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Un món no tan petit 
 
Les entitats mèdiques són complexes, amb les seves lleis, normatives, 
professionals, publicacions, pràctiques, protocols, tractaments i models d’atenció. 
N’hi ha de públiques, de privades i de consorciades. Interconectades per la llei, 
els professionals i les pacients. Les pacients amb més recursos proven tant a la 
pública com a la privada, alternativa o no, buscant una millora. El responsable de 
la primera unitat especialitzada en SFC de Catalunya, el doctor Joaquim 
Fernández-Solà, també tracta pacients a una privada. La llista d’espera de dos 
anys dels especialistes públics fa que moltes pacients es  vegin obligades a acudir 
a la privada si volen obtenir un informe pels judicis d’invalidesa o, simplement, 
paraules professionals. Joaquim Fernández-Solà és l’únic doctor que desperta 
respecte unànim. Pel seu tarannà –tranquil, sensible, prudent- i el seu rigor. La 
única crítica és que no sigui més crític amb els seus caps polítics.  
 
Al gremi de les invisibles també hi apareixen de tant en tant els arcàngels del 
Sant Grial. Es caracteritzen pel seu anunci de disposar o de quasi disposar de la 
poció màgica de la curació. Poden ser professionals o no, i el seu  filantropisme, 
fins ara, sol ser tan nítid com el cendrer de Terenci Moix. Un doctor escocès va 
anunciar, eufòric, que en un any trindria una solució genètica. Molts pacients es 
van il.lusionar. Apareixia sovint en diaris de poca monta escocesos. El seus mails 
informatius anaven acompanyats del seu número de compte corrent. Del remei 
genètic no se n’ha sabut res.  
 
Catalunya té el seu arcàngel autòcton, Alfred Blasi, un presumpte informàtic –res 
és segur en aquest home- de Reus, Winsconsin. Va aconseguir que se li 
diagnostiqués fibromiàlgia el 1996. Després va obtenir la invalidesa absoluta –no 
ser apte per a cap feina, el 100% de la cotització- i un carnet d’invàlid que li 
permetia aparcar ràpid. El 2001 va anunciar la seva curació total. Ara pot córrer, 
treballar  anar a comprar a l’Ikea. Havia estat molt fotut: llargs mesos al llit, 
cadira de rodes, tractaments fallits, viatges a l’estranger, el suport de la seva 
família, la desorientació. Però Blasi era un home d’idees, tocat per la màgia de la 
intuïció. Va idear una beguda de sals minerals després de mesos fent suar les 
neurones per desentranyar el misteri del malestar muscular. Un bon dia se li va 
encendre la bombeta: el dolor depèn dels ions! Els ions són vigor! Els ions són 
alegria! per què no animar-los amb reconstituents? Un ió és una mol.lècula que 
transmet energia, positiva o negativa, i col.labora en l’esforç físic. Les primeres 
potingues eren domèstiques, els ingredients els comprava a la farmàcia més 
propera (quasi no podia caminar). Va ingerir el compost i plub, a córrer que són 
dos dies. La cadira de rodes acumula pols al traster. 
 
Blasi és generós. Després de desesperar-se per no poder fer arribar a totes les 
malaltes les sals minerals gratis, va veure’s obligat a pactar amb un laboratori la 
comercialització de l’elixir. Això sí, tots beneficis restants eren destinats a la 
recerca: del seu propi producte. En un altre moment va dir que anaven a l’atenció 
de la fibromiàlgia. Devia fer-ho de manera anònima a la Marató. Ell tenia la 
patent de les sals però no en veia ni un duro.  
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Blasi ho va fer tot bé però va cometre petits errors en l’alquímia narrativa i les 
pífies es van convertir en símptomes de la vigorosistat del producte. Detalls. En 
la seva primera aparició en premsa escrita, al Diari de Tarragona, el 26 de febrer 
del 2001, Blasi ja té el nus de la seva història, mai millor dit: la seva pròpia 
curació gràcies al Recupera’t-ion, llegir en català i no en anglès. 
 

