
enforma
Era a l’oficina asseguda quan, de sobte, va sentir
una punxada forta a la zona lumbar. Va pensar
que potser lamala postura o el fet de portar
tanta estona en aquella sala, davant elmonitor, li
estaven passant factura. Però la veritat és que amb
prou feines es podiamoure. Llavors, laMarta
Gutiérrez tenia 30 anys; va anar almetge i li van
diagnosticar una lumbàlgia, per la qual cosa li van
recomanar repòs durant un parell o tres de dies,
analgèsics per al dolor i relaxantsmusculars.

“No podia ni posar-me dreta. Anava del sofà al
llit, i del llit al sofà”, recorda. I comque passat
un temps nomillorava, li van començar a fer tota
mena de proves fins que en una radiografia, final-
ment, van trobar el que tenia: “Sacralització de la
cinquena lumbar, unamalformació de naixement.
Moltes persones també la tenen i no els famal,
mai. A d’altres, en canvi, comami, a partir dels 30
anys ens comença a donar la llauna”, explica.

Hanpassat sis anys d’aquell episodi i laMarta con-
tinua amb la lumbàlgia. “Em famal l’esquena 24
hores al dia.De vegadesmés i de vegadesmenys,
però sempre”. Comella, a Espanya el 24,3%de la
població sent dolor diàriament. El d’esquena és
elmés freqüent: vuit de cadadeupersones tenen
atacs alguna vegada a la vida. I la xifra augmenta a
noude cadadeuquan ens femgrans.

Alguna cosa vamalamentEl dolor és una alarma
del cos per avisar-nos que alguna cosa no funcio-
na. És necessari. Si no en sentíssim,moriríem.De
fet, existeix unamalaltiamolt infreqüent anome-
nada insensibilitat congènita al dolor, una anoma-
lia del sistemanerviós que fa que les persones que
la pateixen no sentin dolor, ni calor, ni pressió ni
fred, i solenmorir de nens omolt joves.

Els dolors acostumen a durarmés omenys, però
el normal és que ens passin en hores o en dies. No
obstant això, de vegades determinatsmalestars
es fan crònics i deixen de funcionar d’alerta, com
ara en el cas de les lumbàlgies, la fibromiàlgia, el
reuma o les cefalees. En aquests casos, elsmedi-
caments, si bé ajuden atenuant-ne la intensitat,
no fan desaparèixer el dolor del tot ni tampoc
eviten completament elmalestar. Les persones
que els pateixen es desesperen. Passen per una
odissea demetges, centres i hospitals que, de
vegades, arriba a durar anys.Hi ha vegades que
han d’aguantar la incomprensió de l’entorn, en-

frontar-se a problemes laborals i familiars a causa
de les limitacions que els imposa el dolor; lluitar
amb la tristesa, l’angoixa, l’ansietat i l’estrès que
els genera. I acceptar que no tenenmés remei que
aprendre a conviure-hi. “Quan undolor supera
els tresmesos ésmolt difícil de combatre –afirma
MarioGestoso, directormèdic de la Fundació
Kovacs, especialitzada en la cura de l’esquena
(Kovacs.org)–, perquè es produeixen canvis
morfològics a les fibres nervioses, a les neurones
de determinades parts del cervell que codifiquen
el dolor i que el perpetuen. I quan es fa crònic, el
dolor en l’ésser humàpot comportar patiment”.

Aquest patiment de què parlaGestoso afecta la
qualitat de vida demilions de persones. És capaç
de generarmal psicològic i fins i tot provocar por.
“Quan fa uns quants dies que estic nerviosa per
una cosa relacionada amb la feina, o amb estrès,
o perquè he discutit amb algú, o sense dormir
gaire per la raó que sigui, començo a pensar que
tindré unamigranya.Noho puc evitar. Aleshores
emveig comd’altres vegades postrada al llit, amb
undolor insuportable, i començo a atabalar-me,
confessa l’AnaTorres, de 35 anys.

“Jo sé que el dolor emcondiciona físicament i
psicològicament – diu laMarta–. Per exemple,
sé que no puc anar a un concert i passar-me un
parell d’hores dreta, ni tampoc agafar en braços el
meunebot. No puc dormir de panxa enlaire ni de
bocaterrossa, i cada nit, cada dues o tres hores, em
desperto pel dolor i he de canviar de postura”.

