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Ni depressives ni cuentistes 
 
Curiosos els metges. Els formen en l’empirisme, allò de que qualsevol 
teoria ha de tenir d’aval de la demostració, la prova, els dígits. Molts s’ho 
creuen i desacraditen altres medicines com traumatologia xinesa o 
l’homeopatia. No es poden provar. Tufen a orientalisme, misticisme, 
creences. En canvi tenen una fe en el poder de la ment que ni Sigmund 
Freud. Si et penses malalt, caus malalt. Si et creus cansada, acabes sense 
aixecar-te del llit. El problema i la solució  és al cap. La ment és poderosa, 
l’efecte placebo màgic. Construeix castells de paper, enganya, 
psicomatitza i acabaràs apàtica i pseudoneuròtica. Solució: antidepressius, 
ansiolítics un copet a l’espatlla, per espavilar. Tot és al cap, recorda. Si et 
creus que et curaràs et cures. 
 
Reproduïm una escena real, quotidiana, que manifesta la ignorància de 
molts professionals de la medicina respecte aquestes malalties. L’Estrella, 
que pateix la SFC, espera en un Centre d’Atenció Primària (CAP) que li 
realitzin una extracció de sang per una analítica. Tres infermeres xerren i 
beuen cafè. Una d’elles, en l’incorporar-se a la feina li pregunta:  
 

INFERMERA 
Com estàs? 

 
ESTRELLA 

Malament, com quasi bé sempre 
 

INFERMERA 
Què et passa? 

 
ESTRELLA 

Tinc la Síndrome de Fàtiga Crònica. 
 

INFERMERA 
Has de posar molt de la teva part. 

 
L’última frase és eloqüent. L’elecció de la obligatorietat (“has de”) insinua 
molt ben insinuat que fins ara l’Estrella no s’hi esforça. Si s’hi esforcés no 
“hauria de”. Si la infermera preguntés, escoltés i, sobretot, creiés, 
descobriria que l’Estrella no fa altra cosa que esforçar-se: per aixecar-se, 
per concentrar-se davant l’ordinador, per fintar els sentiments negres, per 
allunyar-se del llit, del sofà. 
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Durant el Segle XIX els metges, davant la impossibilitat de trobar una 
causa concreta, situaven l’origen al cervell, en una pressumpta disfunció 
psíquica que van batejar com “neurastènia” (neurosi que desencadena 
símptomes psíquics i físics). Mai no es va demostrar. D’altres deien que 
era una depressió que es manifestava amb trastorns físics. Altres tractaven 
les persones d’hipocondríaques (exteriorització d’una neurosis d’angoixa) 
o simplement gandules o ploramiques. No les creien. Encara ara molts 
metges diagnostiquen depressió a persones amb SFC, fibromialgia o 
SSQM tot i que cap  trastorn psicològic provoca els efectes físics d’aquestes 
tres. Les malalties invisibles mai han seduït al gremi de la bata blanca. Fins 
fa poc molts les negaven o les enviaven a la consulta psiquiàtrica. Un 
doctor i professor ha demanat un pla de formació especial en veure la 
indiferència regnant, acrítica però regnant, entre els alumnes de medicina.    
 
Les causes són obscures, la solució complexa, els efectes subtils, poc 
monitoritzables. No mata, no es contagia ni provoca alarma social. No es 
transmet per via sexual ni es deu a un nou i excitant virus. No són 
mediàtiques, són enmaranyades, viatgeres, neden d’un sistema a l’altre i 
s’han de pescar des de diferents disciplines. Es refreda, per tant, l’interés 
dels especialistes que prefereixen les patologies que es mouen només dins 
el seu hortet. La llunyania d’una droga nova, efectiva i rendible ha 
mantingut la indústria farmacèutica en un passiva indiferència fins que 
alguna investigació aliena giri la truita. La llei del mercat, sempre.   
 
El 1930 un rara avis de la medicina anomenat D’Acosta va descriure un 
síndrome que encaixava amb la SFC gràcies a un estudi de camp amb un 
grup reduït de persones. Ni metges ni institucions  li van fer cas. En la 
dècada de 1940 es descriuen quadres de fatiga entre els soldats de la 
primera i segona guerra mundial. No es va investigar més. 
  
Persisteix la creença que la força de voluntat és el Sant Grial a la dolce vita. 
I no només entre els carters i psicòlegs, també entre els metges. Un 
professional ben considerat va manifestar no fa gaire en una revista que la 
curació de la fibromiàlgia “depèn de les pacients”. Tota una novetat; per 
primera vegada la solució a una patologia severa i complexa és en mans 
de la víctima no instruida en els secrets orgànics. Si la idea es converteix 
en tendència ens exigiran que ens apliquem solets les colonoscòpies.  
 
Una voluntat de ferro no evita cap de les tres malalties, ni alleuja el dolor 
ni evita els desmais ni impedeix que hagis d’anar sempre amb una muda 
de recanvi sota el braç.  Una voluntat de ferro és aconsellable, ningú ho 
nega. Imprescindible per no tornar-se depressiva, obsessiva o suïcida.  
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L’ombra de l’auto-inducció mental ha perseguit a les tres. El dubte entre 
un orígen físic o un de mental ha abonat la confusió. La confusió encara és 
al cap de molts metges però cada vegada menys en els estudis dels 
experts. Els congressos internacionals tenen una regla d’admissió nova: 
creure que hi ha predisposició genètica i un factor desencadenant. En 
altres paraules: negar que l’entitat i l’origen psiquiàtric. És la premissa. No 
volen perdre temps en discussions caducades. 
 
L’aparició d’una simptomalogia desconeguda hauria de ser un 
desafiament per a tot metge però no sempre ho és per als de capçalera o, 
com es diu ara, els d’atenció primària. Falta de temps, de confiança en la 
pacient, formació, interés o, qui sap, tot plegat. No hi ha dos metges iguals 
i absurd generalitzar. És injust responsabilitzar la poca capacitat de 
detecció en metges que no són especialistes ni han dit mai que el repte els 
captiva.  
 
La primera mort atribuïda de forma oficial a la SFC –que no la primera, els 
suïcidis no entren a la estadística- ha passat de puntetes tot i que es 
considera una prova més que demostra l’orígen físic. La víctima, Sophia 
Mirza, anglesa, 32 anys, feia sis anys que se li havia diagnosticat SFC. La 
principal causa de la mort va ser una fallida renal provocada per 
deshidratació. És difícil imaginar com un trastorn psicològic pugui causar 
deshidratació renal i inflamació de la mèdul.la espinal, com a Mirza. 
Mirza, per cert, havia negat una i altra vegada als metges que estigués 
depressiva. Les autoritats mèdiques britàniques van cridar la policia 
perquè fos ingressada a la planta psiquiàtrica on no es preocupaven ni de 
posar-li el termòmetre i no és que no tingués tendència als estats febrils. 
Mirza va desenvolupar una hiper intolerància a detergents, sabons, 
metalls –equips de ràdio i televisió- i en els últims mesos també a aliments 
ecològics i aigua. Mirza va caure engripada després de tornar d’una 
estada a l’Àfrica el 1999 i va morir el 2005. Durant aquests anys només es 
va poder aixecar del llit per anar al lavabo. La seva mare, infermera, va 
cridar mil vegades a l’administració mèdica anglesa que l’encefalomielitis 
no era una malaltia mental, que Sir Donald Acheson, pare de la criatura, 
britànic, antic Chief Medical Officer, no era psiquiatre, collons, i una mica 
de memòria històrica, si us plau. 
 
Després de l’òbit, va donar el seu vist-i-plau a l’autòpsia de la seva filla: 
inflamació dels glanglis de la mèdul.la espinal–detectors i receptors d’un 
fluïd sensitiu que va i torna del cervell-. La inflamació era clavadeta a les 
que pateixen les persones que s’infecten només amb el virus d’herpes.  
 
El diàleg metge-pacient no ha estat mai igualitari. Són un graó per sobre 
perquè tenen el coneixement i els mitjans. Conserven amb dificultat –
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internet juga contra ells- l’aureòla de mags del destí, d’arcàngels de la vida 
però no es lliuren del judici crític.  
 
Abans el pacient només era terreny de la batalla. El conillet en mans d’un 
impostor, un boig o un salvador. Ell et podia donar la vida o treure-te-la.  
 
Pintors flamencs del segle XVI com El Bosco, Bruegel o Van Aeken van 
convertir la mofa i la crítica a pràctiques mèdiques fraudulentes en quasi 
bé un gènere. Van usar els seus pinzells contra la pedra de la bogeria, un 
truc que demostra que els trilers de la Rambla Barcelona i altres artistes 
del gat per llebre tenen avis. Corria la llegenda que un petit mineral al 
cervell provocava bogeria o epilèpsia. A la pràctica, les víctimes eren 
famílies amb algun parent curt de gambals i, sobretot, el curt de gambals. 
El metge li  feia una petita incissió al crani, remenava i treia un petit roc de 
sota màniga. Després de cosis, el pacient seguia sent un babau però ningú 
podia demanar danys i perjudicis perquè el cirugià ja havia cobrat i corria 
per altres pobles buscant  nous pacients.  
 
Goya retrata els metges com a cabres, literals, en una de les seves 
paradoxes sobre l’animalitat que, invasora, usurpa el terreny de la raó i de 
la ciència. Anys després es reconciliaria amb els de la bata blanca en la 
recreació pictòrica d’un incident personal: va ser salvat per un metge. A 
Goya atendido por Arrieta  el doctor no és només un professional, és un amic 
que rodeja amb el braç al pintor a punt de morir. Goya com a exemple! El 
concepte respecte al gremi bata blanca depèn en bona part de la nostra 
experiència directa i individual. Els avenços tecnològics són un bon 
argument per exigir infalibilitat o, si més no, respecte, transparència. 
Estem més informats i demanem accés a la tècnica. Ens creiem més 
salvables i encaixem pitjor la fatalitat. Amb tot, les enquestes parlen d’un 
bon concepte dels metges. L’ombra del salvador segueix volatejant.  
 
