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Entrevista al Dr. Germà Morlans Molina
Nuria Molina y Montserrat Montané

 

   Tot i que és un tema del qual s’ha parlat i escrit extensament, ens agradaria que ens digués quina seria l’essència del 
treball que duen a terme a la Unitat de Cures Pal·lia�ves.

Com a equip, sabem que no es tracta tant de guarir sinó de cuidar. És cuidar fins a l’úl�m moment, com dic sovint a les 
famílies: “Cuidarem fins a netejar la darrera secreció del malalt agònic”, de manera que la persona sempre �ngui algú al 
seu costat. Això inclou garan�r al malalt les mesures de confort.

No és impossible que en qualsevol àrea d’un hospital es pugui atendre bé un malalt d’aquest �pus, però és cert també 
que la infraestructura ho dificulta. Par�m de la valoració integral de la persona, centrant-nos en tres aspectes: respectar la 
in�mitat, acompanyar i donar el màxim de qualitat al final de la vida.

Pensant en la persona de forma integral, veiem que quan l’equip terapèu�c determina que “no hi ha res més a fer”, nosal-
tres pensem que encara “queda molt per fer”. Hi ha una part funcional, veure com el pacient s’adapta a l’entorn i quin és 
el seu nivell de dependència, segons el grau d’ajuda que necessi�. Un altre aspecte és la comunicació, de manera que la 
persona pugui expressar les seves emocions, juntament amb la vessant espiritual. També cal tenir en compte que la per-
sona té una família i que hi ha també aspectes socials i pràc�cs que cal resoldre, com és el cas d’herències, o de noces, per 
tal de deixar la parella en una situació de més seguretat.

   Com veu el paper de la intervenció i del suport psicològic i emocional en la unitat, incloent-hi un �pus de disciplina com 
l’ar�eràpia?

L’equip bàsic que atén el malalt, en la nostra unitat, està format per infermeria, un metge i actualment, gràcies a un pro-
grama de l’Obra Social de la Caixa, que subvenciona l’EAPS de la Creu Roja de Barcelona, comptem amb el suport d’un 
equip de psicòlegs. No obstant això he vist, gràcies a l’experiència amb vosaltres, que hi ha altres intervencions, com ara 
l’ar�eràpia, que poden ajudar molt el pacient, oferint-li una forma d’obrir-se i d’expressar les seves emocions. Tant de bo 
des de la mateixa formació dels professionals s’inclogués la consideració d’aquestes intervencions complementàries.

El Dr. Germà Morlans Molina és especialista en medicina interna i en 
geriatria, metge adjunt del Servei de Geriatria de l’Hospital General de 
Granollers, i responsable mèdic de la Unitat de Cures Pal·liatives del 
mateix hospital.

Durant tres anys ha estat tutor a la Unitat de Cures Pal·liatives, 
d’alumnes del màster en artteràpia d’UB, que van decidir fer les seves 
pràctiques clíniques amb malalts terminals. El seu suport, així com 
l’especial qualitat del servei que ofereix l’equip de la unitat de la qual 
és responsable, ens ha impulsat a fer aquesta entrevista, sabent que el 
seu punt de vista i la seva experiència poden ser una bona aportació a 
la tasca que desenvolupem a Inspira.
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El nostre equip està obert a això, entenent que no som “il·luminats”, que no ens hem inventat res, ja que sabem que en 
països nòrdics i centreeuropeus fa temps que aquests �pus de teràpies formen part de l’atenció integral al pacient.

Aquí tenim una sanitat universal, única al món, però que bàsicament té en compte el component estrictament �sic de 
la malal�a. El sistema de salut no cobreix tot allò que va més enllà, com passa a les unitats de cures pal·lia�ves, en què 
apareixen altres elements, com la necessitat d’expressió de les emocions i els sen�ments. Per a nosaltres és un fet molt 
important, i sabem que cal resoldre altres �pus de problemes. Caldria augmentar el ventall de professionals parasanitaris, 
amb persones ben formades i experimentades en les seves respec�ves disciplines, i que no hagin de treballar per amor a 
l’art. Aquí és on falla.

   Fa poc, la presidenta de la BAAT, l’associació britànica d’ar�erapeutes, explicava que sovint l’ar�erapeuta es troba al 
final de la llista dels diferents professionals, si bé la millor opció davant d’això no era canviar la posició sinó exercir-la tan 
bé com es pugui.

