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De tots
colors

En la infantesa, hi ha un mo
ment màgic amb els llapis
de colors. És quan l’apre
nent de dibuixant, armat

amb els tints, omple espais pautats
d’un quadern per pintar i, per error,
surt de mare i sobreposa unes ratlles
de color blau a unes de color groc. Tot
d’una li apareix el verd. El futur Bar
celó descobreix que si fa el mateix
amb el groc i el vermell, el resultat és
el carbassa. I si ajunta el blau i el ver
mell, neix el lila. El nostre Barcelonet
aprendrà llavors quins són els tres co
lors bàsics i quins són els tres secun
daris. Li explicaran que els tons blaus
es consideren freds i els vermells, cà
lids i, més llest que una fura, els asso
ciarà immediatament al gel i al foc.
Quan s’interessi per la política, veu

rà que el blau s’associa a la dreta i el
vermell –el roig– a l’esquerra. Als
temps de la transició, Adolfo Suárez
va crear un partit, la Unió de Centre
Democràtic (UCD), que es va fer fa
mós pel seu dònut bicolor: verd i car
bassa.Comqueesdefinia comunpar
tit de centre, els dos colors eren se
cundaris del groc, a partir del blau
dretà i del roig esquerrà.
Ara, però, tot aquest codi de colors

ha sofert una sacsejada de gran mag
nitud, que pràcticament no ha deixat
cap canya dreta. Rosa Díez es va re
servar el magenta, secundari o tercia
ri segons el criteri cromàtic que se
guim. La CUP va trobar que un dels
tres primaris encara estava disponi

ble: el groc, tot i que ERC també el fa
servir. Podem, apoderantse del color
de la dona, s’identifica amb el lila que,
com a secundari de luxe, si això fos
una ciència, correspondria al centre
exacte: roig més blau.
Els antics comunistes van canviar

el roig–primari–pel verd ecosocialis
ta –secundari–, dos colors que, a més,
són complementaris perquè se situen
enposicions diametralment oposades
en el cercle cromàtic. S’han quedat
mig dònut, però interpretat amb uns
altres paràmetres. I Ciutadans s’ha
quedat amb l’altra meitat, la carbassa.
Per tradició, hauria estatmés escaient
el carbassa per als ecosocialistes i el
verd per als ciutadans liberals, deri
vats del roig i del blau, respectiva
ment. Però avui el color és més aviat
una qüestió estètica.
El color carbassa de tota la vida

també es pot dir taronja. Així identifi
quemCiutadans, el partit taronja, a to
amb l’apel∙latiu de naranjitos que co
mença a córrer. Dirlos partit carbas
sa hauria estat una defensa del català
genuí, una contradicció en un partit
que cada cop parla menys en aquesta
llengua. Un partit de missatges direc
tes i simples fa servir un color secun
dari (groc més vermell), mentre que
la CUP, una formació amb idees com
plexes, fa servir un color primari. De
tots colors.

El blau de la dreta
i el roig de l’esquerra
s’estan diluint
entre liles i carbasses
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Una teràpiadegrupen línia
ajuda supervivents de càncer
L’ICO crea una comunitat virtual de pacients i professionals

ANAMACPHERSON
Barcelona

L’Institut Català d’Oncologia ha obert a
través dels serveis digitals del Departa
ment de Salut una comunitat virtual de
pacients i professionals. I els primers
d’actuar en aquesta nova xarxa digital
són les supervivents de càncer de mama
queparticipenen teràpiesdegrupdesde
l’ordinadordecasa.
Fa deu anys que l’ICO dóna aquest ti

pus d’atenció psicosocial a les pacients
–la majoria són dones– que després
d’acabar els tractaments del seu càncer
estan emocionalment malament. Unes
300 pacients en teràpia de grup clàssica,
enpersona.Però fapocmésd’unanyvan
posar en marxa l’experiència de ferho
via internet dins d’un circuit privat en
quèpetitsgrupsdequatreocincpersones
quehanpassatperuncàncerdemamaes
reuneixensetmanalmentambelseutera
peuta a través de la pantalla i els auricu
lars. El tractamentduradotze setmanes i
hem pogut demostrar que tant el grup
presencial com el que funciona en línia
experimentenun impactepositiuenmés
del 80% dels casos, milloren pel que fa a
depressió, estrès i ansietat i lamillora ro
man mesos després”, explica el psico
oncòleg de l’ICOCristianOchoa, un dels
autors de l’estudi i impulsor de la comu
nitatdigital.
“Se’ns va acabar massa aviat”, lamen

tenlaIsabel–44anys– i laRemedios–52–
, que van compartir grup i ja han acabat.
LaMargarita–57–, germanade la Isabel,
acabadecomençarenel seu.En les sessi
ons es repeteix sovint elmalestar perquè
elsdelvoltant insisteixenquejahapassat
tot, quan la majoria de les afectades se
sentenespantades,malamentfísicament,
absolutament diferents de les d’abans