 
En l’altra direcció, els metges també relativitzen la fiabilitat del pacient. 
Amb sort és un sensor fiable que dóna pistes de símptomes. No sempre. 
Quan se surt de la descripció, a la que interpreta i treu conclusions, la 
caga. O enganya, té molta inventiva. També n’hi ha que se’ls provoca 
sense saber-ho. Hi ha moltes falses creences, massa conexions a internet i 
xerramenca. Molta ganes d’anar al metge en busca d’esbarjo i les 
mamografies són cares. El pacient, si és obedient i xerra poc, millor. 
Acostuma a ser dòcil, qui és el maco/a que s’atreveix a encarar-se a un 
gremi capaç de posar-te el cor d’un altre sense que la dinyis ni canvïis els 
teus amors? Però internet ha fet molt mal. Ara hi ha pacients que gosen 
saber. Miquel Vilardell, doctor de medicina interna de la Vall d’Hebrón, 
creu que és un greu entrebanc. Obliga a pràctiques tant regressives com el 
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debat, la pregunta, el dubte o la rèplica. Fins i tot l’ha batejat: “síndrome del 
pacient informat”.  No diu que les víctimes són els metges, més exposats a 
la detecció de l’error, la professionalitat laxa o la falta de respecte. Hi ha 
teòrics de la felicitat que la defineixen com la capacitat conèixer i gestionar 
el què et passa. Imaginem que la salut  entra dins aquest què. Saber 
s’intueix més aconsellable que la ignorància.  
 
Els metges són els pares i els pacients els fills incapacitats per decidir 
sobre ells mateixos. Usurpen amb molta ètica drets trivials com decidir la 
pròpia mort, seguir o no un tractament, saber què passa per dins el propi 
cos. Es pot reclamar el dret a ser enganyat amb la pràctica del dret a la 
informació.  Abans no, era discrecional. A mitjans de segle la gran majoria 
d’oncòlegs –els del càncer- creien que l’engany als pacients era 
recomenable. Els hi evitava patiments, pobrets. Pur altruisme sense cap 
connexió amb el desig de driblar el personatge més galdós de l’auca: el 
missatger de la mort.  
 
En no ser mortals, les invisibles no causen debat sobre el suïcidi assistit. La 
usurpació és més subtil, quasi transparent, però també desesperant. 
Durant les primeres visites les pacients neguen una i vegada sentir-se 
deprimides i insisteixen amb el dolor físic. Amb el temps moltes demanen 
ajuda psicològica.  
 
El fill no acostuma a discutir la seva inferioritat però a vegades sospita de 
l’eficàcia del superior. El pare de l’adolescent ja no sap tant. Els pares no 
són infalibles Reconeixem-ho: House és ficció i l’error de diagnòstic humà. 
De la discrepància neix el dret a una segona opinió. Als populosos 
hospitals públics  nord americans, evident, però tampoc en els catalans, no 
hi ha doctors tirant una pilota contra la paret buscant solucions ni pacients 
amb quatre metges en exclusiva dia i nit. A la privada de casa nostra, les 
catifes i els sofàs sí que es poden assemblar als del fictici Princeton-
Plainsboro, però moltes vegades recorren a quiròfans i equips públics.  
 
Durant anys els metges han fet de pares d’un menor sense ni veu ni vot 
anomenat pacient. Ells definien els problemes, catalogaven i dictaven les 
normes del bon pacient.  
 
Anna Ma Cuscó és doctora, especialitzada en invisibles, treballa a l’Institut 
Ferran i és la presidenta de la seva fundació. Es va veure sense voler en 
una polèmica que exemplifica la tendència dels doctors a apropiar-se de la 
definició de les malaltes i de la lesiva confusió entre orígen orgànic o 
psicològic. Març del 2007.  Pocs dies abans del concert benèfic de Joan 
Manuel Serrat, Cuscó apareix, exultant, a El Periódico.  Elogia el poder 
terapèutic de les cançons del noi del Poble Sec, critica que la gent i els 
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metges dubtin de les malalties i les consideri ‘mandra’, constata que els 
divorcis i els suïcidis són habituals, ven el fibroxip que L’Institut Ferran 
llençarà al mercat –“una espècie de predictor de les situacions de risc”- i, 
tatxan, anuncia que el 80% de les malaltes amb fibromiàlgia “tenen una 
personalitat fibromiàlgica. Són perfeccionistes, exigents, altruistes, abnegades. 
(sic). Aquesta personalitat, en canvi, és infreqüent en les afectades de SFC”.  
 
Tota una novetat. Hi ha caràcters tant generosos que envaeixen les venes 
de substància de P, tant primmirats que diuen no a la serotonina, tant 
sacrificats que demanen que el cervell agumenti les senyals del dolor. Per 
oposició, la deixadesa, l’egoisme i la insubmissió de les cansades 
cròniques les fa oblidar que s’ha de lluitar contra els virus, les estira al sofà 
i conviden a valeriana a les cèl.lules assessines. Revolucionari.  
 
Clara Valverde va fundar la Liga SFC.org, és infermera, ex professora de 
les universitats de Barcelona i Girona, ex col.laborada del pla anti-SIDA de 
Salut i Benestar i té SFC. Escriptora, també, s’ha acostat a l’antropologia 
després de quatre anys amb els indis Cri (‘En tránsito de sueño en sueño’ Ed. 
El Cobre) i al counselling. Va llegir El Periódico i no es va poder reprimir; va 
enviar un mail a Cuscó, gent d’associacions i amics. En destaquem una 
idea: “imaginaros la que se armaría si se hablara de “una personalidad VIH” o 
“personalidad de esclerosis múltiple”.  

 
Companer@s, 
 
Parece que hay una creciente tendencia, aún entre 
profesionales que se suponen que son "expertos" en la Fibro y 
el SFC, de hablar de nosotros como si tuviéramos una 
personalidad común y neurótica. Con lo cual leemos 
cometarios tan poco científicos como que hay una 
"personalidad fibromiálgica”(exigente, abnegada)" o que las 
personas con el SFC son "obsesivas".   
 
Estos comentarios se pueden ver y oir en tan variados sitios 
como en la web del Col.legi de Metges de Barcelona (los 
famosos vídeos del Dr. Miquel Vilardell hablando 
despectivamente de pacientes "informados" y de los que se 
inventan "síndromes"), en la prensa (ver el Periódico del 
sábado 10 de marzo 2007) en grupos de terapia cognitiva para 
SFC o FM, o en consultas y charlas. Para los "profesionales" 
que no se han enterado aún: la fibromialgia y el SFC son 
enfermedades orgánicas, o sea del cuerpo. No psicológicas. No 
hay "personalidades". Toda la investigación muestra que los 
pacientes con FM y SFC tienen la misma prevalencia de 
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problemas psicológicos que otros pacientes con enfermedades 
invalidantes como la artritis reumatoide (1, 2, 3). No sólo no 
hay "personalidades fibromiálgicas o SFC", encima tenemos 
menos depresión que la población general (4, 5, 6).  
 
Si alguien quiere más información sobre el hecho de que no 
hay "personalidades" que caracterizan estas enfemedades, 
recomiendo a la experta internacional en el tema, la Dra. 
Eleanor Stein (que, por cierto, en el último congreso de la 
IACFS en Florida hizo una presentación sobre la poca utilidad 
de la Terapia Conductual Cognitiva para el SFC). 
 
Pero, en el fondo, lo que están haciendo estos 
pseudoprofesionales que hablan de "personalidades fibro o 
SFC" (imagináros que se hablara de una "personaliad VIH", o 
"personalidad de esclerosis múltiple", la que se armaría...), es 
proyectar sus inseguridades, para las cuales necesitan subirse 
al pedestal, ponerse una bata blanca y, para que mentir, 
burlarse de los pacientes. El decir que las personas con 
fibromialgia son unas "exigentes" o las de SFC son unas 
"obsesivas" no son exactamente piropos. Son burlas. Y no es 
científico. Ni ético. ¿Quién son esta gente para decir cómo 
somos y cómo deberíamos vivir nuestra enfermedad? Si estos 
profesionales leyeran un poco, se darían cuenta de que desde 
hace ya años, la medicina en los otros países occidentales, está 
centrada en el paciente. La experiencia de la enfermedad es del 
paciente. Él o ella  la define. Da igual que el profesional sea 
médico, psicóloga o lo que sea. Ningún paciente, tenga la 
enfermedad que tenga, debe aceptar ser etiquetado por un 
profesional. Cuando un profesional hace eso, está trabajando 
mal se le puede denunciar. Es "mala praxis".   
 
Tú, persona con FM o el SFC, tú decides cómo eres, y cómo 
defines tuexperiencia de la enfermedad. Nadie tiene derecho a 
hacerlo por ti. Es tu vida. Si hay algún profesional en tu 
entorno que te trata de maneras poco respetuosas (y hablar de 
"personalidad FM o SFC" es una falta de respeto muy obvia), 
no lo aceptes. Y dale a ese profesional una copia de la 
bibliografía que os adjunto para que ese profesional lea y se 
ponga día de cómo hablar con y de los pacientes.  
 
