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OBESlTAT. La relació amb el
greix corporal és poc amistosa per a
moltes persones. Pesar més del
compte fa mal al cosia I’esperit

MERC~ MIRALLES
¯ A la sonida del gimnas, un
anunci: <<Qu¿: li falta al ten cos per
ser perfecte?» Qu~. ho volen, pcr
escrit i compulsat? Alguns jous
més per a les espatlles femenines:
«Test: ’Causes una impressió in-
oblidable?’»; <<La meta? Un cos
fantastie que guarniras amb el bi-
quini...» Com ser dona i no morir
en I’intent. Els Pets, en l’últim
disc, han gravat la can~;ó XL. La
lletra ve a dir que la bellcsa esta en
els ulls que miren. És un fet: hi ha
homes i dones grassos. Social-
ment, per6, i tal com asseguren
tots els especialistes, la chrrega
que suporta la dona és molt més
feixuga. La marca Dove de pro-
dudes d’higiene i cosmhtica va
presentar el 2004 restudi Dona,
bellesa i benestar(www.porlabe-
llezareal.com). A 1’ Estat, eonclo-
i’en, les dones no distingeixen en-
tre bellesa i atractiu físic. Gairebé
una quarta pan diuen que pesen
massa. Un 42% estan d’acord
amb l’arn-mació <<quan em sento
menys maca, era sento pitjor res-
pecte a mi mateixa en general),.
Qu~ dirien si l’afirmació fos:
<<Quan estic bé amb mi mateixa
em sento més maca?» Al voltant
del 60% diu que la societat espera
que les dones s’esforcin a millo-
rar el seu atractiu físic. La bellesa
--en bona pan, sin6nim d’estar.
prim- obre la porta a l’¿xit. Ho
sembla, si més no.

L’OMS, de l’obesitat en diu
~d’epid~mia del s. XXk És una
malaltia, i crbnica. I de I larga evo-
lució. Com a molt, es pot arribar a
ser exob~s. Llegeixin Fastfood,
d’Eric Schlosser, per saber de-

talls de I’obesitat nord-america-
na, i com els hem d’agrairel canvi
d’habits alimentaris.

Volen saber com estan de pes?
Han de calcular I’índex de massa
corporal, rlMC: pes (quilos) di-
vidit per alqada (metres) al qua-
drat. Si la xifra esta per sota de 25
és un pes normal -per sota de 18,5
és insuficient-; de 25 a 30, és so-
brep~s en di ferents graus. A partir
de 30, obesitat amb totes les lle-
tres. L’obesitat m6rbida és a par-
tir de 40. Imaginem una persona
d’l,60 i 70 quilos. L’IMC és de
27,3. Aix6 és preobesitat. Qu~
bauria de pesar perqu~ fos m6rbi-
da? Uns 103 quilets.

Fins quan posar quilos
Si tenen sobrep~s, poden sospirar
alleujats i anar a buscar unes xips
a la cuina. I també hi ha la possibi-
litat, més recomanable, que es
plantegin: <~M’he de posar les pi-
les., Qui diu que un sobrep~s no
pot esdevenir obesitat? I una obe-
sitat de grau primer no pot ser
m6rbida? 103 quilos no s’agafen
d’un dia per l’altre, per tant... El
Butlletí d’informació terap¿utica
del febrcr passat publicava que el
sobrep~s a rEstat ¿s del 40% i
que més d’un 20% de la població
té obesitat. I entre un 20% i un
25% de la població infantil té so-
brep~s o és obesa. En el grup de 6
al2 anys, el 1984 eren obesos el
4,9 %; el 2002, el 16,2%! A Euro-
pa es calcula que obesitat i el so-
brep~s representen el 6% de la
despesa sanitaria directa i el 12%
de la indirecta.

Sofriment. Danys físics, i da-
nys psicolbgics. Carmina Salda-

Sl s’ensenya els nens a
menjar b~ i, sobretot,
I’h~bit de fer esport, es
pot aconseguir que un
nen gras sigol un adult
amb pes normal. Si no
es fa una bona tasca, les
probabilitats que un nen
amb exc~s de pes sigui
un adult obús son molt
altes. Els nens russos
de la foto ja s6n
m6rbids./AP/SHAKH
AIVAZOV

!

ña, de la unitat de terapia de la
conducta de la UB, comenta
I’opinió de la societat sobre les
persones grasses: «S’imaginen
que són deixades, sense voluntat,
que assalten la nevera, que són
brutes... I els professionals de la
salut tampoc no hi són immunes.
Als EUA es va fer una prova amb
psic¢51egs. A uns els van passar

tina histbria clínica en qu¿ s’ad-
juntava la foto d’una dona prima;
a un altre grup els van Iliurar la
nmteixa hist(Sria, pero amb la foto
d’una dona grassa. Qui tenia més
psicopatologia? Segons ells, es-
tava molt pitjor la grassa, pero la
informaci6 era id¿mtica.- Es di-
positen menys bones ex’pectati-
ves en les persones grasses.
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El doctor Julio Gonzfilez és
coordinador del grup de treball
d’obesita(i nutrició de la Societat
Catalana de Medicina Familiar i
Comunithria (www.scmfic.org),
i director de l’equip d’atenció pri-
m’3i’ia Guinardó al CAP Passeig
de Maragall. De la Societat Cata-
lana en sortir’3 bcn aviat, i per a tot
1’ Estar, una guia per a 1’ abordatge

,N

!

:le l’obesitat per part del metge de
famOia, i per.tractar els pacients
de la forma més individualitzada.

