
Capitalisme: emocions a bon preu

Volem promoure l’autogestió de la salut mental de la comunitat a

través d’un bon teixit social que ens proporcioni els recursos

emocionals i el recolzament necessaris per poder fer front als

condicionants del sistema.

T’has parat a pensar detingudament

com  influeix  el  sistema  capitalista

en el nostre estat emocional i en les

relacions  socials  que  establim amb

el nostre entorn? Com el marketing

ens porta a uns estils de vida tan poc

saludables  i  com  la  indústria

farmacèutica  es  beneficia  d’això?

Quins són els valors que determinen

el  nostre  dia  a  dia?  El  sistema

capitalista ens confon, ens estimula

a un ritme de vida insà i  deteriora

considerablement  les  relacions  que

establim  amb  l’entorn,  promovent

l’individualisme  i  la  competitivitat

en  contra  de  la  cooperació  i  el

recolzament mutu. 

Una  quarta  part  de  les  visites  als

Centre  d’Atenció  Primària  estan

relacionades  amb  l’ansietat,  la

depressió  i  els  símptomes  físics

d’origen  emocional  (símptomes

gastrointestinals,  dolors  de  cap,

molèsties  urinàries,  alteracions

menstruals,  contractures  musculars,

la famosa “pell atòpica”...). No hi ha

dubta  de  que,  en  un  gran  número

d’ocasions, aquesta simptomatologia

està  associada  a  l’estrès,  a  la

inseguretat  laboral,  la  insatisfacció

amb el lloc de treball i la precarietat.

Passar-nos tant de temps de la nostre

vida en un entorn que no ens satisfà

mai pot portar bones conseqüències:

només cal pujar al metro a les 7 del

matí  i mirar a la cara de qualsevol

de les persones que es dirigeixen al

seu lloc de treball per adonar-se de



que alguna cosa no va bé.  

Tampoc el té el no tenir un objectiu

vital més enllà de tenir un treball per

poder arribar a final de mes i, menys

encara,  si  tenim en  compte  que  el

benestar  econòmic  i  la  qualitat  de

vida  no  solen  ser  directament

proporcionals  a  les  hores  que

treballem.

En un sistema sanitari que realment

tingués  com  objectiu  la  completa

salut de l’individu i de la comunitat,

quan algú acudis a un centre sanitari

a  buscar  ajuda  per  millorar  un

malestar físic o mental, es realitzaria

una valoració integral que abastaria

el  benestar  emocional  i  l’entorn

social  que  rodeja  a  la  persona  per

poder  empatitzar  millor  amb  la

dolència  que  les  ha  portat  a  la

consulta.  L’atenció  del  Sistema

Sanitari  que  tenim actualment  està

limitada  per  múltiples  factors,

destacant  el  limitat  temps  que

s’inverteix per pacient en les visites

i  la  gran  influència  de  la  indústria

farmacèutica fent de la nostre salut

un  negoci,  fins  el  punt  d’arribar  a

medicalitzar  i  patologitzar

problemes de la vida quotidiana que

podrien  resoldre’s  amb  una  bona

xarxa  de  recolzament  mutu  o  un

ampli  coneixement  de  cultura

sanitària popular. Quant temps de la

nostre  vida  invertim  en  solucionar

de manera activa aquests  malestars

sense  esperar  l’efecte  miraculós

d’una pastilla?

El  marketing  i  la  publicitat

empenyen a la població a un model

de  vida  basat  en  el  consum,

l’individualisme i  la  competitivitat.

L’anunci  que  t’invita  a  comprar-te

un  cotxe  millor  que  el  de  la  teva

veïna; el bombardeig publicitari per

demanar una hipoteca que arruïna la

vida  de  moltes  persones  per

comprar-se una casa millor que la de

la  seva  veïna...  Ritme  frenètic  de

consum al que ens empenyen, sense

caure  a  pensar  (o  si),  que  això

mutila  la  nostre  autoestima  i  el

El sistema sanitari actual promou un abordatge 

biologicista i fragmentat de l’individu i deixa de 

banda la perspectiva biopsicosocial d’aquest. 



nostre benestar mental.  Però també

per  aquesta  mutilació  la  indústria

farmacèutica  té  la  solució: ingents

quantitats de psicofàrmacs per poder

continuar amb la roda de producció-

consum  que  per  a  nosaltres  tenen

preparada.  Dels  15  fàrmacs  més

dispensats  3  són  benzodiacepines

(ansiolítics  i  hipnòtics),  on el

consum s’ha incrementat en un 57%

en els últims 12 anys. 

