
Vaig néixer en Lucerna, Suïssa, i visc aMilà. Visc en parella i tinc dos fills. Soc cap de servei de
l’OrganitzacióSociopsiquiàtricadel cantódeTicino,Suïssa.Treballoambmalaltsmentals i amb
persones ambpocs recursos, i crec que la desigualtat és el principi de tots els problemes

“El quecuraés l’afecte: no
hiha teràpia sense simpatia”

XAVIER CERVERA

Totselsbojossóntristos?
En absolut. Ho són quan estan
sols.

Quèhaentès?
Que tots som diferents fins i

tot en la malaltia mental. El
diagnòsticnoensdiuresdelapersona,peraca-
daesquizofrèniccalbuscaruncamí.La institu-
ciópsiquiatra s’had’adaptara la singularitatde
lapersona.

Noésfàcil.
Peròésbonic.

Unpsiquiatresolreceptar.
Elfàrmacésunacrossaqueajudaacontenirels
símptomesperòno cura. El que cura és la rela-
ció i l’afecte.Nohiha teràpia sensesimpatia.

Entremetge ipacient?
Sí, i infermers i pacients. Com pitjor està una
personamésrelaciód’afectenecessita.

Ésproporcional?
Unmalaltmentalnosol tenirnomésunproble-
maclínic, també té unproblema social: ha per-
dut la casa, la feina i s’ha barallat amb els seus.
Estàsol.Ésnecessariajudar-loareconstruirles
oportunitats socials perquè pugui retrobar el
seucamí.

Noéspràcticahabitualentrepsiquiatres.
Peraquitreballaenunainstituciópúblicahade

serunapràcticaquotidiana.Nosaltresnotenim
maquinàriescomplicades,noméstenimelnos-
tre coneixement i afecte. Cal tenir una relació
intensivaambelsmalalts.

Comd’intensiva?
Hem calculat que quan arriba una persona en
crisipsiquiàtricalamitjanasóndueshoresamb
ella, unacosaqueésmoltdifícil desdelpuntde
vista organitzatiu però indispensable si vols
construirunarelació.

Vostèemsorprèn.
Elprimer és comprendre, i per fer-hohasd’es-
coltar, ferpreguntesnoestandarditzades, tenir
paciènciaidonarcrèditalapersona.Noestrac-
ta de controlar, de tancar, de calmar amb fàr-
macs, sinód’establirunarelació.

Posi’munexemple.
Aunsuïcidanocaltancar-loperquènohotorni
a intentar sinóestarambell.

Iaixòcura?
Sí, ladedicacióintensivaenelsmomentsdecri-
siaplanaelcamíperpodercontinuartreballant
amblapersona.Tot iaixò,si laprimeratrobada
esredueixatancar-loenesperaquepassi lacri-
si el seguiment és molt difícil perquè falta la
confiança, la relació.

Finsaquinpuntsomnomésquímicaosom
algunacosamés?

Abans pensàvem que el cervell no es pot rege-
nerar,avuisabemquetéunacapacitattransfor-
madoradesimateix.

Vostè és un capdavanter en contra de la
subjecció física.
De totes lesmesures coercitives: portes tanca-
des, lligar la gent al llit i les habitacions d’aïlla-
ment. Fa anys que aplico el meu programa i la
meva recepta en un hospital públic: temps de
conversa amb el pacient, i gràcies a això hem
eliminataquestesmesurescoercitives .

Isi lapersonaésmoltagressiva?
Li posaré un exemple: la policia ens porta un
home emmanillat amb una greu crisimaníaca,
agressiu i trasbalsat. Després de dues compli-
cades hores de conversa aconsegueixo enten-
dreques’hadeixat laportadecasaoberta.

Iaixòelpreocupa i l’altera.
L’acompanyemacasasevaamblacondicióque
torni i accedeixi a prendre’s els fàrmacs en lloc
d’haverd’injectar-los-hi a la força.

Necessitapersonalmoltespecialitzat.
Necessitopersonalmotivat. I surt rendible.

Ipassada lacrisi?
Tenimunprogramapersonalitzatdinsi forade
l’hospital. Hem creat un equip que visita els
malaltsacasaseva,aalgunsduesvegadesaldia.
Cal ajudar-los en el pla social perquè la solitud
és terrible.Noels pots abandonar, si ho fas tor-
naranalprincipi.

Hacreatvostèunaoenagéenunantichos-
pitalqueelsdonafeina.
És un projecte que vaig iniciar fa vint anys a
l’antic hospital psiquiàtric de Milà que hem
transformatenunespaipera la ciutat.L’antiga
cuinaésavuiunteatre, lacapellaardentunres-
taurant, el conventunhostal.

S’hipotmenjar,dormir,veureteatre...?
Sí, i s’hi pot trobar feina i amics. Duema terme
multitud de projectes: amb 40 pacients i àvies
del barri fem pasta fresca que venem a restau-
rants; càtering, un laboratori de teatre amb jo-
vesdelbarri ipacientsqueelsajudaadescobrir
els seus talents i on es parlen quinze llengües
diferents.

Icomés?
ÉslacomposiciódelaperifèriaurbanadeMilà:
asiàtics, africans, llatinoamericans... Les nos-
tres obres són tan famoses com lesnostres piz-
zes, la gent ve i paga per això. Treballem amb
productes de molta qualitat i ho fem molt bé.
Somunprojecte sostenible.

Elpoderde ladeterminació?
Hemde creure en la nostra capacitat transfor-
madora, no només som objectes del destí, po-
dem contribuir activament a fer un trosset
d’història, encaraquesiguihomeopàtic.

Ésdurtreballarambalienats?
És una font d’enorme riquesa. Els límits de la
normalitatelsdefineixenporsiprejudicis,però
aquell confí es pot eixamplar i en aquella fron-
terahihaautenticitat.

Vostèenquècreu?
Tots tenimunacapacitat emancipadoraadins,
caldescobrir-la i fer-laemergir.

IMA SANCHÍS

Entrega
Diuquecadaesquizofrè-
nicésdiferent.Aténper-
sones,nomalalties.Des
delsseusinicisvalluitar
perl’aboliciódelesmesu-
rescoercitives(habitaci-
onsd’aïllament, lligarels
pacients..) ihohaimple-
mentatambèxital’hospi-
talpúblicsuísdelqualés
capdeservei. El1996va
fundarl’empresacultural i
socialsensefinalitatde
lucreOlindaenunvell
hospitalpsiquiàtricdels
suburbisdeMilàonma-
laltsmentalsi jovesdel
barrigestionenitreballen
alseurestaurant,bar,cà-
tering,alberg,hotel, tea-
tre...Vaduratermepro-
jectesinternacionalsde
salutpúblicaperal’OMS.
HaparticipatalVCongrés
Catalàd’Infermeriade
SalutMental ,organitzat
perl’AssociacióCatalana
deSalutMental,a l’hospi-
taldeSantPau.
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ThomasEmmenegger, psiquiatre i emprenedor social
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El préstec que vols, ara

des de qualsevol lloc
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