
Comentari reflexiu de l’article d’en Juan Gervas . 

Llegir un text d’en Juan Gérvas sempre resulta inquietant. Es tracta d’un metge veterà, un gran 

defensor de la medicina de família, general o de capçalera, segons es vulgui dir, però en 

definitiva d’un metge modèlic que es presenta en públic com “de poble”, i que defensa 

l’assistència sanitària integral de la persona i argumenta que cal tenir una àmplia cartera de 

serveis. Alguns dels seus escrits són de lectura imprescindible, especialment durant 

l’aprenentatge bàsic de les competències d’un metge, i com no, en aquells moments 

d’introspecció que de tant en tant cal tenir. Potser el que més i millor recordo és el titulat: 

Aventuras y desventuras de los navegantes solitarios en el Mar de la Incertidumbre. És un text 

que recomanem llegir als alumnes de Medicina i que crec bo rellegir. Algunes de les seves 

opinions no han estat exemptes de polèmica, ja que es tracta d’un autor que està al dia de les 

publicacions i que discuteix intensament sobre molts temes de l’activitat científica a les xarxes 

socials, on evidencia que està al dia de les darreres i millors recerques. Veure la seva posada en 

escena davant un auditori és una de les coses més recomanables, ja que és un professional de 

la comunicació de gran nivell, expert en control de temps i formes, i és una persona molt 

oberta que sempre està disposat al debat intel·ligent. 

Avui recomanem la lectura d’un text seu que ha publicat al seu bloc, Expropian la muerte 

(Hasta las palabras), on parla dels darrers moments de la vida. Ell, defensor com és de 

l’assistència domiciliària integral, ens explica i argumenta que el lloc on una persona hauria de 

morir és preferentment a casa seva. No hi ha dubte que en els darrers moments de la vida, 

sovint moments de patiment, poder estar en l’entorn familiar, amb el confort del llit habitual i 

de la intimitat de la llar, hauria de ser una prioritat. Qui el coneixem bé sabem que ell 

destinava abans de jubilar-se un bon espai per fer bé els seus domicilis, per poder atendre de 

forma integral i integradora tot allò que requereix un malalt quan està a casa. Ell ens justifica a 

banda de la científica, la part més emocional de poder morir així, com diu: “envoltats pels sers 

estimats, amb la mà a la mà de qui ens estima, potser una música que ens commogui, l'olor 

d'una flor (o d'un perfum) que tant ens recorda, el riure del nen d'un veí que adorem, la visió 

d'una llum o figura que ens agrada…” 

Per fer-ho, sanitàriament parlant, cal estar disposat a una feina entregada, gratificant i 

vocacional. Manegar les incerteses al domicili requereix entrenament, molt coneixement clínic 

i tècnic, i hores de vol. Aquest petit assaig ens aporta una reflexió sobre el tema, sobre què 

desitgem per als nostres pacients i quin tipus d’assistència volem oferir-los-hi. Per això, més 

enllà del que hi diu en Juan Gérvas amb paraules, ens hauria de fer reflexionar sobre les 

nostres competències i actituds, doncs és en punts com aquests en la que la nostra professió 

es veu altament gratificada. 
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