L’importa  al  govern  realment  el

nostre estat  de salut?  Com promou

l’Estat que la població tingui un estil

de vida saludable? 

Començant  per  l’alimentació,  els

supermercats  estan  plens  de

productes  amb  un  escàs  valor

nutritiu  però  amb  un  alt  valor  de

marketing  que,  per  lo  general,

acostuma a vendre’ns “la felicitat”.

Des de frases com les de Matutano

“¿Hoy  aún  no  has  sonreído?”  o

l’anunci de Coca Cola, que assegura

que el seu consum et proporcionarà

l’accés directa a la felicitat, fins els

productes  light  vestits  de  rosa  que

reclamen  la  perpetuació  del  model

de  bellesa  establerts  en  les  dones,

donen bastant a pensar. 

Per una altre banda, quin tipus d’oci

promou  el  sistema?  La  gran

quantitat  de temps que inverteix la

majoria  de  la  població en  veure la

televisió  contribueix  a  una  falsa

evasió de les seves vides, deixant-se

portar per la massa i la rutina creant

i  modelant  temes  de

conversació/actualitat  al  gust  del

capitalisme. Una bona estratègia per

escapar  de  la  realitat  i  “gaudir”

d’aquella que ells  ens ofereixen en

pantalla  entre  quilos  i  quilos  de

publicitat  que  va  dirigida

directament a les nostres emocions.

Els  caps  de  setmana?  Centres

comercials  plens  de  gent  que,

segurament, estan omplint les seves

bosses d’objectes que no necessiten



per solucionar la falta d’autoestima

que  promou  el  sistema.  Està  tot

pensat. I si no? Una bona dosis de

fanatisme  futboler,  que  queda  ben

lluny del  que  realment  és  l’esport.

Aquest  tipus  d’oci  és  el  que  els

interessa per mantenir dormida a la

major  part  de  la  població  i  poder

seguir fent bitllets a la nostre costa. I

si  ja  no  sabem com relacionar-nos

entre  iguals  sempre  ens  quedarà

mirar  la  nostre  pantalla  de  mòbil  i

veure  si  tenim  una  nova

conversació/relació virtual.

Des  de  petites  se’ns  condiciona  a

pensar  i  sentir  d’una  determinada

manera  i  a  complir  amb  uns  rols

establerts.  Molt  poques  vegades  es

promou una bona gestió emocional

des de la infància, una cosa clau per

resoldre conflictes interns  i  externs

que se’ns plantejarà en el futur. En

canvi,  ja  des  de  petites  se’ns

inculquen  valors  de  consum,  cada

vegada  a  edats  més  primerenques.

Només  cal  comparar  els

parcs/places  dels  nostres  barris  fa

uns anys i ara per adonar-se de que

moltes  nenes  ja  estan  més

preocupades del seu nou videojoc en

la  nova  tablet  que  en  establir

relacions d’amistat. 

Està clar que l’interès econòmic del

sistema està molt més per sobre que

l’interès  pel  benestar  social.  Ens

pressionen a portar un estil de vida

que  es  pot  cataloga  de  qualsevol

cosa  menys  de  saludable,  i  menys

encara en quant a salut emocional es

refereix.  La  cultura  individualista  i

el  detriment  de  les  xarxes  de

recolzament  social,  la  precarietat

laboral,  i  la  falta  de  recursos

econòmics  que  caracteritzen  a  la

societat  actual  són  les  causes

principals del malestar de gran part

de  la  població.  La  falta  de

conscienciació sobre la importància

de  la  problemàtica  emocional  i

l’absència  de  les  condicions

bàsiques pel desenvolupament d’una

psicoteràpia  adequada  fan  que

l’abordatge  actual  d’aquestes

patologies no sigui biopsicosocial.

En quin moment de la nostre vida tenim un 

espai per compartir sentiments, emocions i 

malestars?



Des  de  Salut  Entre  Totxs,  volem

destacar la necessitat  de  promoure

l’autogestió de la salut mental de

la  comunitat  a  través  d’un  bon

teixit  social  que  ens  proporcioni

els  recursos  emocionals  i  el

recolzament  necessaris per  poder

fer  front  als  condicionants  del

sistema.  Un  individu  no  pot

considerar-se  sa  si  la  seva  societat

no  ho  està  i  la  nostre  societat

capitalista  dista  molt  d’aquesta

meta. 
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