També en l’àmbit laboral li porta problemes. I
per aixòMartaGutiérrez és un nomfictici; no vol
que se la continuï relacionant amb la seva lesió
d’esquena i que això pugui condicionar-la. És
autònoma i treballa almóndel cinema. Explica
que a l’empresa en què col·labora, de vegades,
l’han descartat per endavant per a projectes sense
ni tan sols consultar-l’hi. “Coneixen lameva lesió i
consideren que no ho puc fer. Solen ser feines que
requereixen viatjar, per exemple, omoltes hores
de rodatge en exteriors, drets. No volen expo-
sar-se que agafi una baixa laboral, per exemple.”
A l’Ana no li vamillor. “De vegades és difícil ex-
plicar-li al cap que no pots anar a treballar durant
dies o que no pots lliurar un projecte perquè tens
migranya. Els qui no en pateixen no acaben d’en-
tendre que unmal de cap pugui postrar-te al llit i
que ni amb analgèsics ni amb res no et passi”.

Una actitud positiva,
la meditació i certes
tècniques psicològiques
poden ajudar amitigar
el patiment i millorar
l’estat d’ànim enfront
d’unamalaltia crònica

TextCristina Sáez

El dolor,
company
de fatigues
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Encara que facimal, cal
moure’s. Elmal d’esquena
és elmés freqüent dels
mals crònics. Sol comportar
que la persona faci repòs,
que es postri fins i tot al llit
i que disminueixi almàxim
l’activitat. No obstant això,
aquesta idea que si et fa
mal, has de reposar, que

durant anys va imperar en
la salut pública, ara se sap
que és contraproduent. En
nomoure’ns, disminueix la
massamuscular, demanera
que deixemmés desvalgut
el sistemaossi, que està en
contacte ambels nervis.
“Es generamoltes vegades
un cercle viciós –apunta el

doctorMario Gestoso, de la
Fundació Kovacs i espe-
cialista en el tractament del
dolor crònic d’esquena–.
Comque em famal, no faig
res; comque no faig res, els
músculs estanmés tensos o
es debiliten, i això augmenta
el dolor. Cal fer exercici físic,
encara que facimal.”

Per AndrésMartín, expert
en programes de reducció
de l’estrès i el dolor, “hem
de prendre consciència que
el dolor hi és, i que hi haurà
dies que ens permetrà fer
alguna cosa i d’altres que
no. Però ha de deixar de ser
el protagonista de la nostra
vida”.

LANECESSITAT
DEFERESPORT

Fer comèdia?Fins no fa gaire, elsmetges pensaven
que el dolor havia de correspondre a un problema
mesurable i diagnosticable ambproves clíniques.
MarioGestoso recorda que fins i tot a la facultat
deMedicina els ensenyaven que si a una persona
li feiamal l’esquena s’havia de veure alguna cosa
a la radiografia. “Havia de sortir escoliosi, hèrnia
discal, artrosi... alguna cosa. I se li feien proves
fins a trobar la causa del dolor”. Tanmateix, de
vegades no trobaven res. “Llavors se li deia que
era un comediant, un exagerat o un gemegaire. I
encara que pot ser que hi hagués alguns casos així,

en general, aquests falsosmites han fetmolt de
mal als pacients ambdolor crònic”, admet.

Això és el que li ha passat tota la vida a Lucía So-
riano, una noia de 31 anys, professora i aficionada
a l’esport. “Lamevamare explica que des que era
nadó plorava i em tocava els turmells i els genolls.
M’han fet desenes de proves imai no ha sortit res.
Que si eren problemes de creixement, que si po-
dia ser algun tipus de reuma, que si era hiperlaxa,
per acabar dient-me al final que no tenia res. Són
dolors forts, intensos, que emprovoquenfins i

tot rigidesa i fan que no empuguimoure. Et sents
comuna rara avis, com si t’estiguessis inventant
el dolor. ‘Si no tens res, per què et famal?’ És
frustrant”. Enmolts casos, consideraGestoso,
dolors relacionats amb l’esquena, els genolls o
els turmells tenen a veure ambun sedentarisme
excessiu. Això fa que tinguemunamusculatura
feble que no compleix la seva funció i no pro-
tegeix l’esquena ni les articulacions. “Abans es
pensava que quan feiamal alguna cosa elmillor
era el repòs. Ara sabemque al contrari, que cal
forçar-nos a fer esport”, afirma. Però també hi
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ha un altre componentmolt important en el
dolor, capaç d’alleujar-lo o, al contrari, d’intensifi-
car-lo. Són les emocions.