Alfred se dedicó en cuerpo y alma a buscar una explicación, en 
videos de conferencias de médicos, enciclopedias y revistas médicas. 
A partir de una meticulosa investigación bibliográfica fue atando 
cabos "los afectados de fm es como si nos pasásemos todo el día 
picando con un pico y una pala, así que estudie las alteraciones que 
sufren los músculos con el ejercicio físico". El mismo ha elaborado 
unas sales minerales, que le han permitido rebajar drásticamente la 
medicación. Ha mejorado. Ahora puede correr, que antes no. 
 

Un bon inici però la trama podia créixer i guanyar versemblança. 
Necessitava altres veus. Al segon article, dos mesos més tard al mateix 
diari, s’introdueixen dos nous personatges: Ana Alabert, 34 anys, 
treballadora de la Universitat Oberta de Catalunya, que en cap moment 
afirma haver estat diagnosticada de fibromiàlgia però sí que ho passava 
molt malament: “no podia dormir a causa del dolor. Ni levantar los brazos. Ni 
mucho menos levantar pesos. Hasta me dolia levantar un vaso de agua”.  
 
Manuel Carranza, 35 anys, pediatre de l’hospital Nuestra Señora de 
Meritxell d’Andorra. Molt bona elecció de professió. Una persona atreta 
per curar els petits sempre se li dóna el benefici de la bondat. Al ser metge, 
es diu, el diagnòstic va ser ràpid. Descriu la malaltia com si fos discontinua, 
amb brots separats per mesos. Quan l’ataca, necessita ajuda per aixecar-se. 
Ara, però, ja és una altra persona. 
 

(Manuel Carranza) Buscó "Alternativas menos ortodoxas" y 
encontro Recuperat-ion: "El escepticismo de mis colegas, como 
yo, fue la norma al principio". Hace 4 semanas que toma estas 
sales minerales: "Mis sintomas han disminuido notablemente, 
el balance del tratamiento en este tiempo es buenísimo.  Nunca, 
con la medicacion continuada convencional, habia notado 
ninguna mejoria" 

 
En la tercera aparició, a la publicació Espais 7, nou dies després de l’últim article, 
ja hi ha acord amb un laboratori per comercialitzar les sals per tot el món. D’això 
se’n diu velocitat. Molt temps no devia perdre Blasi buscant una alternativa 
gratuïta. Ens quedem amb el sarcasme involuntari del cronista: “las sales minerales 
creadas por Alfred Blasi aportan más luz a una enfermedad que hasta ahora aportaba 
muchas dudas a los médicos”.  
 
La millora fa que la història passi a les pantalles nacionals, a La Vanguardia. 
L’alfombra vermella és més aprop. El seu guió, més o menys original, és un 
seriós candidat a ser escollit per Dream Works o Dysney. El guionista, Blasi, està 
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en estat de gràcia; arrodoneix amb detalls i metamorfaseja escenes clau per 
potenciar el caràcter mític de working sick hero, ell mateix. Apareixen per primera 
vegada morfina, benzodiazepinas, antidepressius, reflexoterapia, ozonoterapia i la 
hipnosis com a tractaments fallits. Les sals comencen a posar travetes als 
competidors ineptes. Blasi mescla sals i gèneres, permetent-se algun caprici quasi 
gore:  “le plantearon la posibilidad de someterse a electroshocks”. Però el més bo, la 
novetat, ve després de la negativa a emular a Jack Nicholson en Alguien voló sobre 
el nido de cuco. Apareix a La Vanguardia el 15 de setembre del 2001. La cronista, 
Sara Sans, va escollir un títol premonitori: ‘El misterio de las sales’.  
 

Dicen que muchos de los grandes descubrimientos son fruto de la 
casualidad. La medicación y el calor del pasado verano hacían sudar 
mucho a Alfred, por lo que comenzó a ingerir bebidas isotónicas, las 
mismas que toman los deportistas y se venden en los supermercados. 
A él le sentaban de maravilla y notaba una ligera mejoría. El sentido 
común se impuso y al tiempo que se sumergía en Internet para 
recabar todo tipo de información sobre su enfermedad, tomaba nota 
de los componentes de las bebidas isotónicas y los compraba en la 
farmacia en estado puro. En casa comenzó a combinar los 
componentes en determinadas proporciones hasta que los redujo a 
cuatro: sodio, potasio, calcio y magnesio. "Noté una mejoría brutal; 
empecé a encontrarme mucho mejor, podía dormir, andar... recuperé 
la vida", dice. 