Sí, aquest és un concepte de base dins de les estructures sanitàries. Si tot això es planteja a un conseller de sanitat, explicant 
que a la Unitat de Cures Pal·lia�ves és bo disposar d’aquests professionals, com a concepte segur que ho acceptaria, ja que 
entendrà com a posi�va qualsevol ajuda, però si representa uns costos, la resposta serà “no”, i no sols en aquesta etapa 
de retallades. Per a nosaltres el fet d’acollir estudiants en pràc�ques d’ar�eràpia, com a hospital universitari, és una cosa 
que fem donant totes les facilitats, però sabem que després no els podrem contractar, ja que ni tan sols tenim un psicòleg 
en plan�lla. Com he comentat anteriorment, els psicòlegs ens vénen d’una col·laboració amb EAPS des de la Creu Roja, a 
través del programa social de la Caixa, el qual subvenciona la intervenció d’aquests professionals. Caldria que les autoritats 
sanitàries posessin la condició que, a la Unitat de Pal·lia�ves, a més de metges i d’infermeres, hi ha d’haver un psicòleg. 
Segurament anirem per aquí. Ara bé, en hospitals o clíniques privades sí que poden tenir ar�erapeutes per dur a terme el 
treball d’atenció emocional. Penso que també hi ha un tema cultural, com a fons, que no afavoreix que altres professionals 
qualificats per atendre aspectes emocionals, com els ar�erapeutes o musicoterapeutes, s’incorporin als equips sanitaris. 
Encara hi ha un gran desconeixement sobre aquestes professions i el benefici que poguessin aportar seria interpretat com 
un luxe. 

   Em preguntava si aquest funcionament del sistema sanitari no representa alhora un funcionament de base de la reali-
tat social.

En un món materialista com el que vivim, es pot entendre que un metge redueixi el dolor, encara que el dolor no el vegis, 
però s’accepta i s’entén que el pacient es prengui el calmant, però dir que vindrà algú que a través del dibuix t’ajudarà a 
expressar les teves emocions, segurament serà pres com una banalitat.

   És possible que tot això que diu �ngui a veure també amb la manera com la nostra societat enfronta els dols. Fa poc va 
morir el marit d’una dona gran, després de conviure amb ell durant quaranta anys, i durant l’enterrament un metge de 
la família, en veure-la plorar, li va oferir Prozac.

Tota expressió de tristesa és depressió? No. Davant d’una malal�a i un procés terminal el normal és suportar-ho amb 
tristesa sense arribar a la depressió. Ara bé, l’ac�tud medicalitzada de la societat impulsa que la persona acabi prenent un 
ansiolí�c o un an�depressiu. A la sanitat li resulta més còmode pensar que qualsevol resposta d’aquesta mena s’arregla 
amb pas�lles, ja que és més fàcil que acostar-se a la tristesa i al treball emocional i d’acompanyament que comporta. Seria 
millor poder dir: “Vostè té dret a plorar, perquè el que li està passant és molt dur.” La societat d’avui dia no vol veure el 
dolor, no vol veure plorar ...

   Potser per aquesta raó que ens indica, l’ar�eràpia és una disciplina que també costa d’encaixar, ja que un dels nostres 
objec�us és potenciar la possibilitat de ser conscients. M’ha fet recordar un dels teòrics en què ens basem, D. Winnico�, 
que va escriure en una ocasió “Vull morir-me ben viu.”

Sí, encara que la vida se’n vagi, és important un tractament par�cipa�u, pactar amb el pacient el que seria seguir les seves 
directrius an�cipades, que no cal que siguin escrites. 



vol. 3 (2013)

Entrevistas

Aquestes directrius ens guien. En el fet de respectar la voluntat del pacient a través de la bioè�ca sí que existeix un canvi pel 
que fa a la medicina paternalista, en la qual el metge sempre tenia la raó. El metge ara seria més aviat un conseller, al qual 
es demana que apliqui el seu coneixement amb el màxim d’honestedat. D’aquesta manera tornaríem a enllaçar amb el fet 
que cada persona pot tenir unes necessitats i una forma d’expressar-se diferent a les altres.

   È�cament, no tan sols bioè�cament, es pot recomanar altres �pus de professionals des de l’hospital?

Com a concepte sí. Igual que amb l’expressió de les creences: si un musulmà no pot anar a la mesquita, ja vindrà l’iman a 
l’hospital. Reconec que �nc un gran desconeixement d’altres possibilitats alterna�ves que poden ajudar el pacient; aplico el 
que sé i es�c obert a altres opcions, com una manera de ser personal meva, si bé la majoria dels metges d’unitats de cures 
pal·lia�ves que conec tenen una obertura semblant.

   Podem establir interseccions entre la feina que porta a terme a l’equip i el que pot aportar l’ar�eràpia. D’una banda, 
des de la nostra professió podem donar veu al pacient, perquè pugui expressar les seves emocions i, a través de les obres, 
elaborar-les, a vegades això permet que la persona decideixi resoldre aspectes de la seva vida, i afavorir la comunicació 
amb la família; però les obres també poden ajudar a aquesta a afrontar el dol, a servir de pont. Si en la seva Unitat de 
Cures Pal·lia�ves hagués hipotè�cament un ar�erapeuta, això seria possible?

Establim un seguiment del dol posteriorment a la intervenció d’ EAPS. Si els professionals �nguessin aquests dibuixos com a 
record del pare o la mare a les mans, segurament seria una cosa molt posi�va, sobretot si a més algú ajudés a comprendre 
l’obra. 