d’emmalaltir i carregades de culpabilitat
per trobarse tan fetes pols. També surt
unavegadaiunaaltralapordavantlesre
visions semestrals, l’angoixa davant la
possibilitat que reaparegui, “com em va
passar a mi, jo que havia afrontat el meu
tumor superpositiva i després me’n va
sortirunaltre”, explica la Isabel.
Parlen de les relacions de parella des

aparegudes en un cos ferit i amb massa
sequedat, de com n’és, de difícil, digerir
aquesta imatgequearaesveualmirall, la
sorpresa davant persones properes “que
nohan sabut respondre i d’altres amb les
qualsnocomptavesperòqueencanvies
tan sempreallà al teucostat”.Undelsob
jectius dels grups “és que puguin enten
dre què els passa, com se senten i que si
guin capaços de ferho entendre,
acceptantelseumalhumor,elseuenuig”,
apuntaOchoa.
Segons la literatura mèdica, tenen ne

cessitatd’aquestateràpiaunadecadatres
supervivents, “perònosaltres, que somel
centre amb l’equipdepsicooncòlegsmés
nombrós (tres), ambprou feines arribem
al 5%10% dels pacients”, reconeix l’es
pecialista.Lacreaciódelacomunitatper
metrà tractar un nombre més gran de
persones sense augmentar gaire les des
pesesi,sobretot,sensequeningúesquedi
sense rebre aquesta atenció perquè no
pugui desplaçarse, perquè ho podrà fer
desdecasa.
El suport psicosocial, “a més, incideix

en l’evolució de la malaltia”, assenyala
l’expert. En els casos de reaparició de la
malaltia, això passa fins i tot tres mesos
després entre els qui han rebut teràpia
psicològica. Tambémillora la reincorpo
ració laboral.
CadaanyesdiagnostiquenaCatalunya

uns4.500nouscasosdecàncerdemama,
una xifra que tendeix a estabilitzarse.
Cada anymoren per aquesta causa entre
1.200 i 1.300 dones, però la mortalitat va
caient any rereany.Avui sobreviuenmés
del84%de lesafectades.c
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Margarita Arnao parla amb la resta del grup de teràpia des de casa seva, al Prat

El suport psicosocial
és eficaç per al 80%
i arriba a influir en la
reaparició del tumor

Una xarxa contra el paternalisme
]La nova xarxa social que posa
en marxa l’Institut Català d’On
cologia dins de la carpeta digital
de Salut (La meva salut) obre un
espai de divulgació i consulta
interactiva de tota mena d’infor
mació. “Perquè la majoria dels
pacients consulta a internet so
bre la seva malaltia, els tracta
ments, els problemes, i en canvi
no ho diu per temor que els pro
fessionals no ho aprovin”, explica
el psicooncòleg Cristian Ochoa,
impulsor d’aquest projecte i un
dels autors de l’estudi sobre l’ús

d’internet per part dels pacients.
Els professionals de l’ICO es
comprometen a validar la infor
mació que circuli sobre tracta
ments, efectes secundaris, assa
jos, noves línies d’investigació,
estils de vida saludables, ajuts
socials, teràpies complementàries
i alternatives... “Però també pre
tenem que es comparteixin
preocupacions i informació de
forma anònima i dins de xats”,
explica Ochoa. Es tracta d’una
comunitat privada que cuida
especialment les dades.
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Famílies de nens prematurs han creat a
Barcelona la primera associació catala
na d’aquest col∙lectiu, que preténmillo
rar l’atenció de les famílies amb fills
prematurs, que representen al voltant
d’un 6% dels nounats a Catalunya, i
aconseguir ajuts per fomentar la inves
tigació.
L’Associació de Prematurs Hospital

ClínicMaternitat (AspremHCM) es

va presentar ahir a l’hospital Clínic de
Barcelona.
La presidenta de l’associació, Elisa

beth Farga, va assenyalar que “la pre
maturitat necessita un plantejament
i enfocament multidisciplinaris que
compti amb l’eix vertebrador que la
sustenta, que són les famílies i les seves
associacions”. Els nadons prematurs
tenenmés risc de desenvolupar proble
mes de salut que la resta de nounats,
com ara paràlisi cerebral, dèficits sen

sorials, malalties cròniques o infecci
ons respiratòries agudes.
L’associaciópretén facilitar la vidade

les famílies que acaben de tenir un fill
prematur, per la qual cosa reivindica
unitats de nounats prematurs obertes
24 hores als pares, que permetin l’accés
a altres familiars i que fomentin la lac
tància materna, la creació de bancs de
llet, l’aplicació de la tècnica cangur i
pell amb pell per facilitar el contacte
del prematur amb la mare, o la pos
sibilitat que la mare o el cuidador del
nadó quedin hospitalitzats en elmateix
centre.
A la presentació van assistir la conse

llera de Benestar Social i Família, Neus
Munté, i la il∙lustradoraRoserCapdevi
la, creadora de Les tres bessones.c

Primera associació catalana
de famílies de prematurs
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