Sóc culpable?
Per qu~ som obesos? ,~L’obesitat
és multifactorial. No es resol
dient que una persona és obesa
perqu~ ho és gen~ticament. Hi ha
altres factors, com són l’ambien-

tal i el sociocultural.,> Com fun-
cionem, a taula, a la ’.,ida? D’una
banda, hi ha la ingesta d’aliments,
d’energia, i d’una altra, I’cnergi~
que es gasta. I el que no es,gasta
s’acumula. Vinga greix. Cadascú
és u n món, i l’~xit rau a sabcr-ho. I
aquí també hi rau el perill: arre-
glar-ho amb un iogurt desnatat, i
un copet a l’esquena.

<<El 40% de la població de
I’Estat t~ sobrep~:s i més d’un
20%, obcsitat. I entre un 20% i un
25% de la població infantil té so-
brep~s o és obesa. Que un de cada
quatrc nens tingui sobrep~s o
obesitat i que un de cada dos
adults cstigui en sobrep~s ja ens
diu que passa alguna cosa., Que
no Feiem dieta mediterrania? Tor-
nem-hi: l’obesitat és nmltifacto-
rial, i dcp~n molt, certament, de la
c~’rega genética. No és que sigui
gras, és que sóc amplc d’ossosL..
Segueix Julio González: <~Ningú
és gras perqu~ tingui una enorme
massa muscular: es t~ sobrcp~s o
obesitat perqu~: hi ha un excés de
greix corporal. L’obesitat és un
augment del pes de la persona en
relació a allb que ens diuen els es-
thndards que hauria de ser nor-
mal, tenint en compte I’edat, el
sexe, I’al~:ada... I segons aix6, es
pot parlar de sobrep~s, d’una obe-
sitat de di ferents graus, fins a arri-
bar a l’obesitat m6rbida, quan el
greix fins i tot arriba a envair els
¿rgans interns. Un reguitzell de
patologies fan niu a l’obesitat:
diabetis, hipertensió, problemes
cardiovasculars, colesterol alt,
apnea de la son, problemes arti-
culars, reproductius... D’aques-
tes patologies associades se’ n diu
comorbiditaLs i afecten la persona
¯ abans del que seria normal per
edat. L’ob~:s emmalaltirh abans
d’hora. 1 pot morir abans: el risc
és del 25%. Una p~rdua de pes del
5%- I 0%, perO, ja els reporta be-
neficis (article Fhrmacs per al
tractament de l’obesitat, 2007).

Qu~ feto, doncs? R~gim.

Diu r0MS que

robesilat ~s un
problema de salut

pública. Entre un

30% i un 80% de la
poblaci6 europea

est~ en sobrep~s,
amb un IMC mitj~ de

26,5. Un ler~ són
obesos. L’obesitat en
els infants ~s una

-crisi sanitaria,,: un
20% tenen sobrep~s,

i un terc; són obesos.
Si tot continua aixl,

el 2010 150 milions
d’adults poden ser

obesos. A I’Esiat no

som immunes a
aquesta projecci& Al

contrari, cada vegada
som mes grassos, la

mainada tamb~. Per
saber si el pes ~s

normal s’ha de
calcular I’index de
massa corporal,

I’IMC: pes (en
quilos) dividir per

al~ada al quadral (en
metres). A partir de

25, sobrep~s. Més

de 25, obesitat.
L’obesitat m¿~rbida,
de 40 en amunl. Per

a les obesitats m6s
greus, amb

patologies

associades,
resistencia a la dieta,
I’exercici i els

t~rmacs (amb
prescripciÓ m~dica),
només queda la

cirurgia, anomenada
bari~triea.

parlant el metge de fa-
milia. <¢És molt difícil canviar hh-
bits. Suposem que a una persona
li agrada menjar ous ferrats amb
patates i moh de pa, i entrep~ns ....
No se li pot dir, de cop, que ara ha
de menjar verdura, una mica
d’enciam, carn o peix a la planxa,
i ja est,~. Li hocanvies tot! A més a
m6s, s’ha de valorar el tipus de
treball, el nivell d’ingressos... Per
a una persona d’ingressos baixos
no és racil menjar vedella, peix...
Potser ho pot fcr tnls dics, pcr~3 no
habitualment.,> S’han de modifi-
car hSbits, per¿) no canviar la per-
sona. Un home amb un treball
d’esforq físic, que esmorza entre-
ph de boti farra i vi, no pot F, assar-
se t~ la peqa de fruita per art de m:~-
gia. Aquí, el mctge, I’especialis-
ta, ha de trencar-s’bi les banyes.
Potsersom d’aquells que no men-
gem pas tant, perb estera asscguts
tot el dia. <<Es pot fomentar algu-
na activital física: que no agafi
l’ascensor, que camini 30 o 45
minuts... Si el paeient entra en la
dinhmica se li pot plantejar que
vagi dos o tres dies per setmana al
gimn,~s. Per~ a algú que fa vint
anys que no fa exercici no li pots
dir, de bones a primeres, que es
busqui un entrenador personalb,
Ni miracles ni solucions imme-
diates. <~Vull treure’m aixb, en
dos mesos, sense gaire exercici, i
menjant més o menys el mateix.,
L’aíxr) són c6 muls de grcix: en les
dones a la panxa, les natffes i Iés
carnes; en els homes, al tronc.