 
De l’extenuant visionat conferències i lectura de revistes mèdiques revistes es 
passa a l’eureka per casualitat gràcies a la calor. De les enciclopèdies i els estudis 
musculars salta a la recerca més prossaica de components d’isostars i gatorades 
per internet.  
 
El Recupera’t-ion  passa a ser Recuperation, com explicaria ell per ràdio a Carlos 
Herrera, perquè al registre de patents de Madrid li  van canviar: “estos catalanes 
no saben escribir bien inglés”. La major comercialitat de l’opció anglesa en un 
producte internacional no hi va tenir res a veure. Apareix en un altre article, un 
nou personatge, veraç, professional, la farmacèutica i metgessa Maria Victòria 
Peidro. 
 

Ella apostó y se jugó su prestigio profesional por el producto tras ver 
la mejora de Alfred y después de consultar con el Col·legi de 
Farmacèutics de Tarragona, del que ella es vocal de promoción y 
docencia. A finales de octubre del 2000, el laboratorio de esta farmacia 
se puso manos a la obra. La activación de la página web de 
www.alfredblasi.net y las expectativas que Recuperation despertaba 
dispararon la demanda. 

 
La pobra Peidro s’intueix com una víctima del guionista, l’antítesis tràgica, 
innocent, bona fe, sacrificada en la victòria. Avui potser li agradaria esborrar-se 
dels crèdits. L’escriptor estava eufòric, Hollywood i Bollywood se’l rifaven. Uns 
quants mesos després afegiria nous impactes dramàtics retroactius: el fill del 
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protagonista, de sis anys, va estar a punt de morir per ingerir morfina receptada 
al pare. La quitxalla en perill i salvada sempre funciona. Com els elements 
conspiratius per donar-hi el toc de thrillerià: l’heroi, informàtic, descobreix que hi 
ha laboratoris que intenten entrar al seu ordinador. L’heroi rep la visita d’un 
misteriós personatge que li ofereix “qualsevol quantitat per sota dels 2.000 milions de 
pessetes” per la patent. L’heroi diu que no perquè “sospitava que volien la patent per 
evitar la comercialització del producte”. Les malaltes són el primer. “Si no pots amb 
l’enemic, la industria farmacèutica, uneix-te a ell” va dir Blasi a l’entrevista amb 
Herrera. Dit i fet. Les sals van començar a ser distribuïdes per Recuperat-ion 
Electrolitos SL. No va ser una unió més que amb si mateix: era el fundador i 
administrador de la societat.  
 
A La Vanguardia diu que un dia ha rebut 800 mails i que en un mes la marca 
havia facturat 30.000 paquets a uns 2.500 pessetes. Avui els preus varien si vols 
sabor a llimona, taronja o salí. El llimona és el més car, per 40 dosis pagues 54 
euros. Quan es va llençar al mercat el cost era més alt, entre 1.900 i 2.800 pessetes 
per 20 dosis. Amb el temps el preu de la dosis s’ha acostat al d’una ampolla 
d’Isostar.  
 
El Recuperation va arribar a oïdes de Miquel Roca Junyent. Li va donar suport. 
Es va preveure distribuir les sals per les residències de la tercera edat que la 
Fundació Privada Llegat Roca i Pi gestiona, fins i tot es va signar un acord al 
paranimf de la Universitat de Barcelona beneït per la presència Marina Geli, per 
realitzar estudis clínics a la Vall d’Hebron. Electrolitos SL està domiciliada al 198 
del carrer Aribau de Barcelona. La primera planta hi ha el servei immobiliari de 
La Caixa. A la segona i tercera el Servei Habitatge de La Caixa. A la quarta Roca 
Junyent Associats. A la cinquena, on se suposa que hi hauria d’haver Electrolitos,  
Consultori Roca Junyent d’empreses CE. A la sisena, setena i vuitena, més Roca 
Junyent Associats. Si preguntes al conserge per l’empresa de Blasi posa cara de 
no saber i t’envia a l’edifici del costat.  
 
El Recuperation ha tret suc a internet i ha arribat a qualsevol racó de món. La 
web, www.alfredblassi.net, traduïda a vuit idiomes arrancaria alguna llagrimeta 
a George Orwell per la pràctica reiterada al doble pensament. Ella soleta planteja 
el dilema i, en veu baixa, en un racó de la documentació, dóna la resposta.  
 