   Una experiència que hem dut a terme des de l’ar�eràpia en diversos col • lec�us ha estat fer intervencions per tenir cura 
del cuidador. Hi ha professionals que sostenen una gran càrrega emocional. Hem vist que resulta molt ú�l l’experiència 
de comptar amb un grup o un lloc on poder compar�r i on contenir les seves vivències.

L’instrument, en les UCP, és la reunió interdisciplinària, que, en el nostre cas, els primers anys era quinzenal i amb presèn-
cia de professionals de tots els torns, però sense cap compensació, per la qual cosa en els úl�ms temps ja no es fa , tot 
i que, amb l’equip d’infermeria del torn de ma� i amb l’equip de psicòlegs, cada dia tenim la reunió de planificació, que 
també ajuda a la ven�lació d’emocions dels professionals. La veritat és que a la nostra unitat hi ha un cos professional que 
es manté, de manera que majoritàriament som els mateixos que el primer dia (16 anys), i si algú ha deixat l’equip ha estat 
per jubilació o per una plaça amb un horari millor (tenir lliures els caps de setmana); ningú ha marxat d’aquí “cremat”. Si la 
gent no es crema deu ser perquè alguna cosa fem bé. Una d’aquestes coses ha estat trobar-nos i parlar quan hem �ngut la 
necessitat de fer-ho. Si hi ha friccions o conflictes pot ser ú�l un psicòleg extern per ajudar a obtenir una altra perspec�va, 
però tal com són les relacions entre els membres de l’equip, fins ara no ha estat necessari.

Com podem treballar sempre amb la mort? Hi ha alguna tècnica especial? No. És assumir com a professionals que hi 
ha aquesta necessitat. Si s’assumeix de forma professional, si par�m de la base del concepte d’atenció, de cura, d’oferir 
mesures de confort, atenent la persona des de les diferents vessants que comporta la malal�a: la part �sica, la repercus-
sió emocional, la repercussió que té en la família, la vessant espiritual i els aspectes pràc�cs. Si jo assumeixo treballar aquí 
�ndré present tot això. Com a responsable assistencial de la unitat em correspon fer que la unitat no es vegi com una àrea 
excepcional o “rara” dins de l’hospital, sinó que la nostra presència és per garan�r i facilitar les mesures de confort del 
pacient. Els membres d’infermeria, la part més nombrosa de l’equip, creuen en això i defensen aquest model. A vegades 
sembla que portem una motxilla plena de pedres, però quan ha calgut els professionals de l’àrea psicològica han facilitat 
l’expressió del malestar o els conflictes en moments puntuals. És important també tenir en compte que qualsevol membre 
de l’equip pot aportar la seva visió, i això ajuda la resta.

   Entenem que allò que té de bo seu equip és que viuen la seva feina com una cosa amb sen�t, i de forma coherent com 
a grup de professionals.

Aquí respectem molt l’altre. És un element que valoro enormement, i el personal d’infermeria ho sap, i se senten respecta-
des. Això fa que no es cremin. Hi ha també un aspecte vocacional que hi influeix mol�ssim.
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   Des de fora, què passa quan a algú se li comunica que ha d’anar a la Unitat de Cures Pal·lia�ves?

En un any tenim més de 300 sol·licituds d’ingrés a la unitat a l’any, i en 2 o 3, el malalt o la malalta rebutja el trasllat pel 
que els significa de proximitat a la mort. Moltes persones quan vénen aquí expressen la seva por. Però tothom sap on ve 
sabent què tenen? Aquí apareix el tema de la conspiració de silenci familiar, una tercera part dels malalts desconeix l’abast 
de la seva situació tot i ser competents mentalment. Un 20% dels malalts saben el que tenen, però el seu coneixement no 
s’ajusta als pronòs�cs reals. En algunes comunitats, com a Andalusia, el pacient ha de venir amb un consen�ment informat 
de part seva abans de ser atès a la Unitat de Pal·lia�ves. Nosaltres demanem que el malalt accep� venir lliurement. Encara 
que popularment, a vegades s’anomena la nostra unitat “el corredor de la mort”, per a nosaltres l’objec�u és que el pacient 
hi es�gui com confortable millor, i “donant vida quan s’acaba la vida”, frase que em va dir en una ocasió un familiar. En 
aquest sen�t, rebem moltes mostres d’agraïment dels familiars.

   Aquesta és potser la part lleugera de la motxilla ...

Realment sí, són les manifestacions que ens alimenten per seguir i, amb tot el que s’ha dit, és clar que ens agradaria seguir 
col·laborant amb ar�eràpia, de moment rebent alumnes de pràc�ques quan sigui possible.

   És una cosa que agraïm mol�ssim, així com el suport i la valoració a la nostra professió, i també que hagi acceptat fer 
aquesta entrevista.

  Mol�ssimes gràcies.

Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquest ar�cle sense autorització expressa de l’autor.