Es pot caure en la llista inter-
minable de dictes exprés. Escar-
xofa, pomelo... Tornero al metge:
<~La dieta pot ser més o menys rica
en hidrats d.e carboni, o en prole-
i’nes, per6 s’ha de reduir molt el
greix.~~ Tots els experts recoma-
nen una combinació de dieta i ex-
ercici. Hem de perdre t,ns quilos,
posem traes fites amb realisme i
que algú -amb bata blanca i col-
legiat- ens ajudi. La por al frac,~s
¿s bcn nonrtal. Les persones amb
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Un dia de canícula estiuenca al Regne

sobrcp~s saben de qu~ parlem..
~~Qui entra en un pla que implica-

¯ r’~ sacfifici necessita veure resul-.
tats, per6 els resu]tats, si el pro-
grama esth bcn fe!, no han d’apa-

r~ixer de seguida¯ Si apareixen de
seguida és que es fa nlalament.
’Perdi 8 quilos en 15 dies’... És
una bestiesa! Si féssim un estudi ̄
que permetés per veure el contin-
gut corporal -aigua, massa ma-
gra, greix-, comprovaríem, pas-
sat un temps, de q uin dels apartats
s’ha perdut el pes.>~ Aigua?
Greix? D’on? Ens recomanen
que anem al metge, per6 no tots
els metges de capqalera són pro-
actius. Potser han tingut molts
fracassos a I’hora d’ajudar els Pa-.
cients a baixar pes. ~~Un ~:xit és el
cas d’una persona que perd pes i
que passats dos anys el manté.~~
S uposem que ens sobren vuit qui-
los: ~~No es poden perdre en tres
mesos, per6 sí al llarg d’ u nany. Si
aconsegueixes que el pacient llui-
ti al llarg d’un any, vol dir que és
capaq de mantenir un cert control
sobre si mateix.,> No culpabilit-
zeta, sisplau. <~En cap malaltia es
pot culpar el pacient. I s’ha d’en-
tendre !’esforff que fa. I el pñmer

Unir. Si sún pares i lill, el nen segur que se’ls m!ra amb amor. Si no son familia, !a trisla experiencia ens indica que el m~s probable és que se n’esligui rienl. / EF

,,EN CAP
MALALTIA ES
POT CULPAR EL
PACIENT. I S’HA
D’ENTENDRE
L’ESFORI~ QUE
FA. I ELPRIMER
ESFOR(~ ÉS DIR
AL METGE QUE
ESVEU
MALAMENT.
RECONEIXES
QUEETS
INCAPA(~ DE 
PERDRE PES PER.

¯ "[U MATEIX. POTS
ESCOLLIR
¯ PARELLA, PERO
NO POTS
CONI"RO LAR EL’
TEU PES,,

esforq és dir:li al metge que es veu

¯ m alament, gras... Reconeixes da-
vant d’una altra persoña que ets
incapaz: de perdre pes per tu ma-
teix. Oí que pots escollir parella?
I pis? Sí, per0 no pots controlar el
teu pes., Sitot s’arreglés àmb una
pastilla sería meravellós, pero ai-
x6 no existeix. <<És moh di fícil fer
entendre aqui no és obEs que qui
té problemes de pes no es llanta a
la nevera com un salvatge! Hi ha
persones amb la disjuntiva de
menjar alfals tóta la vida i no per-
dre peso bé mefij ar de tot i engrei-
xar-se. I sempre podem estar més
grassos, i molt grassos.>~

Com és que s’arriba a pesar
170 quilos? <~S’hi arriba. Per6 si li
ho preguntes al pacient, dirb. que
fa anys que pesa aixú. Els 170
quilos no s’han posat en dos anys.
Segur que moltes persones li han-
ran dit alguna cosa, que havia de
posar-hi remei. I de cop t’adones
que fa 170 quilos. Arribats a un
extrem, ja només queda la cirur-
gia.- D’aquesta cimrgia, la de
l’obcsitat, se’ n diu bari~trica -cti-
molbgicament prové d’un mot
grec que vol dirpesant-. A part de
tot el que hem dit, també hi ha dos

f’~rmacs, sibutranüna(Reductil) i cada es pot dir que, quirúrgica- , 
orlistat (Xenical). ¯ ’ ’ment, per a I obes~ at, h= ha la pos-

sibilitat dc fer cirurgia restrictiva
Cirurgia de I’obesitat / (control de la ingesta) 0 b~ una ci-

,,HI HA
PERSONESAMB
LA DISJUNTIVA
DE MENJAR
ALFALS TOTA LA
VIDA I NO
PERDRE PES 0
BÉ MENJAR DE
TOT I
ENGREIXAR-SE,

Entrem de pie en l’obesitat múr-
bida. Doctor Daniel del Castillo
Déjardin, cap de servei de cirnr-
gia de l’Hospital Universitari de
Sant Joan de Reus, i professor ti-
tular i director del departament
(cap de la unitat) de cimrgia de 
Facultat de Medicina i Ci¿ncies
de la Salut de Reus (URV). És 
expert en cimrgia bari’¿trica, i

¯ . combina l’assist~ncia, la recerca i
¯ la docencia. Té el carnet de soci

¯ número 1 de l’entitat CASOM,
Col.lectiu d’Afectats i Simpatit-
zants de I’Obesitat Múrbida. A
ten’es de Tarragona, les primeres
intervencions de ci1"urgia bari,~tri-
ca es van fer a l’hospital Sant Joan
de Reus, que és, encara avui, un
centre de referencia. <<El millor

, fóra la prevenció, per6 el fet és
que el problema el tenim aquí.
Quan tens un malalt de 40 qui-
los, amb hiperlensió i diabetis,
has de curar-lo, i en aquests mo-
ments, l’ún’ica terap¿,utica que
funciona és la cirurgia.,,

