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El projecte expositiu que ara es presenta sorgeix com a fruit d'una 
col·laboració interinstitucional iniciada entre l'Hospital de Dénia, 
l'empresa DKV Assegurances i la Universitat Politècnica de València. 
Gràcies al treball conjunt realitzat, com també a l'atenció dispensada 
per Tomás Ruiz, s'ha pogut seleccionar –no sense dificultats– una 
petita part de l'extensa col·lecció de dibuixos que aquest posseeix. La 
tasca duta a terme ha quedat recollida en dues mostres: la primera, 
inaugurada a la Sala CuidArt de l'Hospital de Dénia i, la segona, 
efectuada a la nostra sala d'exposicions. Ambdues mostres s'han vist 
complementades amb l'edició d'un catàleg conjunt en què no sols s'han 
agrupat les obres exhibides, sinó també altres peces significatives que 
integren els fons d'aquesta àmplia col·lecció.

En uns moments en què el mercat de l'art acusa de manera molt 
especial l'influx negatiu de l'actual situació econòmica, la labor 
exercida en l'àmbit privat pels col·leccionistes resulta primordial per 
al sector artístic. En aquest sentit, el suport que des de fa unes quantes 
dècades està atorgant Tomás Ruiz a autors de llenguatge i procedència 
estilística molt diversos no ha de ser ignorat. Els milers de dibuixos 
que componen la seua col·lecció no sols són la millor mostra del que 
assenyalem, sinó també el reconeixement més destacat cap a un mitjà 
que, com s’esdevé amb el dibuix, s'ha vist relegat tradicionalment 
per un altre tipus de pràctiques artístiques considerades com més 
rellevants.

Aquests fets, d’altra banda, no poden fer-nos oblidar que la quantitat 
d'obres que componen aquesta col·lecció no està renyida, de cap 
manera, amb la qualitat. Aquesta circumstància és la que ens permet 
posar en relleu el dilatat coneixement que té el nostre col·leccionista del 
panorama artístic dels últims anys, un panorama en què, al seu torn, s'ha 
involucrat de manera directa com a promotor i col·laborador de diverses 
iniciatives expositives. En aquest sentit, el fet que ara les obres d'aquesta 
col·lecció sobrepassen l'àmbit privat i adquirisquen un caràcter públic 
mitjançant l’exhibició temporal constitueix un èxit del qual la Universitat 
Politècnica de València se sent especialment satisfeta.

Juan Juliá Igual

Rector de la Universitat 
Politècnica de València
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Juan Juliá Igual

Rector de la Universitat 
Politècnica de València 

El proyecto expositivo que ahora se presenta surge como fruto de una 
colaboración interinstitucional emprendida entre el Hospital de Denia, 
la empresa DKV Seguros y la Universitat Politècnica de València. 
Gracias al trabajo conjunto realizado, así como a la atención dispensada 
por Tomás Ruiz, se ha podido seleccionar, no sin dificultades, una 
pequeña parte de la extensa colección de dibujos que éste posee. La 
tarea llevada a cabo ha quedado recogida en dos muestras: la primera, 
inaugurada en la Sala CuidArt del Hospital de Denia y, la segunda, la 
efectuada en nuestra Sala de Exposiciones. Ambas muestras se han 
visto complementadas con la edición de un catálogo conjunto en el 
que no sólo se han agrupado las obras exhibidas, sino también otras 
piezas significativas que integran los fondos de esta amplia colección.

En unos momentos en los que el mercado del arte acusa de manera 
muy especial el influjo negativo de la actual situación económica, 
la labor ejercida en el ámbito privado por los coleccionistas resulta 
primordial para el sector artístico. En este sentido, el apoyo que desde 
hace varias décadas Tomás Ruiz viene otorgando a autores de muy 
diverso lenguaje y procedencia estilística, no debe quedar soslayado. 
Los miles de dibujos que componen su colección no sólo actúan 
como la mejor muestra de lo que señalamos, sino también como el 
reconocimiento más destacado hacia un medio que, tal como sucede 
con el dibujo, se ha visto tradicionalmente relegado por otro tipo de 
prácticas artísticas consideradas de mayor relevancia.

