
No totes som Manuela de Madre 

Crònica de l’ús polític d’una malaltia 

 

 

Blai Manté  

 
Espero que hi hagi algú 
que em cuidi 
quan em mori 
 
Espero que hi hagi algú 
que m’ajudi a reposar el cap, 
tendre, quan em cansi 
 
Hi ha una figura a l’horitzó 
quan me’n vaig al llit. 
Com puc dormir, 
com reposar la ment. 
 
Tinc por al lloc intermig, 
entre la llum i el buit. 
No vull ser un dels oblidats. 
 
Tinc por al lloc intermig, 
entre la llum i el buit. 
No vull ser un dels oblidats. 
Oblidats. 

 
 

Fragment de ‘Hope there’s someone’. 
Antony and the Johnson’s.  

 
. 

 
 
Tenen a les mans un llibre de ficció. Qualsevol coincidència amb la realitat, ja ho saben. 

  
 
 
 
Llibre sota llicència de Creative Commons.  
Se’n permet la difusió sense interés comercial i sempre que no s’alteri els seu contingut.  
 



 
 
PART 1.  
 
 
Fibromiàlgica, o no.   
Cap. 0 de la sèrie ‘Xalet’.  
 
ESC. 0.  INT. HOSPITAL CLINIC. 12h.  
 
Pla general de la sala de conferències. Periodistes, metges i metgesses es 
reparteixen de forma no gremial i desordenada les cadires de davant la taula de 
l’escenari. Al mig dels conferenciants, entre dos doctors i una dona, parla 
Manuela Desmadre. Ho fa a poc a poc i amb to dolç.  
 

MANUELA DE TIETA 
Tot i que molta gent no et cregui, malgrat que fins i tot els familiars dubten 
de tu, el dolor crònic et converteix en una altra persona. És com el vent, no 
es veu però es sent. Jo sóc com un telèfon mòbil que té una bateria diferent 
a la resta, molt més curta. Quan la llumeta fa pampallugues, sé que he de 
tornar-me a connectar per recuperar energia.  

 
Pla del doctor Xalet i la doctora Peixet que, drets i a l’altre extrem de la sala, 
observen.  
 

XALET 
No me la crec.  
 
PEIXET 
És una política, Xalet.  
 
XALET  
No em crec la malaltia.  
 
PEIXET  
Ja, la fibromiàlgia és una versió sofisticada d’hipocondrisme.  
 
XALET  
Sí, s’ha convertit en la carrossa del timador de fira que tots portem a dins, 
però  existeix. És com gra al cul: no té cap interés, però hi és.   
 

La doctora fa cara de perplexitat.  
 
PEIXET 
Que tendre.  
 
XALET 
Pero ella té el cul ben nèt. 
 



PEIXET 
Que observador.  
 
XALET 
Curiositat.    
 
PEIXET 
Obsessió.  
 
XALET 
Curiositat clínica.   
 
PEIXET 
Adolescència no superada.  
 
 XALET 
 Adéu Wendy, adéu.   
 
 PEIXET 
 Va dir en Peter Pan tullit quan va saber que hauria d’anar a  
 l’escola cada dia.  
 
XALET 
Estàs acomiadada.  

 
PEIXET 
Diré que m’assetjaves.  

 
XALET 
I jo que la Cadí m’assetja a mi. I posaré la meva irressistible cara de gat 
moix (fa una ganyota tristota). Si ens toca una jutge anireu a remar a galeres.   
 
PEIXET 
Des de quan et fixes amb culs de les polítiques? No n’hi ha ni un que 
valgui la pena: Moltes reunions igual a seient de camió.  
 
XALET  
(fa una ganyota i aixeca les espatlles) Només m’interessen els grans. I no en 
veig cap.  
 
PEIXET 
Són grans invisibles, Xalet.  
 
XALET 
Invisibles, virtuals i mediàtics.  
 
PEIXET 
Ja, se’ls ha inventat per guanyar vots.  
 



XALET 
Per què no? els polítics són els einsteins mentida. 
 
PEIXET 
Li has fet analítiques? Ets els seu metge de capçalera? Si fos un tio no 
sospitaries.  
 
XALET 
És un pressentiment.  
 
PEIXET 
Sí, sí, molt sòlid. Taxatiu. 
 
XALET  
Vinga Peixet, quantes fibromiàlgiques coneixes que siguin hiperactives? 
T’has fixat amb el ritme de campanya que porta? És a tot arreu. No se’n 
perd una.  
 
PEIXET 
Des de quan segueixes la informació electoral? 
 
XALET  
M’ho ha dit algú.  
 
PEIXET 
Aaah, o sigui la teva prova es diu cotilleries.  
 
XALET  
Ho sé de bona tinta, Peixet.  
 
GAMBA 
També sabies de bona tinta que en Michael Jackson era un cas atípic 
d’albinisme espontàni. 
 
