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Tinc 68 anys. Parisenc. Catedràtic de Psicoanàlisi-Salut-Feina al Conservatoire National des
Arts etMétiers, on dirigeixo el laboratori de Psicologia del Treball. Casat, tres filles. La degra-
dació de la feina que ha instaurat elmodel neoliberal ens fa emmalaltir. Soc agnòstic

“L’ajudamútuaa la feina
hadesaparegut”

CÉSAR RANGEL

L
a feina és part essencial de la
nostra identitat?
Sí, iper tantpotserelvehicleper
a la nostra realització o per a la
nostradestrucció.

Vostèestudia lasegona.
Desdefinalsdelsanys90hihahagutunatrans-
formació molt profunda de l’organització de
l’organització del treball. Els tècnics i engi-
nyershanestat reemplaçatspergestors.

Quenonecessàriament entenende lama-
tèriaquehandegestionar.
En absolut. S’encarreguen de la gestió de cos-
tos: d’estocs, del temps,delpersonal; i les seves
eines, l’avaluació individual de la feina, els cri-
teris de certificació, lesnormes ISO... ja nome-
suren laqualitatdel treball sinó laquantitat.

Iaixòquèprovoca?
L’avaluació individual, ja sigui a força de pro-
mocionsocàstigs,provocalacompetitivitatge-
neralitzada, la qual cosa altera profundament
les relacions enel llocde treball on l’ajudamú-
tuadesapareix.

Éselcampiquipugui.
Sí, instal·lant ladesconfiança i lapor, laqualco-
sa provoca diverses patologies. Els trastorns
musculoesquelètics són la malaltia professio-
nalquemésaugmentaaFrança.

Noesdeuaunamalapostura?
No, es tracta de tensió, afecta totamenade tre-
balladors i és una catàstrofe en la salut pública.
Tambéaugmentenelburnout i elkaroshi.

Mortsobtada?
Ocasionadaperunahemorràgiacerebral sense
quehihaguéscapfactorderisccardiovascular.
Is’hadisparatelconsumdedroguesperaguan-
tarelritmedefeina.Sabemquealescadenesde
muntatgeesconsumeixcocaïna.

Creix el nombre de suïcidis en el lloc de
treball.
L’estandardització a través de l’aplicació de
protocolscreamoltpatimentèticentreelspro-
fessionals. Comercials, metges, jutges, aneste-
sistes... els apliquen sabent que enmolts casos
les repercussions serannefastes.

Unfenomennou?
Vaaparèixer l’any2000i té lloca totselspaïsos
occidentals. A France Télécom en sismesos el
2009 es van suïcidar 35 persones, i un total de
60entreel2007 iel2010.

Hohainvestigat?
Sí,esmanifestaenpersonesdedicades,sòlidesi
benestructuradesl’organitzaciódelesqualsels
impulsaacontribuirenpràctiquesqueellscon-
demnen: empleats de centres de trucades que
es veuen obligats a mentir al client; metges als

quals se’ls demana que aturin la reanimació
d’unpacientperrecuperarelsòrgansperatras-
plantaments per augmentar el rendiment d’un
hospital...

Eltreballadorésmésdòcilquemai?
Sí, perquè l’avaluació personal ha destrossat la
solidaritat i la confiança. En lesmultinacionals
veus que els enginyers, amb taules contínues,
prefereixen comunicar-se per e-mail. Els tre-
balladors tenenporelsunsdelsaltres.

Vivimenla inseguretat.
La pressió és tan gran que no s’havien vistmai
tantes prejubilacions. Als hospitals a França hi
ha milers de llocs vacants per a metges en cap
deservei.

Perquèhotolerem?
Destruïda lasolidaritat, lesestratègiesquedes-
envolupemperdefensar-nosd’aquestapressió
laboral col·lectivament passen per intentar in-
tegrarelpatiment.

Posi-me’nunexemple.
Avui lamàd’obraesbasaen la subcontractació
encascada, la feinaprecària.Elsobrershocap-
giren assumint el risc laboral com un joc. Són
habituals lesquintades, en lesqualsobliguenel
nou a enfilar-se sense arnès a l’edifici en cons-
trucció iallàel suspenenpenjantd’unagrua iel
gronxenen l’aire.

Técapsolució?
Hemd’organitzarel treballd’unaaltramanera.
Desdelnostrelaboratorivamposarenmarxafa
deuanysunaltremodel de gestió queestà fun-
cionantmoltbé.

Quèproposa?
Lacooperacióhoritzontal, vertical, ambelscli-
ents, i transversal (entre metge i pacient, pro-
fessor i alumnes, productor i consumidor). El
resultat és una productivitat més gran perquè
optimitzael temps, l’eficàcia i laqualitat.

VostèenvaescriureuninformeperalGo-
vernfrancès.
Sí,ambuncomitèd’experts,peròvaserarxivat.
Lesmultinacionals i els estats prefereixenper-
dre qualitat i salut mental i guanyar domini i
control, perquè això debilita la possibilitat que
lagents’organitziiprotesti.AFrançajanohiha
vagues!

Elsistemanosemblaquehagidecanviar.
No,malgratquehihasenyalsclarsqueelmodel
estàencrisiiquedestrueixelteixitsocialilade-
mocràcia, d’aquí el malestar i l’ascensió de la
dretaa totEuropa.

Peròaquestmodel s’imposaperquèmolts
hicol·laboren.
Sí, executius, gerents,personalderecursoshu-
mà,supervisors i tècnicsquecontribueixenala
flexibilització de la feina, l’abús i la precarietat
sabent que és moralment reprovable. La seva
manerad’aguantarésnopensarcentrant-seen
la feina iobeint.

Iaellsnoelsafecta?
Moltspateixenestrès i trastorns cognitius, és a
dir, no poden distingir el que és just del que és
injust, i fins i tot el que és veritat del que és fals
en lapròpianaturalesade la feina.

IMA SANCHÍS

Inoperant
Fatresdècadesqueinves-
tigacomafectalafeina
alanostrasalutin’ha
escritunsquantsllibres.
Elpanoramaquedescriu
ésdesolador: laquantitat
hasubstituït laqualitat; la
gestiódelafeina,exercida
perdirectiusqueconei-
xenpoclamatèriaque
handegestionari lesse-
veseinesd’avaluació, la
precarització,explotació
laboral i lainseguretat
converteixentreballaren
uninfernpledemalalts i
tornenelsistemapoc
productiu...“Peròleselits
econòmiquesielsestats
prefereixenelcontrol
queexerceixenatravés
delaporquelaproducti-
vitat”.Elresultatésun
teixitsocialmalalt iuna
tendènciaalssistemes
totalitaris.Hafetuna
conferènciaalaSocietat
d’EstudisPsicosomàtics
Iberoamericana(SEPIA).
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ChristopheDejours, psiquiatre, investiga la relació entre feina i salut mental
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Col·labora:

*Concessió subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat. NRI: 2342-2018/09681

Aquí, allà i, sobretot, ara

Nova app més fàcil, més ràpida
i amb intel·ligència artificial
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on-line les despeses i els estalvis

Noves oficines Store

I molt més!