D’una manera molt simplifi-

rurgia que impcdeixi I’absorció
de greix. I hi ha una tercera possi-
bilitat, la combinació de les dues
t~cniques, restricció i malabsor-
ció. La cirurgia restrictiva re-
dueix la capacitar de l’cstómac
produint una sacielat immediala
precoq (banda gSstrica ajustable 
gastrectomia tubular o en m~ni-
ga, I’sleeve gastrectomy). La
malabsorció pura produeix una
disminuci6 de I’absorció dels
greixos i dels hidrats de carbnni
(sucres), i actualment ¿s abando-
nada perqu¿, té moltes complica-
cions a llarg termini i d~ficits de
protd/nes i vitamines. Un avenq
clau en la cirurgia de l’obesilat,
explica Del Castillo, ha estal la la-
paroscúpia -s’introdueix, a tra-
vús d’una petila incisi6, un instru-
ment de fibra ¿ptica que permet
fer procediments diagnústics i
tractaments-. ~~La cimrgia amb
laparoscúpia, núnimament inva-
siva, aplicada a I’obesitat ha do-
nal un gran resullal per fer dismi-
nuir les complicacions, i hi ha’
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menys dolors, es recuperen
abans, també marxen abans a ca-
sa. És molt complexa, pcrb el ma-
lalt n’obté un gran benefici. Se
n’ha de ser expert. Malaurada-

¯ ment, hi ha cirurgians que ho es-
tan fent i no estan prou preparats, i
cal que ho shpiguen els ciutadans.

¯ Han d’assessorar-se.»
En l’oferta de cirurgia barih-

trica ele la sanitat privada, una de
les t¿~cniques que hi apareixen Os
la de la banda g~lstrica, m6s cone-
guda popularment com anella. A
1 a sanitat pública no sois es retiren
les que es van posar en el passat,
sin~ que.no se’n fan de noves.
Qu~ passa? L’Hospital de Sant
Joan va ser el primer centre sant-

¯ tari pública col-locar una banda
ajustable per laparosc6pia. (~Em
va semblar molt bo. É~ un m~tode
que restringeix la ingesta, i era
millor que el que hi havia abans,
una cirurgia que es feia oberta,
amb un gran talla la panxa. L’ús
de la banda ha obert la porta de la
laparoscúpia als obesos. La ban-
da, per6, dúna poca qualitat de vi-
da, els fa menjar com ocellets, i
poden acabar picant tot el dia, o
menjant molt i vomitant. És una

t~cnica que no s’ha de fer en gene-
. ¯ ¯ p p ,

ral. Alxo sh es mes Cacd de fer, pc-
rú...,Té unes indicacions molt
concretes, com ara en el malalt
que no accepta el risc d’una cirur-
gia nlés complexa i síels inconvc-
nients de mala qualitat de vida ali-
ment’~ria que dóna la banda. No
val per a obesos mbrbids severs.

Investigacions ’cum laude’
L’equip del doctor Del Castillò
r integren els doctors Merc~: Her-
n’~ndez, F’~tima Sabench i Santia-
go Blanco¯ Les recerques són di-
verses. Per exemple, una tbcniea
quc es fa amb rates i que pot ser
útil. per curar diab~:tics obesos.
Una altra se centra en la disfunció
hepática dels malalts obesos múr-
bids. En l’últim any s’han llegit
dues tesis. Una ¿s de la doctora
Sabench, que ha investigat amb
r~tes de laboratori: diabbtiques
eong¿nites, rates de laboratori
amb diabetis i obeses, i rates no
obeses que han engreixat amb
dieta de eafeteria-Donuts, crois-
sants...-. Els han fet una t~cnica
nova, la de la gastrectomia tubu-
lar, i s’ha tret el 90% de restó-
mac. L’estÓmac restant queda

Operar-se per ser feliz:
¯ La Generalitat catalana ha engegat el pla integral
per a la promoció de la salut mitjan£ant I’activitat
fisica i I’alimentaci6 saludable (Paas). Una acció
preventiva. A I’altre extrem, hi ha la necessitat de
resposta immediata. El 30 al’abril, els pacients en
Ilista d’espera per a una intervenció d’obesitat
mbrbida eren 746. El temps d’espera mitj&: 17,98
mesos. La majoria, dones.

La Marta no té ni trenta anys. Fa tres mesos es
va sotmetre a cirurgia. Pesava 127 quilos i renta la
talla 54. Va cap a la 46. -A la sanitat pública estava
en Ilista d’espera, no es considerava que el meu cas
los greu.,, L’espera prevista era de tres anys.
L’operació, a la privada, a Barcelona, li ha costar
14.000 euros. Va demanar un préstec. -Estic molt
contenta, tot i que m’ho han fet amb cirurgia oberta i
porto una perita cicatriu del pit cap avall... Al cap
d’una setmana ja menjava carn!,, Tenia tendencia a
engreixar-se. ,,Fa dotze anys pesava 70 quilos. I en
un any vaig agafar deu quilos. Em vaig quedar
embarassada i quan vaig donar a Ilum, en pesava
123. El meu fill va haver de néixer abans d’hora,
perqub s’ofegava dins, per la meva obesitat. Em
vaig quedar en 114 quilos. Tamb~ vaig deixar de
treballar. Aixi vaig arñbar als 127.- Va provar de tot.
I res. ,,Ara em menjo un gelat quan era ve de gust...
Si a vegades tinc diarrea tant me fa perqu~ em vull
donar un caprici. M’he operat per ser feli£. Si ara el
poc que menjo ha de ser un puré de verdures, no
em ve de gust.- Est& feli£:: ,,He guanyat salutl,,