Estos hechos, sin embargo, no pueden hacernos olvidar que la cantidad 
de obras que componen esta colección no va reñida, en modo alguno, 
con la calidad de las mismas. Esta circunstancia es la que nos permite 
poner de relieve el dilatado conocimiento que nuestro coleccionista 
posee del panorama artístico de los últimos años, un panorama en 
el que, a su vez, se ha involucrado de manera directa como promotor 
y colaborador de diversas iniciativas expositivas. En este sentido, el 
que ahora las obras de esta colección sobrepasen el ámbito privado 
y adquieran mediante su exhibición temporal un carácter público, 
constituye un logro del que la Universitat Politècnica de València se 
siente especialmente satisfecha. 
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La medicina, a través de l’anatomia, ha estat sempre estretament lligada a l’art, 
i concretament al dibuix. L’exposició Papers privats que acull la Sala CuidArt de 
l’hospital de Dénia, i posteriorment la Universitat Politècnica de València, n’és 
una clara mostra. 

L’obra que s’exhibeix a l’hospital ha sigut seleccionada per un nodrit grup de 
professionals del centre sanitari, que ha triat les peces segons el que els ha 
suggerit cadascuna d’aquestes i segons la relació que les peces podrien tenir 
amb el seu quefer diari.

Els hospitals són llocs amb un gran contingut emocional. Els qui hi treballem 
assumim amb normalitat la descàrrega psicològica que pot provocar el 
diagnòstic d’una malaltia. Per a gestionar-los disposem de grups de professionals 
especialitzats i formats a construir la comunicació més adequada en el moment 
propici. En aquest sentit, cal fer una parada en cadascun dels comentaris, fruit 
de l’anàlisi de cada obra escollida pels professionals de l’hospital de Dénia. 
Així, per exemple, la supervisora de l’Hospital de Dia Oncològic i Hospitalització 
a Domicili, María José Mas Llull, fa referència en l’obra que ha escollit, 
d’Abdelkader Benchamma, a les dosis de fortalesa emocional que calen per a 
treballar diàriament amb malalts terminals.
 
A més de comunicar de manera adequada, també cal deixar espai per a les 
emocions que es generen. Com assenyala la psicòloga Pepa Signes, “davant una 
malaltia, un pacte de silenci no és un acte d’amor”. Amb el dibuix que ha triat de 
Juan Carlos Nadal, Pepa reivindica el dret del pacient a saber, a expressar i a 
decidir en conseqüència.

Un bon diagnòstic, seguit d’una comunicació impecable i un entorn adequat i 
acurat, representa el cicle complet d’allò que en sanitat s’entén per excel·lència. 
A l’hospital de Dénia, aquest valor afegit, aquest afany constant de millora, 
també el trobem en el Projecte Art, l’objectiu últim del qual és humanitzar els 
espais sanitaris.

És motiu d’orgull per a la nostra organització haver participat en la selecció de 
dibuixos de l’humanista Tomás Ruiz; molt relacionat, per cert, amb la Marina 
Alta, i concretament amb Xàbia. I també ho és acollir aquesta mostra, fruit de la 
col·laboració entre DKV Assegurances i la Universitat Politècnica de València.

Ángel Giménez

Director gerent 
del Departament 
de Salut de Dénia
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Ángel Giménez

Director Gerente 
del Departamento 
de Salud de Dénia

La Medicina, a través de la Anatomía, ha estado siempre estrechamente ligada 
al Arte, concretamente al dibujo. La exposición Papers Privats que acoge la Sala 
cuidArt del hospital de Dénia y, posteriormente la Universitat Politècnica de 
València, es una clara muestra de ello. 

La obra que se exhibe en el hospital ha sido seleccionada por un nutrido grupo 
de profesionales del centro sanitario que ha elegido las piezas según lo que les 
ha sugerido cada una de ellas y la relación que las mismas podrían tener con su 
quehacer diario.

