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´Un constipat és un xiuxiueig del cos, i un càncer
o un infart seria un crit de guerra´
VOTI AQUESTA NOTÍCIA

0

Recomendar

ENTREVISTA DE ALBERT SOLER GIRONA Esther
Farga, psicoterapeuta del centre APCI de Girona,
ofereix una xerrada-col·loqui el 4 de febrer a la
llibreria-teteria Amalgama, sobre "El sentit poètic de
la malaltia", de curiós títol i dirigida a les persones
que volen tenir més coneixement de si mateixes i de
les seves dolències
No li digui a qui pateixi un càncer que trobi un sentit
poètic a la cosa...
Realment podria semblar ofensiu, perquè seria com
MULTIMÈDIA
responsabilitzar el malalt del que li està passant.
Fotos de la notícia
Tanmateix és una veritat. Potser no una veritat
absoluta, sinó que porta un missatge.
Un constipat és un apariat i un infart la Bíblia en vers?
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Més aviat diria que un constipat és com un xiuxieig que ens fa el cos, mentre un càncer o un infart seria un crit
de guerra.
La malaltia parla en vers o en prosa?
En vers o en prosa poètica, però sempre amb poesia. Perquè utilitza un llenguatge totalment interpretatiu. No
parla de manera absoluta i entenedora, és hermenèutica total.
Tot allò que ens passa a la vida ens afecta la salut?
Absolutament. Una alegria, qualsevol alegria, afecta positivament la salut. I al revés, un disgust o l'estat de
tristor l'afecta negativament. No només és que afecti la salut, és que afecta el cos de la persona perquè davant
d'un disgust el que fem és tensar-nos, intentant inhibir-nos. I això provoca bloquejos.
Per alguns, això són falòrnies.
Trobo que qui ho diu és gent tancada. Quan algú fa un judici de rebuig, està rebutjant alguna cosa de dins seu.
Sempre rebutgem allò que no podem veure, que està amagat dintre nostre. La llum parla de l'ombra. És millor
tenir més obertura de mires i dir: per què no?
Reprimir les emocions ens pot posar malalts?
Sí, per descomptat. El fet de reprimir una emoció porta connotacions de molts tipus. D'entrada, perds
l'oportunitat de ser tu mateix i això és com estar dins d'una gàbia, empresonat. Innibint una emoció estem
bloquejant una part del nostre cos. I no és una cosa circumstàncial, sinó que es guarda en la memòria del cos.
Afecta el sistema neurovegetatiu i a partir d'aquí, tot l'organisme.
Si a mi ara el cos em demana fer-li un petó, li haig de fer pel bé de la meva salut?
(Torbada) Ehhh, jo em referia a sensacions més complicades. Això quedarà fora de l'entrevista, no? En tot cas
és un tema de jugar-se-la, pot guanyar-se una bufetada, o potser no (riu).
Quina és la gàbia d'or en què vivim?
La que ens hem construït per fugir de tot allò que ens fa por. En ocasions no és més que un autoengany. Ens
fa viure protegits del dolor, però tampoc no ens deixa viure perquè ens impedeix relacionar-nos amb el món.
Potser el problema, com va dir Aldous Huxley, que no era poeta però quasi, és que la medicina ha avançat tant
que cada cop és més difícil trobar algú completament sa?
La salut no existeix, i tampoc la malaltia. Quan neixem ja comencem a morir, per tant, ens podríem preguntar
què és la salut.
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