Y vosotr@s, que os llamáis profesionales... os diré que el tener 
una enfermedad orgánica como las que tenemos, no es algo 
que hayamos escogido. Ha pasado. Pero, por contraste, la 
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manera que vosotr@s trabajáis, y  lo que hay en juego en 
vuestra manera de hablar con y de los pacientes... bueno, dice 
mucho de vuestra psicopatología. Un saludo,  
 
Clara Valverde.  
 

La resposta de Cuscó és llarga i us l’estalviarem. La podeu consultar al 
final del llibre. Comença així:  
 

......totes les meves afirmacions estan suportades per més de 25  
anys d'experiència professional com a metge i psicòloga. Veig 
cada dia molts malalts i cada dia confirmo el meu criteri, no 
només això, els malalts en consulta se senten plenament 
reflectits.  

 
25 anys d’experiència haurien de propiciar conclusions més lúcides. Que 
les pacients de l’Institut Ferran, amb qüestionari propiciatòri o no,  es 
considerin perfeccionistes, exigents, altruistes i abnegades no vol dir que 
el seu tarannà cridi la malaltia. Ni que la majoria siguin com elles. 
Imaginem.   
 
Una altra línia de defensa són els estudis científics:  
 

Com ja us he mencionat, els % que esmento els he obtingut de 
la pràctica clínica diària i, curiosament, treballs de la literatura 
mèdica recent suporten aquestes troballes clíniques, ja sigui des 
de la vessant de l'alteració del S N Autònom com la intoleràcia 
a l'estrés, entre d'altres. La relació entre els trets de personalitat 
i els neuromediadors més rellevants del SNC és un tema que 
està més que establert. Us animo a consultar bibliografia 
mèdica al respecte dins de la més estricta Medicina Basada en 
l'evidència, aquí no tenen lloc els tòpics, ni dels uns ni dels 
altres. Un bon punt de començament seria: Tochigui M., et al. 
"Combined analysis of association between personality traits 
and three functional polymorphisms in the tyrosine 
hydroxylase, monoamine oxidase A, and catechol-O-
methyltransferase genes". Neurosci Res. 2006;54(3):180-5.  
 
Si us hi fixeu, aquest 3 polimorfismes han estat expressament 
relacionats amb la Fibromiàlgia. 

 
“Un bon punt de començament” suggereix que hi ha molts més estudis que 
segueixen la corda. Ho ignorem però si fossin rellevants per a les 
invisibles tindrien dret a xerrada als congressos internacionals i citaria 
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més exemples. La cita sembla trobada a posteriori per vestir la resposta. 
Ens la imaginem teclejant, nerviosa, “personality traits” AND 
“fibromialgia” AND “SFC” en un buscador mèdic. A manca de resultats 
més contundents, va recórrer a un estudi neuropsiquiàtric d’un equip 
japonès. La connexió són les catecolamines i la seva relació amb la 
dopamina.  
 
L’estudi ens diu que el principal grup de proteïnes neurotransmissores del 
sistema nerviós central, les catecolamines, capacitades per reduir la 
dopamina, alterar la síntesis d’adrenalina i causar problemes cognitius 
com la desorientació, canvien més de metabolisme en persones amb 
tendència al neuroticisme (ansietat, hostilitat, depressió, impulsivitat, 
auto-conciència, vulnerabilitat a l’estrés) que en persones altres patrons 
psicològics (sobretot en relació a les extravertides i les responsables). O 
sigui, Cuscó al principi de l’entrevista critica se’ls hi digui mandroses però 
en la seva defensa dels trets personals identitaris les posa al sac de les 
neuròtiques.  Millor la peresa, posats a escollir.  
 
La Universitat de neuropsiquiatria de Tòkio i intenta trobar –no sempre 
amb èxit- alteracions genètiques en persones amb neurotocisme 
comparant-les amb altres patrons més saludables. Es basen en el DEO 
personality, un inventari mèdic on el perfeccionisme i l’exigència, si hi 
fossin, estarien en una categoria diferent a l’abnegació i l’altruisme. Cuscó 
ha creat una nova categoria: les fibromiàlgiques virtuoses però 
neuròtiques.   
 
Després Cuscó critica el to groller de Valverde. Dubta dels seus 
coneixements. És la mar de sensible, amb mesura i control,  amb les 
persones amb fibromiàlgia.  
 

Experta en fibromiàlgia???? i des de quan patir SFC torna 
expert a algú en una malaltia que ni té??? o si la té almenys 
com a "personalitat de base"??? també l'he d'incloure en el 
grup de les FM ??? perquè la irritabilitat sense mesura ni 
control, si ho recordeu, és una característica que s'acostuma a 
citar com a característica de la FM. És d'aquí que li ve el 
coneixement???? 

 
Ni en el calor de la batalla es desempallega de la seva obsessió per 
relacionar anomalia psiquiàtrica i malaltia orgànica. Però el més greu és 
que la seva prosa s’acosta al cantó salvatge del neuroticisime. Els 
interrogansts no busquen respostes: insisteixen. Què diria d’ella el senyor 
DEO personality?  
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Voleu articles sobre el tema??? no és gens dificil. Voleu ser els  
malalts els experts dels malalts i obviar els estudis mèdics de 
primer nivell com si no existissin??? voleu ser vosaltres els que 
decidiu quin estudi mèdic és el que val i el que no val????? 
Voleu comptar amb els metges i a la vegada "carregar-vos" els 
metges???? Us els carregueu primer i després els demanareu 
ajuda??? o al revés???? Algú m'explica com va això???? no té 
gens de lògica, si hi veig molta crispació indiscriminada.  
 

I molta interrogació indiscriminada. Com diria la Clara en la resposta 
“alguien que utiliza tres interrogantes en cada frase debe tener mucha razón...y 
alguien que insiste mucho en que tiene la razón...”.  
 
La bata blanca dóna la raó per simpatia i no només has de pagar la 
consulta, també has d’adular i venerar, que si no... te’n vas del bon camí.  
 

Reflexioneu: On voleu arribar???? a tenir més reconeixement 
per part de la sanitat??? Així ??? 
 
(sic). 
 
Teniu la responsabilitat de les vostres sòcies, el que feu els hi 
afecta a totes. No oblideu que és fàcil trencar plats però no és 
tant fàcil recompondre la vaixella. No alenteu la trencadissa 
perquè després és dubtós que us en sabeu ensortir. Encara 
esteu a temps de valorar on voleu anar. Us he tractat massa a 
moltes de vosaltres com perquè no em preocupi cap on esteu 
anant. 

 
Sant paternalisme. Els pares usa tant la tendresa com la por per evitar que 
les filletes es descarrilin.   
 
El cap a on esteu anant és interpretable. No es refereix a Ítaca. Com a molt a 
una ítaca traïcionada, la rèplica fosca i amb verdet a les pareds en un racó 
de les antípodes. En un pla més casolà, es pot referir a la imprudència de 
no mossegar-se la llengua davant el pare o a  la bogeria de desmarcar-se 
de les associacions oficialistes, la FF, per exemple, i despertar el color a les 
galtes del govern. El naufragi de tramitar una Iniciativa Legislativa 
Popular.  
 
L’estrés -físic, intel.lectual o emocional- i les depressions també han estat 
elevats sovint a la categoria de causants. Basant-se a vegades en proves 
irrellevants com tests d’intel.ligència, la no alteració de l’etapa prèvia al 
son profund –marginant-ne la seva reducció- o remarcant les similituds de 
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l’alteració del reg sanguïni en cervells deprimits i cervells cansats. Buscant 
capítols traumàtics i no virus. Obviant que els processos depressius no 
solen anar acompanyats de fragilitat immunulògica   o taquicàrdies. El 
1996 el doctor de la Universidad Católica de Chile, Jaime Court va 
escriure:  
 

...Creo que si la fatiga crónica como un síndrome no existe, 
habría que inventarla. Es el diagnóstico que más concuerda con 
aquellos pacientes que tienen como queja principal un 
cansancio físico sin existir una enfermedad orgánica 
pesquisable y que, en controles psiquiátricos prolongados, se 
ha estimado improbable que se trate de una depresión (a veces 
habiendo sido éste el diagnóstico inicial). 

 
El cansament no és un símptoma, és una queixa, femenina, li faltava afegir. 
Infundada, a més, sense malaltia orgànica ni depressió. La síndrome és 
una invenció. Neurastènia pura.  
 
Jaime Court no és una excepció. Durant anys, part de la comunitat 
científica ha estat insistint en l’etiologia psíquica. Fins i tot l’Organització 
Mundial de la Salut s’ha quedat fora de joc, encara inclou la SFC dins les 
patologies neurastèniques.  
 
Tot i que els redactors Nou Model d’Atenció a la Fibromiàlgia i SFC de la 
Generalitat de Catalunya i els forenses judicials semblin no saber-ho, hi ha 
una etiologia acceptada per la majoria d’experts internacionals no 
venedors d’isotònics.  
 
Les invisibles, encara que sembli oximoron, deixen rastres visibles i 
testables.  Hi ha varietat de bio-marcadors (dada que confirma o descarta) 
com tantes altres malalties. En la SFC es pot detectar l’estat de cèl.lules 
assassines. En les tres, el número glòbuls vermells i les proves d’esforç, 
molt més explícites si es fan dos dies seguits i es prenen les dades del 
segon, són indicadors fiables.  
 
