
s va celebrar diumenge
passat el 63 dia mundial
contra la lepra. malaltia

bíblica. l’única a la qual es fa refe-
rència, clarament, en els evangè-
lics. tret de coixos, paralítics, cecs,
muts, sords, bojos i algun endimo-
niat (epilèptics o afectats per ma-
lalties mentals), Jesús de Natzaret
curava leprosos. el pare escolapi
Enric Ferrer Solivares, el meu
teòleg de capçalera, em comenta-
va estos dies la importància que
tenia, aleshores, la qüestió de la le-
pra, perquè la malaltia separava
els afectats del culte i de la relació
amb els altres, per la qual cosa les
propietats sanadores del messies
en esta malaltia tenien tant impor-
tant ressò. m’assenyala algunes ci-
tacions: Levític, 13,14-46, Mateu
8,1-4 i Lluc 17,11-19. Jo no recor-
de que hi haja referència escrita
d’actuacions sobre diabètics, hi-
pertensos, càncers ni sobre malal-
ties infeccioses, encara que sobre
la lepra sí que es tenia la idea, per
part de la població, de la possibili-
tat de transmissió i es temia el con-
tagi, per la qual cosa els malalts
eren apartats de les ciutats i eren
confinats en llocs on mai tingue-
ren contacte amb el poble sa.

molokai, una illa de Hawaii, fou
un d’estos reductes per als malalts
de lepra i el lloc on el missioner
Damià va viure per  ajudar els le-
prosos i va morir quan va contra-
ure també la malaltia. a mi l’histo-
ria del pare damià i la vida oculta
des desheretats de la vida en
aquell paradís maleït i perdut en-
mig de l’oceà em va copsar de me-
nut. durant aquelles setmanes
santes, quan tot els espectacles al

carrer estaven prohibits, en la tele-
visió en blanc i negre posaven tots
els anys les tres mateixes pel·lícu-
les: «los diez mandamientos»,
«ben-Hur» i «molokai, la isla mal-
dita». de la primera guarde en el
record les imatges increïbles de la
separació de les aigües del Mar
Roig per a deixar passar el poble
hebreu; de la segona, la cursa es-
pectacular de les quadrigues en el
circ, i de la tercera, l’escena, en la
qual el pare Damià, qui havia tor-
nat cansat d’un viatge, col·loca el
peus, per alleujar-los, dintre d’una
gaveta i no sent que l’aigua estava
cremant, i s’adona, aleshores, que
havia contret la malaltia. la pel·lí-
cula, dirigida per Luis Lucía, i pro-
tagonitzada per Javier Escrivà, era
un cant al sacrifici personal i una
lloança a donar la vida pels altres,
valors molt remarcats en eixos
dies de passió on es recordava que
Jesucrist oferia la seua vida per a
salvar-nos. 

fontilles és un altre dels reduc-
tes mítics per a estos malalts. fon-
tilles és la referència científica eu-
ropea actual en el diagnòstic i
tractament de la lepra; la tasca
d’investigació del seu laboratori és
un referent internacional, ja que hi
arriben mostres de pacients con-
tagiats per tot arreu del món per a
diagnosticar-los; la labor mèdica
de fontilles està present en molts
països amb els quals hi ha una re-
lació de col·laboració docent per a
formar els nadius en la lluita con-
tra el bacil de Hansen. fontilles és
la referència històrica nacional
com la primera leproseria que es
va fer a espanya (fou inaugurat el
1909).

fontilles és la referència pel
tractament de la malaltia al nostre
territori immediat, on, aleshores,
la incidència de la malaltia era
molt important. fontilles és nostra
referència afectiva perquè fou fun-
dat per dos gandians d’adopció:

l’advocat, qui fou alcalde de gan-
dia, Joaquim Ballester Lloret i el
pare jesuïta del col·legi del Sant
duc, Carlos Ferrís Vila. els dos es
conegueren a tormos, el poble on
va nàixer ballester en el si d’una
família benestant, quan el jesuïta
ferrís hi anà a predicar, el 1901, un
tridu en honor del Sagrat cor. es
conta que una d’eixes nits, en la
qual estaven sopant a la casa pa-
iral, els van esglaiar els laments
d’un veí afectat per la lepra, que
duia molts anys reclòs i marginat
perquè causaven repulsió en la
població les nafres i les deformi-
tats que presentava, i que ningú
del poble volia acostar-se a ajudar-
lo en les seues progressives mi-
nusvalideses corporals perquè te-
nien por del contagi. Portava anys
així, reclòs. la historia va copsar el
jesuïta i l’advocat, que decidiren
dedicar els seus esforços en la
construcció d’un sanatori en el
qual els leprosos foren atesos de la
seua malaltia i alleugerir-los de la
seua marginació.

fou una tasca improva amb
consultes amb institucions cientí-
fiques, mèdiques i politiques. a
principis de 1902 es va constituir
la junta organitzadora de la que
seria nomenada «colònia nacio-
nal de San francisco de borja,
para leprosos», dirigida pel mateix
pare ferrís i formada per famílies
nobles i gent adinerada. a les aca-
balles d’aquell any, l’arquebisbe
de valència i el governador civil
n’aprovaven els estatuts. en el
1906, esta junta o patronat va ser
declarada institució benèfica par-
ticular. Segons escriu rosa Sanc-
hez garcia, es va elegir fontilles
després d’un temps de recerca per
les províncies de valencia i ala-
cant, perquè es va considerar que
la ubicació era ideal: 800.000 me-
tres quadrats, situats 150 metres
d’altitud, amb aigua abundant
(fontilles significa «fuentecillas»,
lloc amb molta aigua), amb un cli-
ma temperat i rodejada de vegeta-
ció, on es pretenia que el leprós
estiguera en un ambient sa i aco-
llidor, que fora més la seua llar que