Per una banda es diu que les sals no són miraculoses i per l’altra penja 
l’experiència divina de Manuel Carranza, l’únic testimoni, a part de Blasi, que 
confessa una recuperació total aportant nom i cognoms. En la benvinguda el geni 
de les sals es defensa de possibles pleits “las opiniones y consejos descritos en esta 
web son opiniones personales mías y no pretenden tener finalidades curativas”. Després, 
penja una entrevista feta per un periodista del Diario de Jaén en la qual afirma que 
“algunes persones han deixat el tractament als tres mesos amb una absoluta i total 
recuperació”. O sigui, Blasi cura fins i tot sense voler. El temps de recuperació no 
és anecdòtic. Com tampoc ho és la caducitat de l’efecte placebo. 
 
En moments diferents afirma que el seu producte és una “una evidència clínica 
incontestable” però que es ven com a complement dietètic i no com a medicament 
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perquè “es necessita un procés burocràtic molt llarg”. Les malaltes no poden esperar. 
En una entrevista del Discovery Salud diu que la clau de l’èxit va ser anar a 
l’orígen del problema, el dolor muscular, relacionat amb els components 
minerals de les cèl.lules, els ions.  “Vaig veure que les investigacions mèdiques no 
estaven ben encaminades”  diu sense se li escapi el riure. També hi ha espai per a 
l’humor. En l’apartat ‘Mi historia’. diu que després del primer ingrés a una 
clínica de Reus, se li va diagnosticar “fibromialgia y espondilitis anquilosante”. 
Després ens informa que, en el diagnòstic de l’Hospital Clinic, la segona 
patologia  desapareix. “¿Error de diagnóstico?” es pregunta. És un catxondo.  
 
En l’apartat de documentació, penja una conferència del doctor mexicà Manuel 
Martínez-Lavín en la que nega que cap estudi muscular hagi aportat res, i n’hi 
hagut molts. Que està convençut que és una malaltia neurològica. No l’hauria 
d’haver penjat, la conferència. Martínez-Lavín. Se li pregunta per un altre dels 
productes miraculosos, el Ginko Biloba. La seva resposta:  
 

“debemos de ser muy cuidadosos en nuestra repuesta porque si nos 
basamos en los anécdotas, entonces si hay muchísimas cosas que 
funcionan en la fibromialgia, pero luego, cuando están sometidas a 
estudios científicos se ven que no funcionan mejor que el placebo”.  

 
En un altre moment afirma: “la fibromiàlgia no se debe a la falta de ningún ion”. 
Després se li pregunta pel Recuperation. Es mostra educat.  
 

“Primero, no tengo ninguna intención de molestar a nadie. Segundo, desde 
el punto de vista científico no hay ninguna evidencia de que funcione. 
Desde el punto de vista teórico no hay ninguna evidencia que funcione 
para el dolor, puede mejora teóricamente el cansancio pero como lo podría 
mejorar cualquier otro tipo de componente alto en minerales”.  

 
També diu que cada país té el Sant Grial propi i que sovint es presenten amb 
exemples de curacions miraculoses.  
 
La web que ven el producte, linkada amb la de Blasi, cauta, anti pleits, evita 
qualsevol referència a fibromiàlgia. Es sugereix com el millor producte per la 
deshidratació intestinal, la recuperació per a esportistes i per “alleugerir el dis-
confort muscular” que causen algunes malalties no detallades.  
 
Blasi va contactar amb associacions de malaltes per ampliar ratios de facturació 
solidària. Amb les de Granada no va colar, van conseguir quel govern andalús 
prohibís la presència de les sals en farmàcies. L’intent d’instrumentalitzar o 
seduir les associacions ha estat una constant per metges, arcàngels i fundacions 
amb ascendent polític. Són el pont de contacte amb un fragment numerós de la 
població, perquè a més de les malaltes, més de 200.000 a Catalunya,  s’ha de 
sumar-hi els familiars. No és casual que un metge d’una institut privat, el Ferran, 
es dirigeixi a elles per recollir signes per un document que demana que sigui 
reconeguda com Unitat Especialitzada pública o que la Fundació d’Afectats i 
Afectades Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica (FF per als amics) faciliti la 
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redacció dels estatuts, l’assessoria per a les ajudes públiques o que organitzi 
xerrades per predicar el Nou Model d’Atenció, engegat pel mateix partit que 
l’alma mater de la Fundació, Manuela de Madre.  
 
