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Estimats rectors i rectores,
Autoritats acadèmiques,
Companyes i companyes,
Membres totes i tots de la Xarxa Vives d’Universitats,

L’any 1880, als tallers de La Primitiva Valenciana es va fondre en bronze, d’una sola peça, 
l’obra de l’escultor José Aixà, mort fa ara un segle. Eixa estàtua de Joan Lluís Vives i March 
seria erigida al bell mig del pati de l’edifici històric de l’Estudi General de València obert l’any 
1499.

Ciències, Medicina, Lletres i Dret es conreaven aleshores i des de la fundació de la Universitat 
de València, en aquell edifici en el qual havia estudiat el prestigiós humanista que dona 
nom a la Xarxa d’Universitats que hui ens reuneix en torn a una insigne egressada i ara 
catedràtica emèrita de la Universitat de València.

Certament, quan la Dra. Anna Lluch Hernández es va llicenciar en Medicina a la Universitat 
de València, els estudis d’aquesta històrica branca del saber s’impartien a l’actual edifici 
situat a l’avinguda de Blasco Ibáñez, per cert fa ara cent anys que es consignà al pressupost 
de l’Estat l’import per a la seua construcció.

Vicente Blasco Ibáñez, valencià universal, sí que va estudiar a eixe edifici històric al qual 
m’he referit, a l’històric carrer de La Nau, recordat també en nombroses ocasions quan 
canta la ciutat de València i a la llibertat un altre insigne llicenciat per la nostra Universitat, 
Ramon Pelegero, Raimon, guardonat amb la Medalla de la nostra institució.

Eren anys, la segona meitat dels setanta del passat segle vint, de demanda de llibertat, 
de drets de ciutadania, d’amnistia i, recordem-ho, d’Estatut d’Autonomia. Era l’any que 
es va aprovar la Constitució Espanyola, 1978, quan una jove Ana Lluch obtenia el títol de 
llicenciada.

En 1985, quan Espanya no formava, encara, part de les Comunitats Europees, Ana Lluch 
obtenia el títol de Doctora en Medicina i el Premi Extraordinari de Doctorat per la Universitat 
de València.

LAUDATIO Maria Vicenta Mestre Escrivà, rectora de la Universitat de València.



Incorporant-nos a una Europa que amb el pas del temps eliminaria les seues fronteres 
interiors, la Dra. Lluch va iniciar les seues estades internacionals en diferents centres, 
destacant l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, i el prestigiós Anderson Cancer Center 
de Houston, als Estats Units.

Senyores i senyors, des de la seua fundació, la Facultat de Medicina de la Universitat de 
València ha combatut totes les grans epidèmies, pandèmies i malalties que assolaven el 
nostre territori.

La preocupació social del nostre professorat ha estat recordada al llarg de la història, i 
nombrosos dels nostres catedràtics, al llarg dels segles, han passat al record de la ciutadania 
per la seua contribució a lluitar contra el genet de la mort retratat per Blasco Ibáñez en la 
seua mítica obra.

La Dra. Ana Lluch ha combatut des de primera línia, una de les malalties que, amb més 
virulència, ha colpit la nostra societat: el càncer, i especialment el Càncer de Mama.

Més de quatre cents nous casos de càncer de mama i més de deu mil pacients per a revisions 
anuals són atesos per la Unitat de Càncer de Mama de l’Hospital Clínic de València, centre de 
referència a Europa, liderat per la Dra. Lluch, que dirigeix, junt al Dr. Cervantes, la realització 
de moderns assajos clínics tipus I en oncologia a la Unitat Especial d’Assajos Clínics de la 
Universitat de València.

Catedràtica de Medicina de la Universitat de València, la Dra. Ana Lluch es va unir a eixa 
llarga tradició de metges als quals m’he referit abans, que han deixat el seu coneixement 
escrit des dels temps primigenis de Lluís Alcanyís, primer catedràtic de Medicina de la 
Universitat de València al segle setze.

Són més d’un centenar les publicacions de la Dra. Lluch en revistes indexades d’alt impacte, 
i més de 30 les tesis doctorals que ha dirigit.