Posen les grapes al cervell, al genoma i treuen el cap dins els monitors. En 
l’últim congrés internacional de les invisibles, Florida 2007, es va produir 
una alegra coincidència: tres estudis independents de genomes de 
persones amb SFC van trobar una alteració en els mateixos sis gens. Sis 
gens d’entre 40.000. Sis gens que poden ajudar al diagnòstic universal i, 
qui sap, el tractament. Sis gens eloqüents i que no han de ser 
malinterpretats. No se’ls pot menysprear perquè solets posen la trabeta a 
la psicomatització. No la descarta, una patologia psiquiàtrica podria 
alterar les proteïnes dibuixades a l’ADN. Si altera la dopamina, japonesos 
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dixit, per què no les proteïnes. I el número de glòbuls vermells,  el batalló 
anti viral, les palpitacions. Els petits talonets d’esquiles és la bona salut 
psicològica de la majoria de malaltes i l’estrés sostenible abans de 
l’arribada de la malaltia. També l’escassetat de proves.  Magres en nombre 
i significat. I no és manca d’editorials de literatura mèdica ni poca afició a 
l’escriptura; Hi ha milers d’autors seduïts pels efectes perniciosos de 
l’estrés. Tants com obsessos en buscar respostes d’una sola línea. Quan un 
titular s’esquerda, comodí. Si jesús no mola sempre hi ha un buda o un 
mahoma passant-se el dit pels llavis. Si la psicosis no rutlla saltem a la 
genètica. O, pitjor, a un cocktail de les dues. La qüestió és tenir una deus ex 
machina senzillota i exportable. Escoltem al doctor Nicolás Sarkozy parlant 
amb Michel Onfray. 

Diu Onfray: 

--Pour autant, on ne naît pas homosexuel, ni hétérosexuel, ni 
pédophile. Je pense que nous sommes façonnés, non pas par nos gènes, 
mais par notre environnement, par les conditions familiales et socio-
historiques dans lesquelles nous évoluons. 

Le contesta Sarkozy: 

--Je ne suis pas d'accord avec vous. J'inclinerais, pour ma part, à 
penser qu'on naît pédophile, et c'est d'ailleurs un problème que nous 
ne sachions soigner cette pathologie. Il y a 1�200 ou 1�300 jeunes qui 
se suicident en France chaque année, ce n'est pas parce que leurs 
parents s'en sont mal occupés ! Mais parce que, génétiquement, ils 
avaient une fragilité, une douleur préalable. Prenez les fumeurs: 
certains développent un cancer, d'autres non. Les premiers ont une 
faiblesse physiologique héréditaire. Les circonstances ne font pas tout, 
la part de l'inné est immense. 

L’atracció pels menors i ls futurs suïcidis es porten tatuats als gens i la 
feblesa psicològica no només s’hereda, també obre la porta al càncer. El 
fumador tristot té un peu a l’altre barri tot i que potser, sense merèixe-ho, 
té unes cèl.lules mare espatarrants i aplicades.  
 
Contra les conclusions de la ideologia, la petita prova empírica. El científic 
contra el sabi de bar. Un estudi d’ADN pot desmuntar la gran resposta 
que tota la culpa és de la societat moderna, estressant i psicomatitzadora 
però no avala el monoteisme ni desfà la necessitat del matís. No explica 
solet comportaments psico socials. No determina més que un virus o la 
incapacitat de controlar la pulsió sexual. Genètica, sobretot, i psicologia 
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són dins el joc però no juguen sols. Els virus, la maquinària neurològica i 
l’evolució humanoide també participen.  
 
Abans necessitàvem més ressistència física i ara més serenor. Abans els 
nostres cervells no rebien tants impactes ni havia tants contactes 
transfonterers. Cada època ha tingut les seves malalties identitàries. Les 
relacionades amb el sistema nerviós central i les adiccions són actuals i de 
futur,  però això no vol dir que siguin noves, sinó que han crescut. Es 
calcula que un dos per cent patirà esquizofrènia o trastorn bi-polar, que la 
meitat dels habitants del primer món passaran per un trastorn mental, que 
les invisibles poden arribar al quatre per cent. Només les relacionem per la 
implicació compartida del sistema nerviós central, quedi clar. També 
tenen altres connexions: s’ha trobat una disfunció en un gen, el DISC1, 
relacionada amb l’esquizofrènia i la depressió.  A Escòcia. Es va estudiar 
una família amb molts casos de malalties mentals, se’ls hi va fer un estudi 
genètic, es va detectar el gen avariat i es va comprovar com la mutació 
passava d’una generació a altra. Ara el repte és descobrir el mecanisme de 
la malaltia i elaborar fàrmacs que la corregeixin. La genètica obre víes 
d’investigació i permet calcular possibilitats de patir-la però no ho explica 
tot. És una peça del puzle no la imatge sencera. Com la psicologia.  
 
 
 
Per què són invisibles?  
 
La invisibilitat comença portes endins. La persona tarda en admetre que 
no es troba bé. Hi ha moltes malaltes que recorden com ja amb vint anys 
es cansaven molt per coses tan senzilles com portar una bossa de llibres 
universitaris a l’esquena. L’energia i la inconsciència juvenil les feia tirar 
endavant sense reconeixe’s malaltes ni passar pel metge.  El grau 
acostuma a ser més lleuger als primers anys.  
 
Quan els símptomes van a més i la rutina quotidiana es converteix en una 
proesa, arriba el dia en el qual la persona reconeix que hi ha un problema. 
Comença el llarg peregrinatge a la recerca d’una resposta, procés que pot 
durar anys. La mitjana és de cinc. Un llarg silenci ple de preguntes, 
angoixa, analítiques, consultes. D’interrogatoris desesperats a metges i 
terapeutes. De búsqueda de certeses, de mals pressagis. De sospita de 
mals majors. De reafirmació de la salut mental. De desesperació i 
incomprensió. No entens què et passa i els altres no entenen perquè sense 
cap motiu aparent pots estar tant fotuda. La pacient sempre agraeix que 
no es dubti de la seva salut psicològica i que se l’acompanyi en la travesia. 
El dolor, la fatiga i la pèrdua cognitiva no apareixen en una radiografia, ni 
en una ressonància magnètica ni en la majoria d’analítiques.  
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Quan el diagnòstic arriba el sentiment és dual; Per una banda saber que el 
que et passa té un nom, un tractament i no és mortal, alleuja. Per altra, 
davant la perspectiva d’un futur igual o pitjor, arriba un gran sentiment 
de tristesa.  És l’etapa de dol: per la salut perduda, per la mort d’una 
persona molt estimada, tu mateixa.  Apareix, forta i cruel, la nostàlgia per 
l’energia esvaïda. S’idealitza la pròpia imatge, se l’evoca.  Ja ho deien els 
Pink Floyd “how i wish, how i wish you were here”. Dol també per l’aparició 
de l’altra, la nova, que no és més que un sarcasme, un gargot cruel. Ni se 
la vol ni se la reconeix. Dol també per tots els projectes que no podràs 
viure. Parla Estrella, 50 anys: “Quan veig un avió al cel penso que fins fa poc 
era jo la que estava allà dalt. M’imagino una altra persona  fent el que jo feia, 
pujant als avions que jo pujava. Sento que m’agradaria estar allà, dins aquell 
avió”. 
 
Cal aprendre de la mort. Com és capaç de generar tristesa i ràbia al nostre 
jardí intangible. Del rastre que deixa al supervivents i propers després de 
tocar el dos. Com va bé una litúrgia però també mirar cap endavant. Com 
més que mai els altres han de saber acompanyar, escoltar i no questionar.   
 
Durant el dol es disparen els pensaments negatius, el desànim, la sensació 
de fatalitat. Després la ment sap generar noves emocions per esvair la 
negror i adaptar-se. Ningú nega que la capacitat d’adaptació és un qualitat 
vital per a la supervivència de les espècies. No sembla absurd aplicar la 
lògica darwiniana a la superació de conflictes personals. Arriba la negació, 
la ràbia, el ressentiment, la sensació d’estafa i malastrugança. Encara que 
no ho sembli, és un pas endavant. És l’acceptació de la nova persona 
gràcies a la fixació d’un nou enemic contra el qual lluitar.  
 
El primer objectiu serà l’evidència. Es rebel.larà contra el criteri mèdic, 
buscarà un nou diagnòstic que negui la SFC.  Després de la revolta, si no 
hi ha sort –no n’acostuma a haver-ni- el dia a dia i els tests mèdics 
desfaran les joves il.lusions. Tornaran les hores baixes, els núvols negres. 
La persona es tancarà de nou amb el seu dolor a casa. S’aïllarà del món 
exterior, es tornarà invisible en la vida social. Les ones són una constant en 
les invisibles. Tant físiques com psicològiques. Hi ha una constant pujada i 
baixada dels símptomes i d’estat d’ànim. No sempre van de la mà. El 
doctor Pablo Arnold recorda a una dona amb SSQM a la que intentava 
ajudar. Va arribar a la consulta amb un estat d’ànim molt baix, en els 
últims quatre mesos havia patit una crescuda del dolor muscular. Va 
buscar-ne les raons. La primera, la més evident, una infecció viral. La 
segona, més intangible, una situació d’estrés per culpa de greus capítols 
familiars. Dos dels tres desencadentants de la SSQM. El tercer és 
l’exposició a químics. Quan ja estava a punt d’anotar un x a la graella de 
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fracassos el marit va dir que en aquells quatre mesos la dona havia 
recuperat la seva afició lectora: s’havia empassat deu llibres. Mai, des que 
va caure malalta, havia pogut llegir-ne ni un. Això va fer recomençar la 
narració dels fets de nou. El fracàs ja no era tan clar. La davallada física i 
anímica estaven argumentades i responien a una lògica. El que no era tan 
previsible era que un dels símptomes, la pèrdua de de concentració, fes 
una espectacular ona descendent.  
 
