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CURADME

Queréis curarme de enfermedad
Queréis curarme de biología, 
de herencia genética, 
de mi explosivo sistema límbico.

Curadme de vacíos, si es que sabéis que lo nombro;
curadme de sombras, de diluvios,
curadme de abusos sexuales, de enredaderas creciendo,
curadme de descensos, de entrañas,
curadme de mi pobreza y no os sentiréis tan frustrados

Curadme de vuestros medicamentos, de vuestra industria,
curadme de vuestra suficiencia
curadme de vuestras correas, de vuestras coerciones.
Curadme si queréis, de vuestro dominio sobre lo que siento.

Curadme por dentro las autolesiones,
curadme como profesionales las vidas que he ido extraviando,
curadme del estado de shock de un dolor muy profundo.

Curadme del individualismo que promovéis, 
del do it yourself, del “si tú quieres, puedes”.

Curadme de las olas que vienen rompiendo en mí,
curadme de todas las etiquetas que me habéis hecho colocar 
y ocultar al mismo tiempo.
Curadme de trabajos mal pagados y amistades que se alejan,
curadme de la incomprensión de los míos,
Sobre todo, curadme de “la luz de gas”.
Recién comienzo a vivir sin odiar mi sufrimiento
mientras vuestras palabras lo envilecen.
Yo manejo mi abismo, ¡salid de él de una vez!. DEJAD de curarme

Poema de Sara R Gallardo @sarargallardo

21 de març, dia de la poesia. https://poderpopular.info/2020/12/26/sara-r-gallardo-poema-curadme/

a mis hermanas locas
a las que siguen torturando
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La situació actual que estem vivim
amb  la  pandèmia,  les  mesures
preses  per  controlar-la  i  la  crisi
social  conseqüent  estan  creant
molts  malestars  psíquics  i
emocionals.  Per  tot  allò  se'ns
anuncia  una  altra  epidèmia:
l‘epidèmia  de  patologia  mental.
Aquest anunci ens preocupa i ens
fa molta por. 

Estem en una societat que no cerca
solucions per millorar  el  malestar
social, psíquic i emocional fora de
la malaltia mental o física.  Tot el
malestar  s’etiqueta  i  s’intenta

trobar-li  una  causa  biològica.  Si  estic  trista  se’m  cataloga  com  a  depressió,  quan  estic
enfadada em diuen que tinc un trastorn adaptatiu, si em trobo amb dificultats per manegar el
dia a dia i estic nerviosa, tinc un trastorn d’ansietat...; quan realment la pena i la tristesa, la
por, la ràbia són sentiments, malestars subjectius inherents i propis dels humans i de la nostra
fragilitat. Són dimensions de la vida humana que no es tracten amb fàrmacs.

I això és el que millor sap fer la medicina i la psiquiatria actualment: etiquetar i medicalitzar i
psiquiatritzar-psicologitzar,  amb la  maleficència  que  això  comporta.  Sovint  convertim  els
símptomes (tristor, angoixa, ràbia...), moltes vegades produïts per problemes socials i de la
vida, en un problema biològic, li posem una etiqueta i a continuació ve un fàrmac indicat per
aquesta etiqueta. Per l’afany d’etiquetar tots els motius de consulta, el malestar emocional i
social passa a tenir un diagnòstic clínic,  i  moltes vegades psiquiàtric.  Sense contemplar la
perspectiva de la persona, la seva singularitat, la seva experiència i circumstància vital. Sense
adonar-nos-en  estem medicalitzant  la  vida,  posant  etiquetes  que  fàcilment  ens  portaran  a
instaurar tractaments (recórrer als psicofàrmacs és fàcil) que poden provocar més perjudici
que benefici. Com molt bé diu Fernando Colina (i també Sara R Gallardo a la seva poesia)  els
diagnòstics són els murs actuals que empresonen les persones encara que només siguin de
forma simbòlica. 

