistrava l’anomenat tractament adjuvant
(quimioteràpia, hormonoteràpia i radio-
teràpia), i arribàvem fins on podíem, ja
que aquells primers anys quasi sempre
començaven tard els tractaments perquè
les dones venien tard a consultar-nos,
amb tumors molt avançats. Aleshores els
dos venim del temps de la foscor i les te-
nebres en el diagnòstic i del terror en el
tractament dels càncers de mama. Eren
temps de diagnòstic amb les mans (per-
què encara no existia la mamografia o l’e-

cografia), eren els anys de les cirurgies
mutilants, de les radioteràpies de napalm
i de les quimioteràpies de nàusea i ago-
nies, però afortunadament, gràcies a la la-
bor de persones com la doctora Lluch en
el territori de la investigació clínica i tras-
lacional, els especialistes clínics poder fer
una labor assistencial —que als pioners
ens pareix increïble— que ens permet
afirmar, amb rotunditat, que hui podem
curar el càncer de mama. Amb interven-
cions quirúrgiques mínimes, amb radio-
teràpies quasi gens invasives i amb tracta-
ments quimioteràpics i hormonoteràpies

més efectius i menys agressius. La doctora
Lluch, en el seu discurs, ens deia que la
identificació dels nous biomarcadors tu-
morals permet tenir hui a l’abast més de
huit-cents nous medicaments que podran
ser emprats en el tractament específic de
determinats tipus de càncer de mama. Un
tractament «a la carta» per a cadascuna
de les pacients. Un futur esperançador! 

La meua relació amb l’Aula Magna data
de l’octubre del 68. Fou el dia que vaig
seure per primera vegada en ella per as-
sistir a la primera de les classes de la ca-
rrera. En aquell moment em vaig adonar
que no m’havia equivocat en la meua de-
cisió d’estudiar Medicina. A l’Aula Magna
rebérem moltes de les classes dels sis anys
de carrera i en ella férem quasi tots els
exàmens. A l’Aula Magna es feren les
grans assemblees de protesta als darrers
anys de la dictadura franquista. Una nit,
per a recaptar fons pel viatge final de ca-
rrera, convidarem el periodista José Ma-
ría García, i en tinguérem prou per anar a
Moscou. Quan va acabar l’última de les
classes férem en ella una festa prou burra
a la qual convidàrem professors, on els
imitàrem i riguérem prou, ells els primers.
Ja com a cirurgià especialista en  patolo-
gia mamaria, vaig tornar a l’Aula Magna
per a impartir una conferència en el curs
d’unes jornades sobre càncer de mama i
vaig compartir faristol amb el meu mes-
tre, el professor Carlos Carbonell Antolí i
serà un dels records més importants de
tota la meua activitat professional. Deu fer
uns vint-i-cinc anys. No hi havia tornat
més.

Dimarts passat vaig estar una altra ve-
gada allí. Als seients, quasi cap dels meus
professors, tants d’ells ja desapareguts i
molts del meus condeixebles i col·legues
que feia tant de temps que no veia. Vaig
tindre dificultats per a reconéixer a alguns
d’ells, els quals vaig trobar molt majors.
En tornar a Gandia, al cotxe, vaig repassar
mentalment quasi quaranta anys de pro-
fessió i en algun moment sé que vaig
somriure, quan vaig dir sense paraules
que havia valgut la pena i que, efectiva-
ment, no m’havia equivocat aquell primer
dia que vaig anar a la facultat i vaig seure,
per primera vegada, a l’Aula Magna.
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La doctora Ana Lluch.

Un tren arribant a Gandia.

La Asociación de Vecinos de la
Valldigna celebra entre el 7 y el 11
de abril, la XVIII Setmana Ciuta-
dana, donde contarán con dife-
rentes charlas y conferencias que
tratarán temas de máxima actua-
lidad.

La Casa de la Cultura de Taver-
nes acogerá todos los actos pre-
parados para este evento con el
lema «Fent Ciutat», que llega este
año a la XVIII edición. La entrada
a los actos es libre.

Mañana lunes, 7 de abril, a las
19 horas, será la inauguración con
la presencia de la presidenta, Ma-
ria Luisa Grau, y Antonio Caba-
llero, presidente de Cavecova. El
tema será «La participación ciu-
dadana y la democracia El de Las
nuevas alternativas en el proble-
ma de la dependencia , por Fran-
cisca Romero y Silvia Escrihuela.

T. Á. C. GANDIA

Tavernes celebra
desde mañana en la
Casa de la Cultura su
Setmana Ciutadana 