Després de la confirmació del diagnòstic és habitual entrar en una roda 
depressiva en la que dolor, malestar i desànim es retroalimentaran. Hi ha 
diferents estils de baixar els braços; Apatia, bulimia, adicció, ressentiment, 
autisme vital. Hi ha qui en diu trastorn d’adaptació, dificultat d’assumir la 
nova realitat que enfonsa la seva autoestima. Si la davallada és pitjor, es 
pot considerar que una depressió major ha arribat. No sempre, hi ha 
estudis que parlen de menor presència de trastorns psicològics que en la 
resta de població però l’amenaça hi és. Com el suïcidi o el divorci. Cuscó 
dixit. Amb sort la persona sabrà generar emocions que li donaran forces 
en la lluita per la co-existència. És el moment en el qual la malaltia deixarà 
de      
ser per sempre invisible de portes en dins. Ja no se l’ignorarà ni se la 
negarà: se l’odiarà. Un enemic no és tal fins que no se’l deixa d’ignorar. 
Acceptar l’enemic       
és acceptar la persona diferent en la t’has convertit. Reforça la pròpia 
entitat; ets   tu, la mateixa però diferent, amb menys piles i més problemes. 
 
Lidia escriu a ligaSFC.org:   
 

“cómo un ladrón que entra en una noche oscura en tu casa, 
llegó el Síndrome de Fatiga Crónica. Como un ladrón 
porqué robó parte de mi vida. Me robó la salud, la alegría 
por vivir, me convirtió en una persona incomprendida, 
aislada, desposeída de todo lo que hasta entonces había 
sido normal en mis dias”.  

 
El lladre és cruel. Es viurà com un insult a la dignitat no poder-se ni 
aixecar, no controlar el pipí, no recordar de què coi anava el documental 
vist deu minuts abans. Aprendran a conviure incissions punyents a 
l’autoestima com és sentir-se invàlid,  un destorb, una càrrega. Es sentiran 
humiliades, estafades pel seu cos. La poca activitat les engreixerà, 
l’angoixa i la impotència les intentarà marcir però enfadar-se contra la 
malaltia implica acceptació.  
 
S’intentarà superar la possible depressió, la ira i el sentiment de fatalitat 
amb renovades esperances respecte l’arribada d’un Sant Grial en forma de 
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tractament novedós. Són els períodes en el qual la persona es gastarà 
molts diners en tractaments i consells, en les que farà cas de qualsevol 
suggerència, en les que teclejarà al google “remei SFC” centenars de 
vegades. Experimentarà amb les terapies, alternatives o no. Algunes 
ajudaran, moltes no faran res. Cap curarà. L’esperança es convertirà en 
escepticisme respecte al Sant Grial. Si mai arriba, en tindran notícia. Es 
tornaran pragmàtiques. Només usaran les teràpies que funcionin i les que 
no seran descartades. Negociaran amb la malaltia, a qui potser citaran en 
tercera persona. No serà la SFC, la FM o la SSQM sinó ella. Cruel, eterna i 
capriciosa.  Aprendran a cuidar-se, a escoltar els missatges del cos, a 
renunciar. S’aplicaran en la terapia, sortiran de casa quan puguin. Viuran 
el seu particular carnet per punts: qualsevol esforç resta i el repòs no 
sempre suma. Quan el marcador fa pampallugues o es queda a zero el 
càstig serà el llit, el dolor i el cansament.  
 
S’esforçaran en organitzar, triaran amb compte gotes els actes socials, en 
calcularan el temps, les bateries necessàries i tocaran fusta per poder ser-
hi. Quan ella els obligui hi a anul.lar, tindran l’angoixa de la constant 
improvisació. Hi hauran de conviure. S’esforçaran a planificar però 
hauran d’aprendre a viure sense poder fer plans. Acceptar que qualsevol 
activitat fora de casa ha de rebre el vist-i-plau del propi cos. 
 
Negociar no és sinònim d’acord. Potser arriben a un pacte de tolerància 
mútua però mai seran amigues.  Mai. Ni quan signin el pacte de no 
agressió, si arriba. No podran compartir una copa de vi. Perdrà la libido i 
potser la parella. El mirall serà sovint un tràngol però si saben adaptar la 
ment al nou cos, cansat i fràgil, optimitzaran els esforços i seran molt més 
fortes. Aprendran blindar-se de la ignorància o sarcasme exterior però 
sense quedar-se dins la pròpia closca de la llar. A creuar la porta. A ser 
fortes.  
 
Es tornaran lúcides. S’acceptaran tal com són. Deixaran de creure en 
miracles estrafolaris. Aprendran que la millora depèn dels la investigació, 
els diners i les decisions polítiques. Que els diners, la investigació, 
l’assistència pública i les facilitats laborals només creixeran quan es vegin 
les malalties com el que són, una maledicció sobre una gran minoria de 
gent i no una epidèmia menor, discreta. És la fase en la qual la persona 
potser es donarà d’alta en alguna associació que clami per una major 
inversió i una millor atenció. O, simplement, comprensió i teràpia. Agraïrà 
qualsevol mitjà que en parli, qualsevol persona que l’escolti i es posi al seu 
lloc. No podrà evitar la desesperació però es deixarà de culpar a si 
mateixa. Li farà ràbia que els metges dubtin d’ella, que de la investigació 
ni se’n parli, que la Seguretat Social desconfïi, que els especialitstes públics 
siguin tant llunyans. Escollirà els tractaments amb criteri propi d’una 
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experta i veurà que alguns metges que les atendrà sabran molt menys que 
ella de la malaltia. És la fase de l’acceptació però no de la claudicació.  
 
 
 
 
Fas bona cara! 
 
 

“El dolor és com el vent: es sent però no es veu”. 
 

Manuela de Madre 
 
Quan la malaltia deixa de ser invisible de portes no ho deixa de ser de 
portes enfora.  La pròpia familia pot dubtar o no creure. El metges no 
donaran respostes. Com si el dolor, l’estat febril o el cansament fossin 
només visibles per la persona que els pateix. Com si no donessin pistes 
més enllà de la seva presència anònima.  
 
Les malalties invisibles són les malalties de la bona cara: no demacren la 
façana. És símptoma més d’invisibilitat. No són degeneratives ni 
provoquen paràlisis. A ulls externs són poc gràfiques, necessiten de la 
confiança de l’interlocutor per arribar a ser cregudes. Això dona peu la 
incomprensió i crueltat involuntària del món exterior: “malalta? Però si fas 
molt bona cara!”. 
 
Apareix el sentiment d’incomprensió. Dels familiars, dels companys, dels 
metges, de l’estat. Les persones amb mals invisibles es convertiran en 
buscadores àvides d’empatia i afecte. Patiran a flor de pell qualsevol 
comentari desafortunat. Es posaran dels nervis cada vegada que algú els 
hi negui el seient en un transport públic. Cada vegada que el metge li 
digui que està estressada o depressiva. Que descansi, com si el repòs fos 
una opció i no una obligació.  
 
Antònia no controlava l’orina, tenia dermatitis sota el coll i extremitats, 
fatiga, faringitis, no tolerava els ambients químics, distermia (sentia fred 
en ple agost), entre altres. Se li va diagnosticar la SSQM despés d’una 
fumigació al seu lloc de treball, al Tarraco. Nou companyes també van 
caure. Va treballar durant quinze mesos tot i que el cos li deia el contrari. 
El seus companys li van aconsellar que agafés la baixa al veure el tremolor 
i la confusió amb les que traginava l’assafata dels tubs d’assaig de les 
analítiques. Un dia va haver de tornar o potser només tenia ganes de 
veure la gent. S’encén com un pebrot quan recrea com una excompanya li 
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va deixar anar allò de “tu si que vius bé!” o quan els metges la tractaven de 
neuròtica i li receptaven antidepresius.   
 
L’Antònia no és, no pot ser,  una persona amb qui sigui fàcil compartir 
moments no domèstics. La seva poca disponibilitat serà vista com una 
manca d’interès, neurosis o antipatia. Sortirà poc de casa, perdrà la feina i 
molts amics es quedaran pel camí.  
 
Encaixaran com puguin saber que hauran d’esperar dos anys per rebre 
visita de l’especialista de la sanitat pública, que potser ha d’esperar mesos 
per rebre una simple recepta, que fins d’aquí un parell d’anys el jutge no 
decidirà si es mereix rebre una renda, que els advocats de la Seguretat 
Social intentaran evitar-ho, que la malaltia haurà de ser aprovada per un 
tribunal laboral, no mèdic. Que al judici hi van pèrits d’empreses privades 
pagades amb diners públics que mai han vist a la persona i que agafen 
una part de l’informe i deixen anar coses com “no hi ha cap prova que 
demostri que ha perdut capacitat de concentració”. Pensarà, potser,  que no hi 
ha cap prova demostri voluntat política d’ajudar-la. Quan tornin al Centre 
d’Atenció Primària (CAP) amb sort identificaran el diagnòstic. Que no 
pateixi, que li donaran una combinació d’antidepressius i anti-inflamatoris 
que la deixaran fresca com una rosa. Per a qualsevol dubte, sempre poden 
consultar per telèfon a l’especialista. Ah, si, i si va a un de privat (d’aquells 
que fan analítiques de centenars d’euros) porti si us plau una còpia del 
diagnòstic i resultats. La visita potser no dura més de cinc minuts i potser 
no hi haurà temps per l’aproximació ni l’interés. Empatia? Què collons 
deu ser l’empatia? L’opció, desobeïnt les noves directrius, serà derivar-la a 
l’especialista. La roda torna a començar.  
 