un lloc de reclusió. no fou una tas-
ca fàcil. Situat en plena vall de la-
guar, la seua construcció va rebre
el rebuig temorós dels pobles ve-
ïns, per la qual cosa es va tindre
que construir una muralla de 3-4
quilòmetres de llargària, tres me-
tres d’altura i 50 centímetres de
gruix perquè aïllara el sanatori.
amb vivendes, pavellons, depen-
dències assistencials, espais lliu-
res, farmàcia, església, tallers de
tot tipus de professions, magat-
zems, quiròfan, cementeri, fonti-
lles constituïa, segons Arturo
Checa, un món paral·lel al real.
tres mil malalts han sigut tractats
en els seus 107 anys d’història. Hui
estan en peu els edificis. Hui està
en peu la tasca assistencial.     

molokai tinguè la seua pel·lícu-
la, fontilles no sé si la té, el que sí
que té és una obra de teatre: No
n’erem deu? de Martí Dominguez
Barberà, el conegut escriptor i pe-
riodista d’algemesí. l’obra va ser
estrenada el 1960, inspirada en el
text de Lluc 17,11-19 (al que abans
feiem citació), està dedicada a la
tasca social de la companyia de
Jesús en el seu sanatori de fonti-
lles. molokai té el seu sant, Josef
de Veuster, missioner catòlic bel-
ga de la congregació dels Sagrats
cors, pare damià —nom que ell
va adoptar i com era nomenat pels
xiquets de molokai—, va ser beati-
ficat per Joan Pau II el 4 de juny
de 1995 i canonitzat per Benet
XVI l’11 d’octubre de 2005. Per als
catòlics és el patró espiritual dels
leprosos i marginats, incloent-hi
els malalts de sida. fontilles un dia
tindrà el seu, el 21 de juny de 2003,
l’arquebisbe de valencia, Agustí
Garcia Gasco va presidir al Palau
del Sant duc de gandia l’acte d’o-
bertura del procés de beatifica-
ció/canonització de Joaquim ba-
llester, el qual «fou un home com-
promès, avançat al seu temps pel
seu treball social i solidari» qui
«amb gran fe en la Providència va
dedicar tota la seua fortuna, fins a
esgotar-la, a obres da caritat, tin-
gué que mendicar per a continu-
ar-la i va morir en la indigència».
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raíz de los cambios socia-
les y políticos operados
desde el surgimiento del

movimiento ciudadano denomi-
nado 15 m, hablamos con naturali-
dad de «nueva política» en oposi-
ción a algunas prácticas más o me-
nos discutibles, desde el punto de
vista democrático, de los dos parti-
dos que han ostentado responsabi-
lidades de gobierno en nuestro país
desde el año1982. las llamadas

fuerzas políticas emergentes, de
signo ideológico diverso, han trata-
do de marcar distancias con res-
pecto al «bipartidismo» con pro-
puestas políticas concretas en di-
versos ámbitos. Sin embargo, por lo
que respecta a los proyectos e ideas
relativos a la administración de
Justicia, se advierte una cierta va-
guedad en todos los programas
electorales que, o bien se despacha
con un genérico «aumento de re-

cursos materiales y humanos», o
bien se pierde en cuestiones de de-
talle que eluden abordar una refor-
ma de las decimonónicas bases so-
bre las que se asienta nuestro siste-
ma judicial. Por lo que respecta a la
mediación el «olvido» es significati-
vo y, en cierto modo, sorprendente.

la mediación, como procedi-
miento de solución de controver-
sias en el que dos o más partes in-
tentan voluntariamente alcanzar
por sí mismas un acuerdo con la
ayuda de un tercero (el mediador)
es una vía complementaria de la
tradicional vía litigiosa que reporta
grandes ventajas a los particulares
y a la propia administración de
Justicia; especialmente cuando es

impulsada desde dentro del propio
sistema judicial, es decir, cuando
los jueces advierten a las partes de
que existe esa opción y les anima a
asistir a una sesión informativa
(gratuita) a cargo de un mediador
profesional.

en los países más avanzados de
nuestro entorno –francia, alema-
nia o reino Unido, entre otros – la
mediación se ha convertido en un
procedimiento muy valorado por
los usuarios de la administración
de Justicia, porque propicia la con-
secución de acuerdos ajustados a
los verdaderos intereses y necesi-
dades de las partes y permite supe-
rar la incertidumbre de un largo y
penoso procedimiento judicial que
por su propia naturaleza siempre
va a generar ganadores y perdedo-
res. la mediación judicial y extra-
judicial ahorra tiempo, dinero y
sorpresas desagradables a las par-
tes en conflicto. Pero al mismo
tiempo alivia la carga de trabajo de
los jueces, evitando juicios o sim-

plificando los procedimientos ya
iniciados, produce un importante
ahorro para las arcas públicas y
promueve que sean los propios
particulares, con el apoyo especia-
lizado del mediador, quienes en-
cuentren la mejor y más equilibra-
da solución a sus problemas.

cabría preguntarse, por qué no,
si un decidido y definitivo impulso
de la mediación se correspondería
más con una visión progresista de
la Justicia o más bien con un idea-
rio conservador. en mi opinión si
existe una figura transversal y aje-
na a todo debate ideológico esa es
la mediación, que apuesta por la
voluntad y la capacidad de las per-
sonas para resolver la mayor parte
de sus conflictos familiares, vecina-
les, civiles, mercantiles, etc. en
otras palabras: apuesta por la liber-
tad, el primero y superior valor de
nuestro ordenamiento jurídico y la
base de cualquier sistema político
que se pretenda democrático y ci-
vilizado.
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