Quan fanmal els sentimentsEl dolor crònic avança
de lamàd’emocions negatives, com la tristesa,
la ràbia, l’enuig, que, al seu torn, incrementen el
dolor. S’han dut a termenombrosos estudis per
veure de quinamanera influeix allò que sentim i
pensemen el patiment i s’ha vist que hi ha paci-
ents als quals els diagnostiquen escoliosi, hèr-
nia discal o lesions com les deMartaGutiérrez
(esmentada a l’inici d’aquest reportatge) i que,
tanmateix, no senten dolor. D’altres, en canvi, no
semblen tenir res segons les proves, però viuen en
un estat de patiment continu. Quina és la raó que
explica aquesta diferència?

JennyMoix és professora titular de Psicologia de
laUniversitat AutònomadeBarcelona (UAB) i au-
tora delmanualCara a cara con tu dolor. Técnicas
y estrategias para reducir el dolor crónico (Paidós).
Des de fa anys, investiga les variables psicològi-
ques implicades en el procés del dolor i l’efectivi-
tat d’algunes tècniques per tractar-lo quan esdevé
crònic. Segons aquesta experta, “sentirmés o
menys dolor està relacionat amb l’estrès. Les
persones aclaparades per les emocions negatives
pateixenmoltmés”.

El que pensem i sentim afecta el nostre organis-
me. Fins i tot en unamalaltia infecciosa ocasio-
nada per un virus, comun refredat, hi influeix la
ment. Les emocions repercuteixen directament
en el sistema immunitari, per això les persones
que pateixenmés estrès, ansietat o tristesa tenen
immunodepressió, la qual cosa fa que siguinmés
propenses a emmalaltir.

Amés, l’estrès i l’ansietat passen permoltes de les
vies nervioses que transmeten el dolor, demanera
que, tal comassenyala JennyMoix, si estemes-
tressats, encara que sense voler-ho, sensibilitzem
les vies conductores del dolor, la qual cosa ens fa
moltmés vulnerables. Ésmés, quan experimen-
tememocions negatives, elsmúsculs es tensen
i aquesta tensió tambéprovoca dolor. I comque
sentimdolor, tenim emocions negatives. Així és
realment fàcil caure en un cercle viciós.

D’altra banda, quan estem sumits en la tristesa,
en la ràbia, o en l’ansietat, tampoc no tenim forces
per dur a terme el tractament que ens prescriuen
elsmetges, comper exemple fer esport, seguir
una dieta adequada, o realitzar exercicis de rela-
xació. De fet, s’ha comprovat que elsmalalts amb

pitjor estat anímic triguenmés a recuperar-se.
I per això en alguns països, comper exemple
els EstatsUnits –i a diferència d’Espanya, on la
sanitat està altamentmedicalitzada–, el dolor crò-
nic el tracten equips formats permetges i també
psicòlegs.

Aportant solucionsQuan sentimdolor, passen
diverses coses. La primera és que aquest dolor
capta tota la nostra atenció i comença a adquirir
protagonisme. I això acaba repercutint en les nos-
tres emocions. “Les zones en què experimentem
el dolor al cervell són al costat de les que proces-

re ambquina actitud volem
continuar vivint la nostra
vida. La consciència plena és
molt útil per pal·liar el dolor.
Permet que t’aturis davant
el dolor i que siguis conscient
de quines cosesmés hi
estàs afegint. “Lameditació
permet que t’adonis de totes
les pors que s’enganxen al
dolor i que fan que encara
facimésmal”, apunta Cons-
tanza González, psicòloga
clínica. Hi ha pràctiques
informals demeditació,
comper exemplemenjar