La injustícia és cóm l’accident, no desentranyem la seva magnitud fins que 
no se’ns creua al camí. Però no una injustícia lògica, amb codi, toga o tics 
de venjança, no, una injustícia opaca als ulls actuals. Sí, discrimina les 
dones però no és masclista, no ho pot ser: la naturalesa no raona, executa. 
No és honesta ni deshonesta, és.   
 
“El dolor és com el vent: es sent però no es veu”. Josep Cuní va repescar aquest 
poètic símil de Manuela de Madre a la Marató 2006 per recaptar fons 
contra el dolor crònic. Titulable, gràfic, però arcaic, perniciós fins i tot. 
Caducat fa deu anys, una eternitat en medicina. Hi ha cada vegades més 
formes d’objectivar el dolor gràcies a la neuroimatge –enfoca els centres de 
dolor-, la genètica –ha detectat diferències entre SFC i fibromiàlgia i 
predisposició- i les analítiques que detallen l’estat de la Substància P. I la 
prova hi és. No com es voldria –infalible, econòmica, simple- però hi és. I 
potser en poc temps hi haurà el bio-marcador perfecte. Al congrés de 
Florida 2007 la sorpresa més impactant va ser un mètode japonès que 
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descontruïa per sang en vectors i retratava els glòbuls vermells. És barat i 
pinta a universal.  
 
El problema dels actuals bio-marcadors és que no són barats ni universals. 
Utòpics a Atenció Primària, que sol emetre informes minimalistes. 
L’obtenció d’un bon diagnòstic que ajudi al tractament i faciliti la feina 
dels pèrits mèdics als judicis és sovint una diàspora on sovint es creuen 
dictàmens mèdics dispars. La dificultat augmenta quan des d’Atenció 
Primària no es permet demanar analítiques específiques. Sempre es pot 
recórrer a models barats i acceptats com el de Fukuda de la SFC o els 
punts gatells de la fibromiàlgia. I amb la subjectivitat topem. Un 
diagnòstic auster minimitza les opcions davant un jutge. Dos diagnòstics 
creuats i austers t’obliguen a encendre un ciri. 
 
El dolor és mil vegades més imperceptible en els peritatges de la Seguretat 
Social que en els cars microoscopis dels investigadors. El mitjans hi són, 
falta pagar-los. El pas a la visibilitat és un peatge. Ecònòmic. Polític.  
 
 
 
No només estrassades 
 
 
Capítol a part es mereix l’estrés, se li ha de dar donar de menjar amb 
comptagotes, que és molt golafre. És un concepte mutant. No és només 
una situació d’atavalamenta excessiva o un ritme alt, farregós, rutinari, no, 
l’estrès ho és quasi bé tot. El calaix de sastre posmodern. És la resposta 
dels organismes a un impacte excepcional –i sovint negatiu- amb 
l’exterior. S’han medit els canvis fisiològics i s’han descrit els procesos de 
la ment i ànim. No és una resposta única, primera similitud amb les 
invisibles. De fet, hi ha qui en parla com un estímul, qui ho fa com un 
símptoma i qui com una conseqüència.  
 
A l’agost del 2005 el diari El Punt, edició de Barcelona, titulava, més o 
menys: “Els arbres de Mataró pateixen estrès durant l’agost”. Sota s’explicava 
que la calor assecava la planta per dins i per fora i les deixava en un estat 
“d’estrés hídric”. No diem que estem d’acord amb aquesta opció –més 
precís deshidratació o manca de reg- però demostra laxitud del concepte. 
Ja se sap,  concepte laxe és igual a gent confosa. L’estrés és com un xiclet, 
s’adapta a qualsevol entorn. Pot ser tant físic com emocional. Pot ser 
generat per una habitació desendraçada, una xerrameca excessiva, els 
lladrucs d’un gos. També per detalls més greus com l’assetjament físic o 
psicològic, el despreci, angoixa per poder complir les fites pròpies o 
imposades, trauma, fracàs, desconcert. L’estrés, omnipresent, forma part 
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de la llista de candidats a causa de la SFC i de la fibromiàlgia. Ha estat una 
constant a les travesses. Molts l’han senyalat com a catalitzador.  Els 
metges no han pogut ressistir al glamur que suposa descobrir nous efectes 
perniciosos d’una de les plagues posmodernes de les societats atretes pel 
propi melic, suprainformades. I hem après més de l’estrés. I, si no se’n 
exagera el seu paper en la funció, és útil per al pacient. S’ha guanyat el dret 
a tenir-lo en compte, no només en el tractament de malalties majors, també 
en la vida diària i en les davallades psicològiques. Daniel Goleman en el 
seu llibre ‘Intel.ligència emocional’ reporta les múltiples connexions entre 
situacions de tensió –discussions, drames, malestar psicològic- i averies de 
la salut -les cardiopaties, davallada de les defenses inmunulògiques i 
altres.- Si s’està malalt potser l’éstrés no et matarà però la seva absència et 
donarà més  opcions d’èxit. D’aquí de la importància de mirar amb ulls 
ben oberts no només l’estat de les cèl.lules del malalt si no també el seu 
estat d’ànim.  
 
Fragment de l’entrevista a l’oncòleg José Ramón Germà, entrevistat per a 
El País Semanal per Milagros Pérez-Oliva.  
 

P. Hay algo de lo que dice que me inquieta. Se está repitiendo 
tanto que la actitud frente al cáncer es crucial, que muchos 
enfermos, cuando se sienten deprimidos, cansados o desanimados, 
además de sentirse mal, encima se sienten culpables de no ser 
suficientemente optimistas, de no tener más ánimos. ¿Alguien 
puede asegurar que el estado de ánimo está separado de lo que 
ocurre en el organismo? ¿No podría ser una manifestación más del 
proceso biológico? ¿No le parece injusto ese mensaje para los que 
no pueden hacer nada por dejar de estar deprimidos? 

R. Honestamente, he de decir que no había pensado en ello. Hay 
formas muy diferentes de vivir la enfermedad, y no sabemos qué 
relación tienen los factores psicológicos y los biológicos, si la 
actitud puede contribuir o no a su curación. Hay algunos estudios 
que indican que sí, pero no son concluyentes. Desde luego, al 
oncólogo le va mejor que el paciente tenga una actitud positiva. 
En experimentos con ratones se ha demostrado que en situaciones 
de estrés, el tumor produce más factores angiogénicos, es decir, es 
capaz de crear con más facilidad nuevos vasos sanguíneos que le 
permiten crecer. También está claro que el estrés baja la 
inmunidad, y eso facilita la progresión del cáncer. Me costaría 
entender que con la cantidad de endorfinas y neurotransmisores 
que tenemos, dos estados tan diferentes como son tener mucha 
esperanza o carecer de ella no tuvieran algo que ver con alguna 
hormona relacionada con el crecimiento celular.  
. 
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Hi ha dades que avalen la creença mèdica que tant la SFC, la SSQM com la 
fibromiàlgia apareix amb més freqüència després d’un situació estressant 
com pot ser la mort d’una persona estimada, un acomiadament laboral o 
un accident gaudeix de gran popularitat. A vegades s’eleva l’estrés  a la 
categoria de causa però no s’ha d’oblidar que ell solet no explica altres 
alteracions físiques. Algú s’ha atrevit i ha dit que la SFC és l’últim esglaó 
d’una etapa d’estrés. Un tal doctor De la Rosa, de qui no podem verificar 
la identitat ni el seu títol, escriu en un portal generalista digital: “El SFC es 
la enfermedad o la manifestación patológica más conocida del final del estrés, 
aunque en algunas personas, sobre todo mujeres, se puede imbricar con otro 
padecimiento denominado fibromialgia, una combinación de dolor muscular, 
cansancio y depresión”. Després diu com paliar l’estrés però no la SFC.  
Llàstima.  
 
La SFC i estrés estaven comndemnats a trobar-se. Per proximitat. Si la 
Síndrome de la Fatiga Crónica es digués Síndrome Inmunulògic Post-viral 
l’associació hauria estat més difícil. Com es relacionen? Abans però, què 
hem quedat que era el maleït estrés? 
 
Les teves hormones, les teves cèl.lules i fins tot els teus gens poden patir 
estrés. Sí, la medicina també ha tirat del concepte, no només per definir 
disfuncions orgàniques difícils d’explicar, s’ha convertit en objecte 
d’estudi com si fos una malaltia per ella mateixa. S’han descrit símptomes 
associats i s’ha experimentat amb ratolins. La incapacitat de tolerar estrés 
ha passat a ser un símptoma psiquiàtric. No és una malaltia, però no 
importa, és una gran reclam per a la venda de tractaments, terapies i 
fàrmacs i un medidor generós –gràcies a la seva adaptabilitat- per definir-
nos i orientar-nos. Universal. Ni els de les vaques flaques se’n lliuren. Un 
estudi anuncia, basant-se en entrevistes fetes en un sol país, El Salvador, 
que hi ha més estrés als països que viuen amb menys d’un dòlar al dia de 
mitja. Per sort, no es discuteix que les persones de molts països tenen 
altres evidències més preocupants. Per desgràcia, preocupar-se per l’estrés 
és un luxe dels països rics i les persones amb un mínim de recursos. La 
Unió Mundial del Treball se’n preocupa i és el culpable que s’apunta 
darrera moltes derrotes i morts. La neuroimatge ha posat al monitor 
l’atrafagada agitació dels cervells en situacions de tensió psíquica. Les 
auditories rastregen les empreses buscant símptomes. Si hi ha tres suïcidis 
una centre laboral, com va passar a un departament de disseny de la 
Renault de París, és el culpable automàtic i els gerents corren a anunciar 
iniciatives relaxants i empàtiques. Científics de diferent calanya l’estudien, 
s’ha comprovat com altera la segregació d’adrenalina i cortisol, conegudes 
ja com “les hormones de l’estrés”. Un dels experiments amb ratolins consistia 
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en separar-los en dos grups des del seu primer dia de vida. A uns se’ls 
tirava a terra, als altres no. Ja en edat adulta, la caiguda lliure es feia 
extensiva als dos col.lectius. Es científics van verificar que els que havien 
volat de petits s’alteraven menys que els acostumats a la tranquil.litat de la 
gàbia. Una nova acepció, l’estrés és l’acolloniment a l’esport de risc induit, 
es palia amb la pràctica. No és l’únic. Hi ha un concepte que, oh sorpresa, 
va ser batejat per anglosaxons: Burn out, encarar la feina sense estímuls ni 
energia, superat, cremat, amb més soroll que música. El Tribunal Suprem 
espanyol el va reconèixer el burn out en una sentència com una disfunció 
professional. És un grau d’estrés més elevat causat pels impactes laborals. 
El mobbing no és només estrés però el provoca, no ho discutirem, però, 
posant-nos tiquis-miquis, recordem que abans de la seva gran irrupció ja 
hi havia un concepte clínic per descriure angoixa i desesperació: ansietat.  
 