Podria destacar la seua tasca com a membre del Comité Editorial de nombroses revistes, 
els nombrosos projectes de recerca que ha dirigit i en els quals ha participat, i també les 
diferents associacions científiques de les quals forma part.



I voldria destacar el vessant docent de la professora Lluch. Compromesa amb la docència, i 
també compromesa amb la nostra llengua.

Per això voldria recordar ara d’on venim. D’aquells temps en què la nostra llengua havia 
estat silenciada, temps en què, emprant les paraules de Raimon, ‘et robaven la memòria, 
feien mentida del present’, i la nostra llengua pròpia es quedava en els entorns familiars, a 
casa, com a molt al carrer, però no a l’escola, ni al treball.

Qui portarà la pluja a escola? Es preguntava el cantautor guardonat per la nostra Universitat. 
I la resposta la tenim amb nosaltres: persones com Anna Lluch que contribuïren a l’ús de 
la nostra llengua en la docència, com a dona pionera en aquest àmbit. I també a l’hospital, 
parlant amb la naturalitat del seu caràcter, emprant la nostra llengua per parlar amb 
les dones malaltes i emprant també un vocabulari tècnic. Perquè la nostra és llengua de 
docència, de ciència, de treball, de família. De passat i de futur.

Persones com Ana Lluch feren que a les aules de la Universitat de València tornara la llengua 
que havien emprat en temps anteriors els grans catedràtics als quals he esmentat i que 
tornaren a ser escrites en la nostra llengua les aportacions científiques, com les d’aquells 
catedràtics del passat ens deixaren grans tractats mèdics escrits en llengua catalana, ja al 
segle XVI.

Parlant de les virtuts dels grans metges, em permetran que faça esment a aquestes paraules 
pronunciades pel Dr. Juan Viña en la laudatio pronunciada en l’acte de lliurament de la 
Medalla de la Universitat de València a la Dra. Ana Lluch, el dotze de setembre de 2014: 
‘la nostra oncòloga té totes les qualitats fonamentals dels grans metges: preparació bàsica 
excel·lent, dedicació, imaginació i intel·ligència i una gran passió per conèixer els mecanismes 
de funcionament dels éssers vius i dels processos patològics’.

Senyores i senyors, la trajectòria de la Dra. Ana Lluch ha estat reconeguda amb nombrosos 
premis i distincions, com l’Isabel de Villena, l’Isabel Ferrer, el doctorat ‘honoris causa’ per 
la germana Universitat Jaume I de Castelló i l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana al 
Mèrit Científic, atorgada l’any 2010.

Però, per sobre de tot, hi ha un premi que obté cada dia: la gratitud de les milers de persones 
que ha tractat no sols mèdica sinó humanament.



Passió, dedicació, empatia i delicadesa crec que són les quatre paraules que definirien la 
trajectòria d’Anna Lluch, que sols pot ser qualificada amb dos adjectius: brillant i excel·lent.
Brillant pels seus rellevants mèrits. Excel·lent pels seus magnífics resultats.

Passió per la ciència. Dedicació a les malaltes. Empatia amb el sofriment i les característiques 
de cada malalta, que és diferent a una altra. Delicadesa amb les persones.

Ameu saviesa e bon saber, les paraules de Francesc Eiximenis presideixen el Paranimf de la 
Universitat de València en el qual la nostra comunitat universitària, als peus de les lletres d’or 
que recorden les grans figures de la nostra història, reconeixia la trajectòria d’Anna Lluch. 
Fora, al Claustre, als peus de l’estàtua de Joan Lluís Vives, les persones es fotografiaven amb 
la Dra. Lluch, li recordaven la seua tasca i la seua humanitat. Destacar la Humanitat d’Ana 
Lluch als peus del gran Humanista Lluis Vives.

Senyores i senyors, la destacada trajectòria de la Dra. Ana Lluch la fa mereixedora de la 
distinció que la Xarxa Vives hui li atorga.

Moltes gràcies i enhorabona, benvolguda Anna, estimada amiga, per aquest nou guardó que 
merescudament reps i per la teua generositat hui també expressada amb l’honor que m’has 
fet de pronunciar aquesta laudatio sorgida de la profunda admiració que et professe, que et 
professem.

Maria Vicenta Mestre Escrivà
Rectora de la Universitat de València