amb forma de lub. És una t~cnica
restrictiva: hi cap menys aliment.
A més, hi ha estudis que indiquen
que en aquesta.part d’estómac
s’bi segrega una hormona que es
diu grelina, que té la funci6 de
provocar la gana¯ <<Si elimines ai-
xb, hi has afegit un plus per acon-
seguir que el pacient s’aprimi. En
resludi amb rates, la t¿:cnica fun-
ciona molt b6 amb les que s’han
engreixat amb pastes. A les rates
obeses gen¿licamcnl i’ diab~ti-
ques, els ha fet poc efccte., L’al-
tra test que s’ha defensat 6s la del
cirurgi,~ Joan Ballesta, cspccialis-
ta en cirurgia pl’~stica, reparadora
i est~tica. Ha estudiat (los grups
de pacicnts obesos¯ Un va ser
operat per cirurgians bari~trics i
els han fet ha fct un bypass gas-
tric. A l’altre grup els van fer una
liposucciú. ~,S’ha comprovat el
que no s’ha de fer: al malalt obt3s o
ob~:s múrbid no se li ha de treure
el greix aspirant-lo. No funciona.
La cirurgia bari~’~trica canvia el
comportament alimentari, per?) la
liposucció no. He sospitñvcm,
perb ningú ho deia clarument.,~
Ara hi ha l’evid¿nciu científica.
Dos exeel.lents cura laude.
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<Noésque
estigui a dieta!
El meu estil de
vida és sa,,
¯ Carmina Sa[daña és
catedr&tica del departament
de Personalitat, Avaluació i
Tractament Psicolbgic de la
Universitat de Barcelona i
directora de la Unitat de
Ter&pia de Conducta de la UB
(www. ub.es/psicologia/utc).
(,L’obesitat és un problema de
conducta. Treballem el control
de la conducta, per a
I’adquisició d’un estil de vida
saludable.,, Els professionals
de la psicología i la psiquiatria
intervenen en molts moments.
Per exemple, a I’hora de
valorar un pacient clue és
candidat a cirurgia de
robesitat. Si se I’exclou, ser&
pels possibles riscos vitals
(per exemple, que pateixi
bulímia). També és important,
en robesitat m0rbida, i pel fet
que estan molt de temps en
Ilista d’espera, ,,que es
comenci a treballar per
canviar els hb.bits, perqub
I’eperació no és miraculosa>,. I
hi afegeix Saldaña: ,,A més a
més, quan una persona té
I’h~bit de menjar molt i passa
a una situació en qub ja no li
cap gaire menjar, pot posar en
perill la salut.,, En e! cas dels
obesos m5rbids s’ha de
treballar abans, durant i
després de I’operaci6. ,,És
una patologia crOnica.,,

¯ L’obesitat m5rbida és
I’extrem i, encara que va
augmentant, no representa la
majoria dels pacients. Qu~ cal
fer amb el sobrep~s i I’obesitat
I i I1? ,,Aquests són
moltíssims! No estem a favor
de les dietes, que predisposen
al frac&s. No hi ha cap
producte que engreixi, sin~
que engreixa la quantitat i la
freqü~ncla amb qu~. es menja.
Han d’aprendre a fer
combinaeions saludables.,, I
perdre pes. (,No es pot dir:
’Avui estic a dieta’, ’Dem& no
estic a dieta’. Tota la vida a
dieta? No! És al revés: ’El meu
estil de vida, la meva
alimentaci6, i la meva activitat
fisica s5n aquestes. No és
que esUgui a dieta! El }’netJ

" estil de vida és sa!’,, / M.M.

/

Associades de Casom, Col.lectiu d’Afectats i Simpatitzants de rObesitat M~)rbida. Algunes ja han passat pel quirbfan. / JUANPE RODRIGuEz
J

<<Et rius de tu mateixa, pero est&s enfonsada>
M.M, / Tarragona

¯ <<El Gordo. Son alumnos obe-
sos, sebosos, etc. Se les ve en la
panzota que llevan, o en el culo,
que parece que vaya a hacer que
el pantalón reviente. Puede lle-
gar a ser mds fácil saltarlo por
enc#na que rodearlo.>~ Aquesta
perla de la falta de respecte es pot
llegir a www.frikipedia.es/friki/
Marginado_escolar. També ofe-
reixen un elenc d’insults: cul-
grOs, panxut, boterut, greix6s,
llardós, foca, vaca, porc, hipopO-
taro, balena, golut, golafre...

Mentre alguns pel:den temps i
energía fent un pamflet de la ve-
xació, n’hi ha d’aItres que perden
bous i esquelles ajudant els altres.
Un exemple n’ds Casom, Col.lec-
tiu d’Afectats i Simpatitzants de
1’ Obcsitat Mérbida. Va fundar-se
en terres tarragonines. Oficial-
ment fa poc més d’un any, tot i
que ve de més Iluny. Van ser vuit
fundadores, tutes operades a
l’hospital Sant Joan de Reus.