Davant  d'una  causa  social  i  comunitària  (ERTOs,  atur,  pèrdues  de  familiars,  pobresa,
maltractaments...), és normal i sa que es produeixin símptomes i malestars, sabem que és molt
sa estar enfadada si tinc dificultats per arribar a final de mes. I tot això no és un problema
psiquiàtric individual, sinó conseqüència de la precarietat laboral, la manca d’habitatge i de
mitjans per viure amb dignitat, de les nefastes polítiques d’empresa, de les càrregues familiars
sense una economia suficient,...

http://fundipp.org/fernando-colina-entrevista/
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Però  tot  apunta  que  l’impacte  psicològic  de  la  pandèmia  i  de  les  diferents  formes  de
confinament  serà ampli  i  durador i  estarà  present a les  consultes  d’atenció  primària  (AP)
durant molt temps. Caldrà abordar-lo com hem fet en altres ocasions, des d’una perspectiva
satulogènica i no medicalitzadora, tal com proposàvem en el document publicat l’any 2016
“Atenció a les persones amb malestar emocional relacionat amb condicionants socials”.

Quan una persona no pot pagar el  lloguer del pis perquè es troba a l’atur o té un treball
precari,  no necessita  un psicòleg,  necessita  un treball  digne.  Quan una persona té  un fill
depenent en cadira de rodes a càrrec seu, en un habitatge amb barreres arquitectòniques, no
necessita anar al psiquiatre, el que necessita és una ajuda social que faciliti les cures al seu fill.

El patiment emocional no és cap malaltia, és part de la vida. Si vivim en una societat injusta
que permet situacions de vulnerabilitat  i  desigualtat  entre els  seus conciutadans (cosa que
constatem en les consultes) no podem tecnificar i deshumanitzar la medicina ni convertir-la en
protocols d’actuació. El patiment està present en la vida de les persones més del que molts
polítics es pensen. 

JL Tizón en el seu llibre “Salud emocional en tiempos de crisis” aborda la complexitat de la
reacció emocional de les poblacions davant les crisis com la que estem vivint i alerta de les
manipulacions que des de llocs de poder, també els mediàtics, es poden arribar a produir a
través  de  la  mobilització  de  la  por,  en  comptes  de  desenvolupar  activitats  i  relacions
protectores en els àmbits individual i comunitari. Aquest autor, com altres experts, afirma que
“no són mesures de salut mental, i menys encara, mesures psiquiàtric-farmacològiques, el que
cal aplicar per al benestar emocional de la població durant una crisi social i psicosocial, són
mesures socials i psicosocials”. Són aquest tipus de mesures les que han demostrat ser més
eficaces i eficients. Convençut del paper transcendental de l’AP en l’actual situació, Tizón
formula un munt de propostes concretes per dur a terme des dels centres d’atenció primària
dirigides a usar -o no usar- emocions i cognicions, o recomanacions sobre què fer i què no fer
en  el  dia  a  dia  enfront  de  la  crisi  psicosocial  provocada  per  la  pandèmia.  També  fa
recomanacions per a l’autocura del personal sanitari. 

Quin  paper  tenim llavors  els  professionals  sanitaris,  les  metgesses  i  les  infermeres  d’AP
davant dels símptomes i el patiment emocional? Quina és la nostra responsabilitat? Doncs
hem de fer el que sempre fem: l’escolta terapèutica, el compromís amb els nostres pacients,
donar espai a la narrativa i a la comprensió del que està passant, l’acompanyament, la creació
del vincle i la confiança,  la denúncia de situacions socials invisibles, obrir la porta de les
nostres consultes i evitar medicalitzar les situacions de vida i d’injustícia social. Sense pensar
en objectius, curacions, etiquetes, fàrmacs, protocols...

Una pràctica professional humana, respectuosa i prudent és possible. 

El dia 21 de març, dia de la poesia, la Sara R Gallardo va llegir aquest poema al carrer i es va
penjar a les xarxes. El poema reflecteix i resumeix a la perfecció el que hem volgut expressar
en aquest post.

https://focap.files.wordpress.com/2016/05/atenciocc81-a-les-persones-amb-malestar-emocional-relacionat-amb-condicionants-socials.pdf