Que sigui pluriempleat, laxe no vol dir que sigui inocuo. No, vade retro 
satanàs, no serem nosaltres els que neguem la seva perniciositat, ens 
conformarem en demanar rigor. La web derecho-laboral-
blogcindiario.com reproduïa una roda de premsa de Tomán Ceballos, 
Director General de Treball de la Generalitat Valenciana:  
 

Se disparan en un 53% las muertes causadas por el estrés laboral 
 
Los accidentes mortales en el trabajo van a menos, pero este año 
pasado se ha disparado una nueva modalidad: los causados por el 
estrés laboral.  
 
De hecho, en el año 2006 hubo 98 siniestros mortales en empresas 
de la Comunitat, tres menos que en 2005. Sin embargo, hubo siete 
muertos más (un 53%) por dolencias directamente derivadas del 
estrés, como infartos, derrames cerebrales...  
 

 
Carrega la culpabilitat de set mort a “dolencias directamente derivadas del 
estrés” i en cita només dues, infarts i apoplegies. En les dues l’estrés no 
sempre és contemplat com a factor de risc i no és, de lluny, el 
desencadenant més sospitós. Pot ajudar a matar però no mata sol. Es dóna 
per segur que les persones mortes anaven estressades i no es diu res sobre 
el greix a les artèries, l’exercici, l’alimentació o l’afició al tabac o la cocaïna 
o la seva facilitat per caure en la ira. Daniel Goleman, ja ho hem dit, aporta 
estudis clínics que connecten els caràcters i els episodis emocionals 
extrems amb crisis hepàtiques i altres. D’aquí la importància de reconèixer 
i gestionar les pròpies emocions. Per exemple, davant una preocupació 
obsessiva es recomana un petit aforisme budista: No la reprimeixis però 
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tampoc et deixis emportar per ell. Goleman poleix i amplia el camí que va 
encetar Hans Seyle, el pare de l’estrés.   
 
L’estrés s’adapta als canvis amb habilitat de mosquit tigre. Rivalitza amb 
David Bowie en reinvencions. L’exposició als impactes acústics, lumínics i 
olfactius què generen? Sí, un gallifante. Té un passat darwinià i l’espera un 
futur llarg.  
 
Les múltiples mudes de pells de senyor estrés venen de lluny, des del dia 
que un jove austríac va posar la primera llavor. Hans Seyle era un 
estudiant de medicina a Praga. No podem dir què tal anava de vida social 
ni si era bon estudiant però ningú li pot negar que era un noi amb 
curiositat. Hitler ja havia començat a fer de les seves, era la dècada de 
1930. Feia pràctiques a un hospital  i en la seva roda rutinària de control va 
caure en que moltes de les persones mostraven símptomes comuns amb 
independència del diagnòstic: Cansament, poca gana, pèrdua de pes, 
astènia (falta d’energia, similar al cansament), entra altres. Seyle ho va 
batejar com “síndrome del malalt”. Es va graduar a Praga, va fer el doctorat, 
el van escollir per una beca i va poder investigar a Baltimore i Montreal. 
Al Canadà va recuperar la vella idea del símptomes comuns en malalts 
però va decidir provar si podia detectar efectes similars en organismes 
sans. Va esclavitzar a uns quants ratolins, als que obligava a estar moltes 
hores en acció. Va detectar com els hi creixia la segregació d’hormones 
suprarenals (ACTH, adrenalina i noradrelina), com se’ls hi atrofiava el 
sistema linfàtic i com els hi apareixien úlceres gàstriques. Ho va batejar 
com “estrés biològic”. Ben diferent a la síndrome del malalt. Altres 
reaccions fisilògiques i nova causalitat, l’exercici rutinari i no una malaltia. 
Va seguir tirant del fil i va obrir mires. Va establir tres etapes (alarma, 
ressistència i claudicació). La última evidenciava que la capacitat 
d’adaptació a impactes externs era finita. Va deduir que l’estrés podia  
estar darrera de patologies cardiovasculars, la hipertensió i trastorns 
psicològics. I més: en les persones podia ser desencadenat no només per 
elements físics, també socials i emocionals. La mort d’una persona 
estimada, conflictes amb altres persones, l’odi, la ira, la frustració. I aquí 
voliem anar parar. L’obstinada persistència en situar de les invisibles a la 
ment, al calaix de les psicosomàtiques, fa que s’hagi d’anar amb peus de 
plom alhora d’establir l’abast de l’omnipresent estrés. I a Fernández-Solà 
ens encomanem. Al seu assenyat llibre ‘Sobrevivir al cansancio: una 
aproximación a la situación de la fatiga crónica’ només parla d’estrés com a 
possible desencadenant. Ben acotat. Perjudica el funcionament del sistema 
inmunulògic. No és el causant primari ni la condició indispensable ni la 
conseqüència.  No hi cadena infalible estres-depressió-malaltia invisible.  
Sí, alguna persona passarà per les tres caselles però també per altres més 
ocultes i inexplorades com l’alteració de les cèl.lules assassines (SFC) o 
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disfuncions als sistema parasimpàtic, endocrí i del sistema nerviós central 
(les tres invisibles). Per camins semblants va un estudi liderat per científics 
del CDC. Van agafar 20.000 dades genètiques a 227 persones, algunes amb 
SFC i d’altres no. A les entrevistes, les malaltes coincidien en descriure’s 
com a persones inquietes, intelectual i físicament, abans de caure. Com al 
llarg de tota la història de les invisibles, no es va arribar a cap afirmació 
revolucionària però sí que es va detectar un disfuncionament en d’alguns 
gens en el procés d’adaptació a uns impactes físics i emocionals. 
Conclusió: l’estrés podria arribar fins al gens i ajudar a desencadenar 
malalties com les invisibles. Aquí també voliem anar a parar. Que sigui un 
possible catalitzador no vol dir que sigui la malaltia ni la causa única. Que 
els teus gens, les teves cèl.lules, el teu reg sanguïni treballin despistats no 
vol dir que estiguis malalt d’estrés sinó que la malaltia te’l provoca i et pot 
restar capacitat per gestionar l’estrés no orgànic, exterior. Maria Antònia, 
treballadora a del CAP Tarraco, resumir-ho amb un precís aforisme: “Els 
problemes em són un problema”.  
 
Anem a l’exemple: en una prova de neuroimatge en directe es demanava a 
les malaltes que ressolguessin un problema matemàtic. La processó 
sanguïnea no desfilava per la zona pitagoriana del cervell, com o faria en 
un bíped raonador i sa, sinó que buscava noves rutes per arribar, amb 
molt més recorregut i suor, a l’altar de la solució algebriana. La processó 
maratoniana  ens diu que l’estrés és tant moldejable i plàstic com el propi 
cervell i que, no sempre s’utilitza de forma fraudulenta, a vegades, es 
converteix una bona metàfora per explicar anomalies orgàniques. I 
anímiques. Qui no ha recorregut a ell per descriure l’ansietat per gestionar 
reptes,  la responsabillitat, la tensió o la inseguretat.   
 
Però el millor és que la processó també camina sense metàfora. En viu i en 
directe. La percepció subjectiva del sobreesforç cerebral no la pot defensar 
ni Hume ni Manuela de Madre. Si la prova es fa en persones sense rastres 
de patologies psiquiàtriques, excèntric concloure que l’estrés orgànic és la 
somotatització d’una neurosis.  
 
Molts doctors, contradictoris, s’han deixat arrossegar més per l’estrés 
exterior que per l’orgànic. La nova dona hi ha ajudat. La visió de la dona 
al món occidental va canviar al segle XX i continua fent-ho. L’entrada 
massiva al món laboral va donar pas a una nova imatge de dona 
atrafagada que tant es preocupa dels balanços fiscals, d’encarregar la 
compra o portar el nen al metge. Nova, en part. La dona no ha deixat mai 
de ser multiocupada. No ha entrat al món laboral al segle XX, el canvi ha 
estat numèric; al segle XVI ja hi havia dones, ocultes, sense dret a sortir als 
estatuts ni anar a les trobades, dins els gremis. Al segle XIX ja hi havia 
obreres. Algunes, en una raresa històrica, cobraven més que els homes per 
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la seva destresa sorgidora. La diferència és que el fenòmen s’ha convertit 
massiu i ha anat acompanyat, important, d’un vol mental i econòmic fora 
del control masculí. La nova dona, tant explotada en publicitat, pel.lícules 
i articles, pesa. El metges no són alienígenes, alguns fins i tot llegeixen el 
diari i van al cinema. Quan els arriba una dona queixant-se de dolor, 
cansament i emboirament mental el més temptador és tirar per la drecera. 
Cansada? Adolorida? Fills? Deixa’m pensar, estrés! Antidepressius, 
ansiolítics, descans i apa siau.  Visca la peresa! Quan no és mèdica, volem 
dir.  
 