Les associacions han estat cobejades i a vegades mimades. L’Institut Ferran, per 
exemple, va vestir de bata blanca a algunes de les seves presidentes i 
acompanyaven als professionals a les visites.  
 
L’Institut Ferran és la privada més rimbonbant. Pertany a la clínica ultra 
tecnologitzada CIMA (Centro Internacional de Medicina Avanzada). L’institut 
està dirigit pel reumatòleg Ferran J. García-Fructuoso. García és ambiciós. Té 
diners però no hi ha res com la notorietat i el prestigi. Ha trobat en les invisibles 
el seu camp de batalla. No escatima recursos però tampoc perd el sentit 
empresarial. Ferran és un allau de llibres, pdfs i webs interessants i riguroses, 
amb ajuda a malaltes per xat, publicitat de la targeta de crèdit solidària i 
detallada informació mèdica. Es pot descarregar-hi, per exemple, articles sobre la 
història de la malaltia de The Lancet. 
 
L’Institut Ferran invertit molts diners però no sempre s’ha traduït en bons 
resultats. Ha topat amb el mur d’unes malalties encara sense tractaments 
satisfactoris. Va ser el primer que va fer la prova de la taula bascul.lant, de 
fiabilitat diagnòstica limitada –nomes per a un dels subgrups, sinó no aporta res-, 
ha patentat un tractament a base d’omega 3 que no passarà a la història, ha 
provat sense èxit tractament amb Modafinilo, un estimulant usat per la 
narcolèpsia. Millorava la concentració però no es toleraven els seus efectes 
secundàris.  També ha anunciat que treurà un fibroxip. En principi es va dir que 
serviria per marcar el nivell de severitat. Després, Cuscó diu que serà per evitar 
situacions de riscs. Potser fa piu piu abans de començar una marató. Per fi es va 
presentar al Col.legi de metges anunciant-se com l’artilugi ideal per dictaminar el 
nivell de severitat usant dades genètiques.  
 
Com tants altres, García està fart dels professionals que encara situen les 
invisibles només a la psique. Rastreja en busca de dades orgàniques. Està molt 
interessat en establir un bio-marcador. Ha provat amb tres: la taula bascul.lant, la 
biòpsia mol.lecular i el biochip. Són proves costoses i les intenta col.locar al 
mercat. Donen dades, sí però tenen relativa utilitat. No són universals. En 
algunes persones els indicadors confirmen el diagnòstic però en d’altres no, tot i 
estar també malaltes. El doctor Pablo Arnold explica el cas d’una pacient a les 
que les proves de la taula bascul.lant i la biòpsia la descartaven. Havia demanat 
ajuda a l’Institut i, al no obtenir-la, va trucar la porta d’Arnold. Aquest va refer 
l’informe agafant amb pinces dades d’aquí i d’allà i va poder provar la malaltia. 
No és la única relació entre els dos doctors. García va convidar a venir a Arnold 
de l’Argentina per integrar-se a l’Institut. Treballava en un hospital públic de 
Buenos Aires. És immunòleg i es va trobar amb persones  amb símptomes variats 
i desconcertants. S’hi va interessar i –important- va creure a les pacients. Sap 
escoltar. Va trobar el vincle entre elles i els químics. Va trobar informació en 
anglès i les primeres referències a la SSQM. Les pacients i els articles de 
col.legues nord-americans el van ajudar a definir la malaltia, a contextualitzar-la, 
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relacionar-la amb la SFC i la fibromiàlgia. Es va adonar que era una malaltia amb 
una estreta relació amb la salut ambiental, amb la gran quantitat i varietat de 
productes que pul.lulen a l’aire, el contacte o inhalació d’un amplíssim ventall de 
químics. Però no només, també amb els procesos de la cadena alimentària, el 
conreu amb fitosanitaris, l’aigua dels peixos i el doping de les vaques. També va 
comprovar com la malaltia es superposava amb la SFC i la fibromiàlgia. Tant que 
a vegades era inoperant encarar-les com enemics separats. Va elaborar un 
resposta simple que feia de l’autocontrol virtut; Evitar els ambients contaminats, 
buscar els aliments ecològics, anotar el lloc, hora, les condicions i els aliments 
ingestats quan es produeix un brot d’algun dels símptomes. Va elaborar una 
dieta que aviat va guanyar moltes defensores. Es va començar a parlar de la 
“dieta del Doctor Arnold” en fòrums d’internet. Va ser a través de la xarxa que el 
doctor Ferran J. García va saber d’Arnold. A Barcelona l’argentí va poder 
treballar amb moltes pacients i va fer per primera vegada a l’estat diagnòstics de 
SSQM.  
 