Famés de 2.500 anys que
es practicameditació. No
té res a veure ambactituds
estranyes ni trànsits ni cap
dels prejudicis que a vegades
s’associen a aquesta pràc-
tica.Meditar no és resmés
que conèixer la naturalesa
de la nostrament, veure
comel pensament s’aferra
a certes idees. És un estat
d’obrir espais, per poder
aturar-nos i veure què està
passant aquí i ara. I aquest
obrir espais permet decidir
respecte amoltes coses i veu-

Perquèami?
ConstanzaGonzález. pisi-
cóloga clínica, explicaque
aquestaés lapreguntaque
de seguidaes fael pacient
quan li diagnostiquenuna
malaltia o l’avisenquepatirà
dolor crònic. “Però si a la
meva família nohi ha casos

de càncer, no fumo,nobec,
menjobé, faig esport, em
cuido”, diuen. Per amoltes
situacionsde la vidanohi ha
explicació. “Provemde trobar
raonsdesde la lògica, perquè
pensemquepodemcontrolar
les coses. Peròaquest control
noexisteix”, explica. Segons

la terapeuta, en lloc d’instal-
lar-nosenel ‘per quèami’,
en la ràbia, enaixòde ‘no
m’hauriadepassar ami’,
resultamésproduentplan-
tejar-nos, davant la situació
actual, comvolemviure
aquest dolor. “Sovint ens
quedemaferrats a comera

lanostra vidaabans, volem
tornar-hi, perònoéspossible.
I aixòens fapatir encara
més, fins i tot provocaqueel
dolor es faciméspresent en
el nostrediaadia. El dolor
hi serà sempre, però tupots
escollir comviure’l”, conclou
ConstanzaGonzález.

L’ATENCIÓ
PLENAO
‘MINDFULNESS’

sen les emocions, com la por, la tristesa o l’enuig.
S’ha vist que el dolor, si esmanté durant temps,
afecta comens sentim emocionalment”, explica
AndrésMartín, expert enmindfulness (una cosa
així com tenir la consciència plena), teràpies de
reducció de l’estrès i el dolor.

És com si al dolor que sentim, hi anéssim sumant
capes. “Dolor i emocions es relacionen en una
doble forma.D’una banda, el dolor afecta les
emocions, però lamanera en què vius aquestes
emocions també afectarà el dolor”, assenyala
ConstanzaGonzález, psicòloga clínica (Sentit.es).

d’unamanera conscient o
simplement caminar pel car-
rer conscient, quemilloren
els estats emocionals de la
persona, per la qual cosa
poden frenar les emocions
negatives provocades pel
dolor. Les tècniques de
mindfulness també resulten
molt útils per a lesmalalties
cròniques, comara el càncer,
els trastorns alimentaris o
respiratoris. També funciona
molt bé en l’àmbit laboral,
en el qual l’estrès és un risc
psicosocial.
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manera, les persones comencen a sermés fun-
cionals i a fer coses que abans no podien fer”. Per
exemple, una cosa tan trivial com tornar a fer un
tomb cada tarda, en el cas de persones afligides de
fibromiàlgia o reuma.

Una de les eines que permeten identificar aquests
pensaments negatius que amplifiquen el dolor
és lameditació i, concretament, lamindfulness
o l’atenció plena (vegeu el text adjunt). Es tracta
d’una einamil·lenària, que té les seves arrels en el
budisme i en la filosofia zen, i que ha demostrat
que és extremadament útil per gestionar aquest
còctel que barreja dolor i estrès. Això sí, cal que la
persona hi dediqui una bona estona i s’hi apliqui
ambdisciplina.Mitjançant la consciència plena,
la persona pot aprendre a distingir entre la sen-
sació física i l’emoció, entre els efectes de l’acció i
els de la reacció.

També les tècniques de relaxació sónmolt efec-
tives. JennyMoix (JennyMoix.com) fa tallers
sobre com lluitar contra el dolor crònic en alguns
centres d’atenció primària deCatalunya i una
de les primeres coses que ensenya als assistents
és a organitzar-se el temps. “Als països sub-
desenvolupats, on la gent fa feines que et deixen
baldat, no els famal l’esquena. AOccident, la
lumbàlgia estàmolt relacionada amb l’estrès, amb
el fet que anem tot el dia amb la llengua fora. Als
tallers ensenyema la gent a destacar quines acti-
vitats són importants, i quines podrien delegar o
deixar de fer. A vegades veus senyores de 70 anys
amb lumbàlgies que afecten també les cames i les
fan anar coixes i que continuen planxant les cami-
ses als néts. I això no pot ser”, explicaMoix.