Ens trobem en una sala a la
parroquia de Sant Pere i Sant Pau
de Tarragona. En total, són trenta
associats. Es rcuneixcn, practi-
cant l’ajut mutu, i comparteixen

SEEDO

Seedo, Sociedad
Espailola para el

Estudio de la

Obesidad
(www.seedo.es).
Parla la doclora

Montse.Barbani,,
membre de la junta:

,,Una persona amb
exnes de pes ha
d’anar al metge

especialista, que t6
un trac[ament eficag i

segur. La
perdua de pes

c0nsisteix a mill0rar

h&bits alimentaris,
incrementar I’activitat
flsica, modificar
h~bits de nonducla i
prendre f~rmacs
autoritzats si ~s
oportú.,, ,,Si hi ha

una predisposició
genética, amb cura

es i~uI mantenir en
un pes saludable.,,

angoixes i alcgries. I organitzen
sortides i activitats, com ara des-
filades de moda i trobadcs de cal-
re més científic. L’última a incor-
porar-se com a sbcia ha estat la
Judith. Quan la coneixem, la Ju-
dith, que té 27 anys, pesa 170 qui-
los. Mentre s’escriuen aquests Ií-
nies,ja ha passat pel quirbfan, per
a una reducció d’estómac. En un
correu, hores abans de ser ingres-
sada, ens deia: «Dijous [30 de
maig] ja ser~ la nowt Judith!»

Aquestes dones -la pres¿mcia
d’homes és testimonial- xerren
de tot all6 que només elles poden
entendre. Com es viu amb obesi-
tat mbrbida, i com és la vida des-
prés de l’operació. Diu la Dolo-
res, també operada: <<Quan tens
problemes de pes, tothom parla
de dictes, d’ all6 que et pot funcio-
nar.,> Quan es va operar, pesava
160 quilos; n’ha.baixat uns 70.
Esta m6s a prop de ser qui hauria
d’haver estat si el pes no li hagués
fet una mala jugada. Té 26 anys.

La majoria de les dones ope-
rades fa anys ho van ser pel siste-
ma de la banda g~strica (popular-
ment, anella), una t¿:cnica en des-
ús, aImenys a la sanitat pública.

Ara es fa mes el bylmss g~stric. La
més veterana, la Carnlcn, de 70
anys, diu: «t-te portar I’anella vuit
anys, i desprds de fallar durant un
any i pcrdrc nmlts quilos, era van
fcr una rcducció d’estómac.>)
Amb 70 anys! ~<Sóc I’hvia dni
grup! Jo dic que aix6 mcu ha estat
Operacidn triut~ob> El malestar
de l’anella el resumeixcn molt be:
<~És menjar i vomitar. No és quali-
tat de vida.»

Cadascuna aporta una expe-
riencia difcrent. Viccnta: ~<Estic
bE. M’lmn operar també alguns
penjolls: de la panxa, les ca-

» Ho.enscnya Tant li fan lesnles

cicatrius, conscqü~ncia de hi ci-
rurgia reparadora -per trcure la
pell sobnmt-. Espl¿:ndida. Pesa-
va 142 quilos, amb 32 anys.

Tutes les operadcs Imu recu-
perar tanta vida que el balanq,
m,’dgrat les dificultats, és positiu.
El camí no ha cstat de rusos, sin6
de garrotades. Des de la incom-
prensió de la societal fins a la
d’algun mctge que no creu en la
cirurgia i no els ho ha posat f’acil,
passanl per familiars d’aquells
que no s’cstan de dir; amb insis-
t¿mcia fastigucjant: ,<Est5s més
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grassa,~ o «Aixb és perque men-

ges massa>~ -com si tot s’acabés
aquí-. I les Ilistes d’espera... 1
mentre es.fa cua I~er a I’ operació,

anar afegint quilos... Necessitar
ajut per vestir-se, per anar al lava-

bo, la dutxa... Per a tot. Respirar
fondo i aguantar la burla.

La Judith la vana con?~ixer

abans de l’operaci6. Treballa en
un parc temb.tic, de dependcnta de

fotografia. «Estic molt limitada.
Els peus, per exemple, se m’in-

flen molt, d’¿star hores dreta.

Tinc tantes ganes que arribi el dia
de l’operació! Quan les veig a

elles [asseuyala les companyes ja
operades], que estan tan gua-

pes...~~ Un guirigall de suport i so-
lidaritat recorre la sala. ~<Sempre
he estar grassa>> És el menjar, i al-

tres coses: ansietat, depressió, fi-

bromi~lgia... ¢¢’rinc una cervic~d-
gia crbnica, perqu~ com que tinc

una bola de greix, el coll no pot
estar en la postura correcta i tine

vertigen... Em falta oxigeu, i quan

era llevo al matí estlc rebentada.
Sempre he hagut de prendre me-
dicació per a la menstruació...,~

¢~A I’adolesc~ncia podía pe-
sar 80 quilos perfectament,, se-

La cirurgia
reparadora
¯ El doctor Joan Ballesta

(www.drballesta.com) 
cap del servei de cirurgia
pl&stica, reparadora i
est~tica de l’hospital
universitari del Sagrat Cor.
Interv~ després de la
cirurgia bari&trica: -Perden
30, 40, 50, 60 quilos.., i es
genera un problema: el
vestitve gran. Hi ha un
exc~s de pell: als bra~os,
els pits, la panxa, les
cames, les natges, la cara,
el coll...,, En una reparació
d’abdomen,
abdominopl&stia, es poden
treure 12, 13, 14 quilos de
pell i greix. Operacions
d’hores, amb diversos
cirurgians, anestesia "
general, transfusions...
,,Estan en desacord amb el
seu cos. Est~ticament és
poc agradable, a part que
els dóna problemes de
vestit, de relació de parella,
d’integraci6...,, I no ~s una
operació: en poden fer falta
fins a cinc! I hi haur&
conseqü¿~ncies: cicatrius.

gueix dient. Qu~ representava, ai-
xb? ~<Era...~~ Totes s’ esvaloten i hi

diuen la seva: ~~Em deien: ’Has
provat de dutxar-te amb Fairy? És

el miracle antigrasa’...~~; <~Far’~

falla una grua per moure’tb~.

