
LA CONTRA

Tinc49anys.VaignéixeraBesalú iviscaSantaSusanna(Maresme).Sócneuròlega l’hospitalde
SantPau. Sóccasat i tinc tres filles (unade20 iduesbessonesde 18). Sóchumanista, d’esquerres
i independentista. Sóc catòlic practicant. Tracto l’anomenat trastorn conversiu

“Tots somhipnotitzables
i jaho femservirper curar”
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T racta un pacient d’una ma-
laltia inexistent?
El pacient té disfuncions físi-
ques molt discapacitants...
sense base biològica!

Quines disfuncions?
Es queda cec. O sord. O afònic. Omut. O pa-
ralitzat de mig cos...

Poca broma.
Otremolors a lesmans.Oesdesmaia de sob-
te. O necessita cadira de rodes...

Què li està passant?
Que ha vist aquesta malaltia en algun cone-
gut, un veí, una pel·lícula... i la reprodueix.

Està fingint, doncs!
No!

Comque no?
És involuntari. No és una decisió conscient
de la seva voluntat. Ell no entén per què li
passa! I va almetge... i elmetge nohi detecta
una causa biològica. I me l’envia.

La causa del mal és psíquica, oi?
Un conflicte profund no ha estat expressat,
ni verbalment ni en relacions interpersonals
amb el seu entorn... i el cos l’expressa! Per-
quèunaemoció aflora sempre, sempre!, tard
o d’hora, d’una manera o una altra.

Com anomenem aquest trastorn?

Histèria. No és un insult, és un trastorn psi-
quiàtric: trastorn conversiu o funcional.

Perquè converteix en físic el psíquic.
Només quan aquest pacient té públic.

De veritat?
Si està sol, desapareix el símptoma!Ho hem
verificat amb càmera oculta...

O sigui, que el nostre inconscient busca
ser vist.
Fa poc, la Guàrdia Civil va detenir un con-
ductor que anava a 200 km/hora per una
autopista... i era cec!

Cec conversiu, entenc.
Sí, diagnosticat cec... però tot sol, al volant
del cotxe, hi veia perfectament!

Costa d’entendre...
Lesanàlisis i l’escànernodetecten lesióneu-
ronal ni orgànica, però la funció d’aquest
membre o òrgan s’ha desconfigurat.

Per una ordre inconscient.
El cervell obeeix aquesta ordre i una altra
alhora: “No seràs conscient que estàs
obeint”.

Es coneixia aquest trastorn abans?
Des de l’antiguitat se’n descriuen casos... I
cada dia n’hi ha més!

Sí? I per què?
És un trastorn de base relacional: deriva de

la necessitat de comunicar-nos, i resulta que
cada dia hi ha més gent solitària, isolada,
sense capacitat de comunicar-se...

I té cura?
Casos de preteses curacions miraculoses de
cegueses o paràlisis, com a Lourdes, ho són
de trastorns conversius! En aquesta cir-
cumstància l’inconscient fa un clic i adéu
disfunció! Miracle? No tant...

Indaguin en aquest clic, llavors!
Sabem que l’oració del devot és una mena
d’autohipnosi: distreu l’atenció del símpto-
ma, dóna opció a l’inconscient a pair el con-
flicte. I per aixòestemaplicanthipnosi clíni-
ca a pacients conversius!

Hipnosi!Nom’hodigui... Solemnesneu-
ròlegs... hipnotitzant pacients?
Nopensi en els xousd’hipnotisme... Són ses-
sions en què induïm el pacient a fixar l’aten-
ció en un punt, algun estímul sensorial (res-
piració, batec del cor...), i així s’obre l’ocasió
de suggestionar-lo mitjançant la metàfora.

Metàfora?
És el llenguatge de l’inconscient. Una vega-
da localitzat el conflicte, el metaforitzem en
un relat, un conte... i tot seguit també enme-
taforitzem la resolució.

I així es curen?
Un terç dels pacients s’ha guarit, un altre
terç ha millorat...

Expliqui’m algun cas real.
Després d’una depressió postpart, una dona
quedava de vegades semiparalitzada i em-
botida. “Em sento tancada en un taüt”, deia.
Vam descobrir el focus del conflicte...

Quin era?
La seva parella l’estimava però era freda, i
ella anhelava calidesa. En la conversa, per
exemple, ell li va tocar lamà... i ella va inter-
pretar que era un adéu! El seu inconscient
deia: “El meu marit em deixarà i no hi puc
fer res, estic paralitzada”.

I es va curar?
La vam suggestionar perquè reinterpretés
cada petit contacte d’ell com: “Dona, he es-
tat, estic i continuaré estant amb tu!”. I sí,
així es va curar de les paràlisis.

Fins a quin punt som tots suggestio-
nables?
Jaes fanoperacionsquirúrgiques suggestio-
nant el pacient contra el dolor: la hipnosi és
més barata que l’anestèsia i sense efectes
col·laterals nocius.

És com estar adormit?
No,ésunestatparticularde lament, ni ador-
mida ni desperta, oberta a la metàfora..., pe-
rò sense dissolució de la voluntat: per exem-
ple, per molt que la hipnotitzem, unamonja
no deixarà mai que li aixequis l’hàbit!

I som tots hipnotitzables?
És una capacitat cerebral natural, en dife-
rent grau segons cada persona: hi ha una
escala d’hipnotitzabilitat, i hem verificat
que lamajoria de persones som força hipno-
titzables.
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AlexandreGironell, neuròleg, especialista a tractar la histèria

A Lourdes, miracle!
Gironell, que ha presidit
la Societat Catalana de
Neurologia, em rep en-
voltat dels seus col·labo-
radors: exploren una
frontera terapèutica per
a unmal sense cura, el
trastorn conversiu. L’in-
conscient imposa una
disfunció somàtica dis-
capacitant que es burla
de la biologia i el cons-
cient... Lamedicina dei-
xa per impossible el pa-
cient: algun es guarirà a
Lourdes i d’altres seran
tractats per aquest
equip únic a Espanya...
ambhipnosi! L’equip:
ÀlexGironell (hospital
de Sant Pau) i el grup
ViaBCN (JuanManuel
Badosa, Albert Roig,
DaniloMoggia, Raffaele
Tuccillo, GiuliaMarconi
iMarcMuñoz i Rafael
Moreno). No he escrit
aquesta entrevista sota
hipnosi..., però i si sí?
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