 
 
Juntes o separades? 
 
 
Tot i que les autoritats mèdiques com l’Organització Mundial de la Salut 
manté que són malalties diferents és obvi que tenen molt en comú: 
comparteixen desconeixament, símptomes i sovint van associades. Quasi 
tres quartes parts de les persones que pateixen amb la fibromialgia també 
ho fan amb la SFC.  La gran majoria que viuen amb el SSQM manifesten 
quadres relacionats amb la SFC. La frontera entre una i altra pot ser 
difusa. Se les pot considerar germanes o cosines. La SFC té el dubtós 
honor d’exercir de vincle amb les altres dos. Sol visitar tant a 
fibromiàlgiques com a sensibles als químics. Patrons de dolor i sensibilitat 
solen creuar-se amb el cansament i viceversa.  
 
Les tres alteren el normal funcionament de sistemes orgànics amb el 
sistema nerviós central com a denominador comú. Hi ha experts que 
defensen que són una mateixa amb certes diferències. És el cas de 
Muhammad Yunus, partidari de compatimentar-les sota una sola 
denominació, Síndrome de Sensibilitat Central, entenent que comparteixen 
símptomes i una mecànica biofisiològica similar.  
 
Un error mèdic molt comú a Catalunya i Espanya és diagnosticar 
fibromiàlgia en casos de SFC o alteracions de tiroides, error motivat per la 
miopia, la complexitat o, qui sap, el que es podria batejar com Efecte 
Manuela de Madre.  Quan el metge de capçalera rep una pacient que es 
queixa de dolor i cansament la posa al sac dels fibromiàlgics com “la 
Manuela de Madre” sense fer analítiques específiques (tampoc les podria fer 
a Atenció Primària de Salut, motius econòmics).  A Estats Units, país on 
les malalties són reconegudes per les administracions sanitàries i les 
persones afectades reben atenció domiciliària, la fibromialgia 
diagnosticada no arriba al 2%.  Aquí quasi és el 18%.   
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La complexitat, la interconnexió i la diversitat defineixen no només les 
malalties sinó també a les persones que les pateixen i les entitats mèdiques 
que les gestionen. Complexitat orgànica perquè no és simple verificar i 
catalogar el seu orígen, perquè es creu en varis desencadenants, perquè no 
hi un tractament universal ni curatiu. Interconnexió, sí,  perquè no només 
alteren un sol òrgan o sistema.  No només alteren les cèl.lules, les 
hormones o els gens, també el cervell i, per tant, les emocions. Perquè 
sovint catalitzen trastorns psicològics. Perquè encara que se les ha posat 
en caselles separades tenen desencadants, mecanismes i símptomes 
comuns. Branques diferents d’un mateix arbre. Les persones que les 
pateixen són complexes. Això no les diferència de la majoria però el seu 
organisme, molt al seu pesar, les fa peculiars. Interconectades, hi ha una 
gran nombre d’associacions de malalts i familiars que desmenteixen el 
caràter passiu i indolent que es pot tenir de les malaltes. Les persones es 
troben a internet i comparteixen inquietuds, pensaments, consells i 
l’interés per donar conèixer les malalties i lluitar per una major esforç 
d’investigació, assistencial i legal. Diversitat, també. No hi ha dues 
malaltes iguals ni dues respostes iguals. Els símptomes són personalitzats 
i variables, tant de naturalesa, presència com d’intensitat.  
 
 
 
L’home és un estressat i la dona una cuentista 
 
Les invisibles fugen de les afirmacions taxatives. Tenen pànic a la 
simplicitat i són adictes al camuflatge,  la inter-conexió i la matisació. Es 
despullen a poc a poc, dada a dada, estudi a estudi.  
 
Els estudis epidemològics intenten definir malalties. No només la seva 
expansió, parlen també de la seva distribució per sexes, edat, lloc, raça, 
professió, condició social. Era evident que les invisibles eren propietat 
femenina. En el cas de la fibromiàlgia no hi ha gaire debat, les dones 
guanyen 20 a 1. En la SSQM també hi ha preemimença femenina però no 
és exclusiva.  La intrusa promiscua del grup, la SFC, aporta el matís, 4 a 1. 
Els casos masculins acostumen a ser d’una severitat extrema. Fernández-
Solá recorda al seu llibre que els tòpics tendeixen a l’ocultació. Al capítol 
dedicat a la SFC l’únic testimoni  amb dret a parlar entre cometes és home. 
Roberto M. El 1991 tenia 41 anys. Casat, sense fills. Diu:  
 

“Estuve descansando una semana y traté de volver al 
trabajo, pero no podía concentrarme. Era incapaz de 
razonar con coherencia. Frenta a la pantalla del ordenador, 
a los diez minutos de estar leyendo, las letras comenzaba a 
entremezclarse y sentía una enorme pesadez en los ojos. Me 
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desanimé, me deprimí y empecé a dudar de mi juicio. (..) 
Tenía muchos proyectos pendientes, pero mi cuerpo no me 
acompañaba para sacarlos adelante. Ni siquiera puedo 
conducir. He perdido los reflejos y aparcar el coche para mí 
es como correr una maratón de 25 km. (..) Ya han pasado 
cuatro años y empiezo a entender que ya nunca seré el 
mismo. (..). Permaner enfermo durante tanto tiempo me ha 
quitado la dignidad y me hace sentir humillado. He 
perdido un trabajo que me apasionaba (..). Muchos de mis 
amigos se han perdido por el camino. La verdad es que, a 
menos que tengas esta enfermedad, no puedes entenderla”.  

 
El factor de gènere, tot i que intriga, no és una peça clau en el procés 
d’investigació; però és més rellevant descobrir per què hi ha predisposició 
genètica, com es dipara el sistema inmunulògic o per què el sistema 
nerviós amplifica el dolor. 
 
La factor de gènere sí ombreja la imatge col.lectiva de les malalties 
invisibles i el tracte que reben les pacients. I diem pacients per les moltes 
vegades que es mosseguen la llengua. El judici popular era més sever amb 
els homes depressius; ja se sap, el que no és capaç de treballar i treure pit 
dins el galliner de la vida era un mitja cerilla. Segles de patriacat havien 
ensalçat l’orgull masculí de portar el plat de menjar a casa. L’home era el 
proveïdor, el que tornava cansat a casa amb la panxa buida i la bitlletera 
plena. El que tenia el dret a la infidelitat i a ser servit. La dona era 
l’organitzadora, la cuinera, la dels nens i els sorgits. La que va ajudar a les 
grans factories de la revolució industrial però que no aparexia ni als 
gremis ni als sindicats. La que va tirar endavant la indústria 
armamentística a Alemanya, Russia, Estats Units i tants altres països 
perquè els homes es poguessin matar. La que quasi sempre ha cobrat molt 
menys que els seus homòlegs masculins. La que treballava i procreava 
però no podia votar. A la que se li vetaven l’accés als estudis i les 
professions liberals. A la que se li penjava la responsabilitat de cuidar els 
pares, marits, germans i fills. La de la casa. La de la llengua llarga amb 
veïnes i porteres, la que de tot es queixa. L’artista de la mentida, la gran 
fingidora. Sí, algunes vegades les dones fan comèdia: al llits dels altres. 
Se’ls hi presuposa una major aptitut pel melodrama. Les depressions fa 
vint anys era cosa de maruja neuròtica amb molt temps lliure o feix de 
derrotes a les espatlles. Ara es suiciden més els homes i les dones adultes 
segueixen tenint més depressions.   
 
S’ha apel.lat al masclisme mil.lenari com un motiu a l’ombra de la 
garraperia i la quietud administrativa. La resposta, es deia, no seria la 
mateixa si haguessin 300.000 catalans plantats a casa. L’escassetat de 
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dones dirigint mitjans de comunicació i partits polítics avala la teoria. 
Debatible. Quantes polítiques o polícies actuen d’allò més varonils, quants 
homes criden que volen comprensió i amor. La duresa ha deixat de ser 
patrimoni masculí i la sensibilitat femení, si mai ho havien estat. Molts 
homes s’han volcat amb la causa invisibles des de la seva família, des de 
l’associació o des de la seva feina de metge, periodista o jutge. La ministra 
de salut és dona, la consellera també, la icona de la malaltia també. Les 
dues últimes han al.ludit al masclisme per criticar l’escassa inversió i la 
insensibilitat social. Quan eren a l’oposició. En quatre anys de govern han 
tingut els mitjans per acabar amb la pressumpta política msclista. Bo hi ha 
notícies que ho hagin fet. Ni fets 
 
Les malaltes invisibles són depressives carregades de punyetes i 
imaginació. Desmoralitzades cròniques. Aquest prejudici el reprodueixen 
tant homes com dones, amb o sense bata blanca. Amb o sense càrrec 
directiu. Aquest prejudici ha estat combatut per malaltes, metges, polítics i 
gestors sanitaris. Aquest prejudici ha estat desterrat de moltes ments. 
Potser de la majoria. Aquest prejudici segueix sent útil a l’administració 
pública per intentar temporitzar els efectes econòmics. Aquest prejudici 
compta amb fidels seguidors entre els pèrits i forenses a sou de l’estat. 
Nostre.  
 