~~Desenvolupes un gran scntil de

l’humor! Et rius de tu mateixa,
per6 per dins est5.s enfonsada.~,

I trobar feina? És’un gran que.

Potser a la neteja, perqu~: no estan
de cara al p6blic... La Judith diu:

~~No puc agafar el tren perqu5
hauria de subjeclar-rue amb les
ducs nmns per pujar, i com que

només hi ha un agafador... L’úhi-

ma vegada vaig caure a la via. I el
bus? I el cine? I seure en una ter-

rassa? No hi caps, lotes les cadi-
res tenen bracet!, Quedes encai-

xat. Fins i tot surten blaus. Apun-
ten: ~~No es tenen en consideració

les barreres arquitectbniques per
a les discapacitacions’i, per des-

complal, no es pensa en l’obesi-

tal, que no es considera una ma-
laltia., Així, l’obesitat és proble-

nm dels obesos, per golafres?
,<Volem que es consideri com el

que és, una malaltia, i que es dcs-
tinin més recursos a operacions i

investigació.,~

La discriminació est~tica
¯ Som a la terrassa del bar El Cargolet, al seu barri, a
I’Eixample. Persona que passa, persona que la
saluda, s’atu ra, o li pregunta com li van les coses. O tot
a la vegada. I ella els co rrespon. Pe r a tots té un
somriure, unes paraules afectuoses. La protagonista
al’aquest cercle de relacions es diu Mireia G uillamón.
És auxiliar d’infermeria tot i que, coses de la vida,

treballa fent tasques d’atenció telef5nica en una
gestoria a Santa Coloma de Gramenet. Domina
I’atenci6 al públic:N’est& satisfeta, de la feina i de
rambient de treball.

Ha estat tamb~ protagonista d’un cas de
discriminació est¿~tica. Est¿)tica? Si. Pesa 122 quilos, 
sembla que aix6 importi m¿~s que la qualificaci6
professional. Va respondre a una oferta laboral d’una
empresa postal privada¯ ,,Per tel~fon semblavaque
els interessava molt. Em van demanar la
documentaci6 bancaria, el número de la seguretat
social, el DNI, i currículum... El responsable de
recursos humans em va dir:’Est&s qualilicada perqu~
has treballat a Correus de classiticadora i a
repartiment. Ets el perfil que necessito’,, Quan s’hi va
presentar, per¿)... ,,Era va dirque ho sentia molt, per¿)
que no era el perfil que esperava, perqu~ no cabria

f
/

/

Mireia. Li van negar una leina perqu~ est~ grassa. /A,PUlG

entre les m&quines.,, Entre les m&quines hi ha un
metre d’amplada. Ella, comenta, no fa un metre
d’amplada.,,Em va dir que em luxariaiestaria
demanant baixes constantment. No sabia si amb el
pes podria aguantar sis hores de jornada laboral. Em
vaig sentir vexada.,, Van calcular, a aquesta empresa,
que la Mireia, pel seu pes, podiatenir23 riscos
laborals. Discriminació per raons est¿)tiques. La Mireia
GuillamÓn no s’ha aturar. N’ha parlar amb els mitjans
de comunicació i ha contactat amb Stop-Discriminació
(www.stopdiscñminacion.org). ,,Són I’única entitat,
sense &nim de lucre, que parla de la discriminaci6 per
raons estetiques.,, S’ha mogut. S’ha engegat una
iniciativa legislativa popular per presentar-la a les
Corts Generals, i fer que s’inclogui aquesta
discriminaci6 en la normativa vigent. Sergras, ser
coix, ser estr&bic, tenir nanisme... Al seu e-mailhi han
arribar eentenars de eorreus en qu~ moltes persones li
expliquen el seu cas. Com el d’una noia que treballava
en una botiga de moda del passeig de Gracia la quivan
plantejar u na disju ntiva: o s’operava el pit-a penes en
tenia-o alcarrer...,,Had’arñbar el momentque se
solucioni. Molta gent em voldonar suport: necessito
arribar a les 500.000 signatures. Lluitaré.,, / M.M

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

76524

80000

08/06/2007

ESPECIAL

1-9



Una cirurgia complexa que canvia la vida dels obesos
M,M,

¯ Som a la unitat funcional
d’obesitat de l’Hospital Clínic.
Ens atén el doctor, Antonio de
Lacy, especialista en cirurgia
general i de l’aparell digestiu, i
també professor de cirurgia de la
UB. Es expert en clrurgm barl~-
trica, cirurgia de I’obesitat. Tant
de bo es posessin més es forqos a
prevenir. <~A la taula d’opera-
cions arriba un malalt que, com
que no s’ha fet prevenció, ha ar-
ñbat a pesar 200 quilos. Alesho-
res només hi ha l’opció d’ope-
rar-lo.~~ Operar una persona té
perills. ~~Generalment, la majo-
ria de les morts solen estar rela-
cionades amb una fallada de la
sutura. Perb els pacients també
poden morir de trombes pulmo-
nars, d’insufici~ncia respiratO-
ria... Per qu~? Perqu~ t~cnica-
ment la intervenció é~ difícil.,

¯ ~<Una operació és correcta
quan té un índex de mortalitat
d’un 1% o menys. Al Clínic, la
monalitat és del 0,2%, pero en
"altrcs centres pot arribar a ser del
7%. Qu~ estem fent un sector de
cirurgians que participem en fb-
rutas internacionals? Buscar la
manera de reduir la mortalitat i
les complicacions en els pa-
eients que s’operen.,, Posem
exemples d’aquest treball. «Su-
posem el cas d’un pacient amb
un fndex de massa corporal su-
perior a 60. Esth molt malalt; t~
moltes patologies associades a
I’obesitat. En aquest cas, és inte-
ressant fer-li la intervenci6 en
dos temps. D’aquesta manera
redtLi’m fins a tretze vegadés la
probabilitat de mort.» Primer es

!