XALET  
Allò era conya.  
 
PEIXET 
T’hi vas jugar cent euros.  

 
XALET  
Has escoltat com parla? Sempre troba les paraules, les llacunes són per 
agafar aire i arrossega a pròposit els finals de frase. Com si li costés, com si 
fes un graaan esforç. Has vist a quantes encaixades de mans ha fet, quantes 
galtes ha posat?  
 
PEIXET 
Molt empíric. Per què no demanes que la tanquin en una bombolla de 
vidre? 
 



XALET  
(Aixecant el bastó) Acomiadada, per míope. 

 
En Xalet, ja amb el bastó a terra i coix, camina cap a la porta.  
 

PEIXET 
Xalet.  
 

Ell es gira.  
 

PEIXET 
Qui t’ha omplert el cap? 
 
XALET 
M’ofens, tan influenciable em creus? (pausa) La meva mare. Té fibromiàlgia 
i SFC. Des de fa quinze fa anys. És el meu gra al cul.  
 

Gamba se’l mira amb empatia. Ell baixa el cap i es gira.  
 
XALET 
 Peixet  

 
 Es miren.  

 
XALET 
D’acord, és mentida, però mai em va fer un pastís d’aniversari. 
 

Peixet mou el cap, disconforme però resignada. Pla de la taula de la roda de 
premsa.  

 
MANUELA DE TIETA 
Hem fet importants iniciatives al Parlament, hem creat grups de treball i en 
breu es portarà a terme una prova pionera de desmedicalització i 
deshospitalització per a persones amb fibromiàlgia o SFC. Si el poble ens 
torna a donar la seva confiança no tingueu cap dubte que donarem el millor 
de nosaltres mateixos per a combatre les malalties invisibles.  

 
 
 
 
 

*’Xalet’ és una adaptació a la pà amb tomàquet de la sèrie ‘House’.   
 
 
 
 
 
 
 
 



‘Mira la esencia, no las aparencias’ 

‘El estuche’, Andrea Echeverri,  

del grup Aterciopelados.  

 

20, 21 i 22 de juny de 2005 
 

Vull escriure sobre la fibromiàlgia. No em pregunteu per què. L’únic que 
sé, poc, ho sé gràcies a Manuela de Madre. Tinc la imatge d’una malaltia 
molt invalidant. Impecable. Recordo una crònica-entrevista a El País en la 
qual ella parlava de Jordi Pujol. Del seu esperit seductor i de la seva càlida 
empatia amb la seva salut. De com coneixia la duresa de la malaltia 
d’aprop. La meva sogra, Mari Àngels, em diu que una veïna seva la pateix. 
L’Assumpta quasi no surt de casa seva i la seva mare és la que porta les 
dues filles amunt i avall, la que cuina, neteja i va a comprar. La truco i 
quedem. La seva veu per telèfon és suau, massa suau. La vaig a veure. Em 
sorprèn la seva necessitat d’explicar, la il.lusió de tenir un oient nou. 
Animada, loquaç, lúcida. La persona que tinc al davant no pot ser la 
protagonista del seu relat: a l’hivern està més temps al llit que for a d’ell. 
Ha plorat pujant al pis de dalt. Pateix dins un cotxe, sobretot si passa per 
sobre banda elevada que tant agrada als urbanistes. Ha fet petites 
excursions familiars i no ha pogut sortir de l’hotel. Prefereix que no li facin 
petons a la galta i no acostuma a estar més de dos minuts dreta sense 
moure’s. Al vespre emula el protagonista de Memento però prefereix el 
bloc de notes i el bolígraf a la pell i el punxó. Pot no recordar de què coi 
anava un documental vist deu minuts abans. Xerra quasi en monòleg. No 
em sembla malalta oh, apareixen petits espais en blanc. Silencis amb 
drama. Búsqueda. La narració i la persona es miren, tímides, als ulls. Poc 
després arriben uns familliars. Ella escolta la conversa dreta. Cada dos per 
tres canvia de posició i busca un lloc a on descansar part del pes. Narració 
i persona ja s’han abraçat.  

 

L’Assumpta té una una mare que havia treballat al camp i que és un sac 
menut d’energia. Un bon marit amb una bona feina i dues filles que se 
l’estimen. Treballava a l’Ajuntament, cobre una pensió digna i no va haver 
d’anar a judici per aconseguir la invalidesa. S’ha posat en contacte amb 
altres malaltes però no milita en cap associació. No es queixa ni dels 
metges ni de l’atenció pública. No troba a faltar un especialista. No pateix 
perquè la receptin malament, ha après. La teràpia millor li funciona és 
caminar, quan pot, per la sorra de la platja. Paga de la seva butxaca els 
escassos mètodes en els que encara confia. Amb el temps sabré que és la 
malalta perfecta.   

  

 