Los hospitales son lugares con un gran contenido emocional. Los que en ellos 
trabajamos asumimos con normalidad la descarga psicológica que puede 
provocar el diagnóstico de una enfermedad. Para su gestión contamos con 
grupos de profesionales especializados y formados en construir la comunicación 
más adecuada en el momento propicio. En este sentido hay que hacer un alto 
en cada uno de los comentarios, fruto del análisis de cada obra escogida por 
los profesionales del hospital de Dénia. Así, por ejemplo, La Supervisora del 
Hospital de Día Oncológico y Hospitalización a Domicilio, María José Más Llull, 
hace referencia en la obra escogida de Abdelkader Benchamma, a las dosis de 
fortaleza emocional necesarias para trabajar a diario con enfermos terminales.
 
Además de comunicar de manera adecuada, también es necesario dar cabida a 
las emociones que se generan. Como señala la psicóloga Pepa Signes, “ante una 
enfermedad, un pacto de silencio no es un acto de amor”. Con el dibujo que ha 
elegido de Juan Carlos Nadal, Pepa reivindica el derecho del paciente a saber, a 
expresar y a decidir en consecuencia.

Un buen diagnóstico, seguido de una impecable comunicación y un entorno 
adecuado y cuidado, representa el ciclo completo de lo que en Sanidad se 
entiende por excelencia. En el hospital de Dénia ese valor añadido, ese afán 
constante de mejora, también lo encontramos en el Proyecto Arte cuyo fin último 
es humanizar los espacios sanitarios.

Es motivo de orgullo para nuestra Organización haber participado en la selección 
de dibujos del humanista, Tomás Ruiz; por cierto, muy relacionado con la Marina 
Alta, concretamente con Xàbia. Y también acoger esta muestra, fruto de la 
colaboración entre DKV Seguros y la Universitat Politècnica de València.
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Alicia Ventura
Directora de cuidArt

L'estreta relació que mantenen l'Hospital de Dénia el seu 
projecte CuidArt, així com la companyia DKV Assegurances 
i el seu projecte Artèria, amb la Universitat Politècnica 
de València, torna a fer-se palesa amb aquesta mostra, 
“Papers privats”, de la col·lecció de Tomás Ruiz. 

El nostre projecte d'art, CuidArt, no oblida el seu objectiu 
principal: humanitzar l'espai de l'hospital, utilitzar-lo com 
una eina de creació i de teràpia que facilite la tasca diària 
del personal sanitari i el benestar del pacient.

Aquest repte s’ha abordat de nou amb la col·laboració 
d'un grup de professionals de la sanitat de l'hospital. En 
paraules del mateix Tomás Ruiz, “… mai no m’havia pogut 
imaginar que es faria una mirada sobre la meua col·lecció 
per part dels facultatius i el personal d'un centre sanitari”. 
Sens dubte, aquest repte ha resultat interessantíssim per 
a tots; una nova lectura de l'art, un nou ús d'una col·lecció. 

L'equip de treball l’han format José Luis Arroyo, Francisco 
Cholbi, Antonio Clemente, Silvia Crespo, Sonia Escrivá, 
Francisco Guerrero, Corpus Gómez, Juan Miguel López, 
Patricia Marzal, María José Mas i Pepa Signes.

Després d'una llarga i interessant visualització de la 
col·lecció de dibuixos, amb la presència del mateix Tomás 
Ruiz, i d’unes quantes hores de treball personal de l'equip, 
s'ha seleccionat el conjunt d'obres que vam mostrar a la 
sala CuidArt de l'Hospital de Dénia. Aquesta aproximació 
a la col·lecció tracta de posar l'accent en aquelles 
imatges que ens traslladen al món dels hemisferis 
cerebrals esquerre i dret. Les obres incideixen en el 
sentit psicològic i mental del dibuix, i destaquen aquells 
valors expressius i comunicatius que en posen en relleu el 
caràcter introspectiu. El fet d'imaginar, desenvolupar, un 
projecte –en definitiva, de crear– ens serveix, sens dubte, 

Una altra
mirada sobre
una col·lecció
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