Fins aleshores els casos que s’havien produït s’havien tractat com intoxicacions al 
Ministerio de Trabajo. Arnold va poder treballar amb 500 pacients. Té els 
números molt clars. Una amiga li va ajudar a fer-los. En la meitat havia detectar 
una remissió dels símptomes. A poc a poc es va sentir a parlar una mica  més de 
la SSQM. Els anomenats “riscos químics” es van guanyar el dret a xerrada pròpia 
als congressos sobre SFC o fibromiàlgia. El doctor de Ferran va veure-hi un camp 
en expansió, va introduir-lo dins les seves especialitats i va penjar un blog a 
linkat amb la seva web. Es van produir intoxicacions en llocs de treball i grups de 
persones van passar a ser pacientes potencials del doctor Pablo Arnold. Al CAP 
Tarraco de Tarragona, per exemple. La reacció dels responsables del centre no va 
ser modèlica. Un d’ells va dir que utilitzava un dels fosforats al jardí de casa seva 
i que no havia notat res. En veu baixa es tractava a les malaltes de 
‘menopàusiques’. Se’n va parlar una mica als mitjans. La sentència ha obligat a 
afluixar la mosca tant a l’Institut Nacional de Salut com a l’empresa higiènica.  A 
vuit de les treballadores els hi ha canviat la vida, la intoxicació, no la 
indemnització. Pablo Arnold va deixar l’Institut Ferran i va ser metge de família, 
demanant, en va, espai i hores per poder atendre a les invisibles. També visita en 
una consulta privada i practica el nomadisme mèdic amb caps de setmana a 
València. Com a metge de capçalera va pescar a alguna sensible per atzar aparent 
però això és una altra història. Estàvem parlant de l’Institut Ferran. La 
persistència i la generositat econòmica del doctor Ferran ha tingut la seva 
recompensa: ha trobat la predisposició genètica a la SFC –coincident amb altres 
dos estudis- i perfils genètics diferents entre aquesta i la fibromiàlgia. L’estudi és 
la cirereta que culmina el pastís dels organicistes, els que creuen que és una 
entitat mèdica deslligada de la psicomatització.   
 
En el món de les inivisibles també hi ha conversos: metges que abans negaven la 
malaltia i que ara mouen la bandera pro fibromiàlgica. No tots són tan cauts i 
sensibles com Fernández-Solà. N’hi ha un que ocupa un lloc alt en una fundació 
que han mostrat en la seva pràctica diària sal gruixuda, incredulitat i falta de 
respecte. No diem sensibilitat.  Un reumatòleg que limitava el problema era la 
manca d’una bona vida sexual, mal follades, vaja o l’ excés de kilos. Ho ha dit en 
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públic, davant micro i en ambients molt solidaris, lo dels kilos. N’hi ha un altre 
que pot fer esperar quatre hores a una pacient a rebre visita i després recomenar-
l´hi la clínica, privada, on treballa la seva dona si vol un informe més ràpid. I una 
altra, quasi companya de partit Manuela de Madre i potser ex amiga, que ofereix 
els seus serveis a membres distingits d’associacions. En petit comitè. Escriu 
llibres i escriu articles sobre salut i dones. Té una estranya obsessió. No anomena 
la fibromiàlgia sense esmentar una llista d’events que es confonen amb ella: 
anèmia, falta de ferro, vitamina D,  problemes de tiroides.  Diu, també en petit 
comitè,  que, per exemple, de Madre es tractava d’anèmia i tiroides i que li anava 
la mar de bé.  
 
 
 
Preguntes als lectors:  
 
Què tenen en comú Roosevelt, Evita i Manuela de Madre? 
 
La resposta, al pròxim capítol. 