Una altra de les coses que aprenen els assistents
a aquests tallers és a relaxar-se, perquè així com-
baten l’estrès, l’ansietat i el dolor. La relaxació té
molts avantatges terapèutics: facilita la distensió
muscular, disminueix el dolor i proporciona una
sensació d’alleujament. Sovint, fins i tot redueix la
freqüència cardíaca i la pressió sanguínia amb la
mateixa efectivitat que un ansiolític.

“Hemd’entendre i acceptar que el dolor és part
de nosaltres. No s’hi ha de lluitar en contra,
ni tampoc resignar-s’hi –explicaConstanza
González, psicòloga clínica–. El que és normal
a la vida és que hi hagi dolor, físic i emocional,
que vagi arribant i que vagimarxant. Lamalaltia
forma part de la vida, com lamort, i si aprenem
a acceptar-ho, ja estem traientmolt de pes a
aquest dolor, i el femmés petitó”. I llavors ésmés
fàcil conviure-hi.s

És recomanable practicar-la
cada dia a lamateixa hora
per crear una rutina. Jenny
Moix, al seu llibre Cara a
cara con el dolor, fa algunes
pinzellades de compodem
aprendre a relaxar-nos. En
primer lloc, hemd’estar
còmodes, estirats a terra
de panxa enlaire, amb les
cames i els braços lleuge-
rament separats del cos;
si aquesta postura famal,
llavors ésmillor asseure’s
en una cadira o al sofà.
Tanquemels ulls, col·loquem

“Si penso coses com ‘emquedaré així tota la vida,
això és el pitjor que empot passar, aquest dolor
no emdeixa fer res, sóc incapaç de fer res...’ vaig
carregant el dolor ambmoltesmés coses, llavors
em resultarà difícil conviure-hi”.

“És que t’enfonses psicològicament”, confessa
MartaGutiérrez afligida de lumbàlgies. “Quan
tenia diverses crisis seguides, no empodia ni
aixecar del llit, havia d’anul·lar tots els compro-
misos socials, i llavors comences a pensar i entres
en un bucle psicològic destructiu,molt negatiu.
Comque et famal, et frustres; comque et frustres,

et famésmal. I no en surts. Amés, –confessa– co-
mences a pensar que no vals per a res, que tot ho
fasmalament”.

MeditarPer això, una de les teràpiesmés efectives
i que obté resultatsmés bons en pacients afligits
permalalties cròniques és la teràpia psicològica.
“El que nosaltres sentim és patiment i en aquest
patiment hi ha la sensació física, però també
altres parts que tenen a veure amb el procés
associat al dolor”, explicaMartín, que afegeix:
“Es tracta d’identificar totes aquestes peces per-
què el dolor disminueixi d’intensitat. D’aquesta

MEDITACIÓ:
UNANALGÈSIC
NATURAL

unamà a l’abdomen i una
altra al pit i ens concentrem
en la respiració; intentarem
omplir d’aire la panxa. Re-
petirem les respiracions una
bona estona, inhalant pel
nas, exhalant per la boca.
A continuació, anirem fent
atenció a cada part del
cos, contraient-la i després
relaxant-la. Per exemple,
estrenyent fort el puny uns
segons i després deixant
anar. És important que
mentre realitzem aquest
exercici anem repetint-nos

mentalment: “Em relaxo,
em sento descansat,
calmat”. Es tracta de recórrer
tot el cos, tensant i desten-
sant. I per acabar, podem fer
unes visualitzacions, ima-
ginar-nos en algun paratge
que ens agradi, ja sigui una
platja, unamuntanya o bé
un parc i recrear-nos amb els
detalls. S’ha comprovat que
les visualitzacions d’aquest
tipus generen ones alfa de
satisfacció al cervell, molt
útils per tenir a ratlla el
dolor.

ELDOLOR
TÉEFECTES
PERILLOSOS:
AFECTA
LES
EMOCIONS

MEDITAR
ÉSUNAVIA
PERLLUITAR
CONTRA
L’ESTRÈS
I ELDOLOR
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