Antonio de Lacy, al centre, tlurant una intervenci6 de cirurgia bari~trica, cirurgia de I’obesitat,

,,UNA OPERACIÓ
ÉS CORRECTA
QUANTÉUN
INDEX DE
MORTALITAT
D’UN1%0
ME.NYS. AL
CLINIC LA
MORTALITAT ÉS

- DEL 0,2%,
PER(~EN
ALTRES
CENTRES POT ’
ARRIBARASER
DEL 7%,,

fa abaixar pes, amb una gastrec-
tomia tubular (sleeve gastrecto-
my), i al cap de 8 6’ 10 mesos li
fan la segona part de la interven-
ció, quan la seva situació física
és més bona. La segona pan és el
bypass g~stñc. ~~D’aquesta ma-
nera s’aconsegueix que la mor-
talitat sigui del 0%.>~ Quirúrgi-
cament, s’estan fent noves inter-
vencions. No és solament el by-
pass ghstric [al carrer, popular-
ment se’n diu reducció ghstri-
ca]. Avanqar. <<Fer el mateix que
fem, pero amb menys agressi6,
fer-ho a través de la boca. Per

exemple, hi ha una possibilitat
t~cnica molt sofisticada que és
Col.locar una m~nega cosida al
co~tat del pfor, per la boca. Per
aquesta m~nega passa el menjar
perb no s’absorbeix i el pacient
perd pes. Després es retira la mb.-
nega i el pacient est~l igual que
abans, no has fet res..Ara s’in-
vestiga qu~. va bé: si ha de tenir
porus perqu~ passi la bilis, quina
ha de ser la consist¿ncia, que no
es pugui rebregar... Tant de bo
els cirurgians poguéssim oferir
un sistema en el qual la monali-
tat fos del 0%, i que no hi hagués

complicacions i que els efeclcs
secundaris fossin mínims. Ales-
hores, la cirurgia sería una gran
opció, millor que la de la dieta i
les pastilles. Si la m~nega fun-
ciona, ser,~ un gran pas, perqu~
es podr~ retirar.,

Sempre pensant en el pa-
cient. ~<EIs cirurgians hem d’in-
tent~u" buscar t¿cniques, per,5
tumbé s’ha d’assegurar que els
beneficis dels nous procedi-
ments siguin pennanents.~> Pc~
cxemple, al Clínic s’est’~ fent un
cstudi comparatiu entre el by-
pass i la m~nega en pacients
amb un [MC d’cntre 50 i 60. Po-
dria ser que la t~cnica de la mh-
nega s’estengui perqu¿ és més
f:3cil? Cal anar amb compre.

El Clínic, explica, és un cen-
tre de referencia, d’excel.l~ncia.
A Catalunya, avui, hi ha 50.000
obesos que haurien d’operar-se
-la qual cosa no vol dir ~íue esti-
guin en Ilista d’espera-. 1 a tot
l’Estat, 500.000 o 600.000. Al
Clínic s’ha creal una unitat fun-
cional d’obesitat. Qu5 vol dir ser
centre d’excel.l~ncia? ~<Als
EUA es diu que no pots ser cen-
tre d’excel.l¿.ncia si el centre no
fa un mínim de 125 operacions
amb ¿~xit a l’any, 50 per cirurgih.
Nosaltres feto entre 250 i 300 in.
tervencions a l’any. I ho feto en-
tre dos cirurgians, per lant, es.:
teta d ins del que es concep com a
excel.l~ncia. A part d’aixb, hi ha
tota la investigació per a la nfi-
llora t¿cnica... Hi ha mohs Ilocs
on es fan 10 intervencim~s a
l’any! Vista la complexitat
d’aquesta cirurgia, no és el ma-
teix.,>

,,Et diuen: ’Si no ets espaterrant, no vals res’,,
M.M.

¯ L’Amparo Martínez és una de
les moltíssimes dones -només
cal fer una volta pels fbrums que
hi ha a internet-que aplaudeixen
les campanyes dels cosm~tics
Dove. Amb bon criteri mercanti-
lista, han fet un espai a la publici-
tat per a les dones grans -en Iloc
d’anti-aging parlen de pro-
aging-, a les pigades, a les que
tenen corbes, a les molt altes, a
les molt baixes... L’Amparo és
model de talles grans de l’ag8n-

,<PORTEM UNA
CARREGA
GENETICA: MES
ALTS, MES
PETITS... PER~
TOTS TENIM LES
MATEIXES
NECESSITATS:
MENJAR,
DORMIR...IQUE
ENS ESTIMIN, I
ESTIMAR:NOS,
CADASCUASI
MATEIX,,

cia de models Carmen Gil
(www.carmengil.net). Fa 1,75 
pesa entre 79 i 80 quilos. Als 16
anys tenía la mateixa alqada i pe-
sava 75 quilos. ~(Han passat tren-
ta anys, i peso quatre quilos de
més. També és cert que he tingut
dos nanos. He de donar gr~cies a
l’educació que he rebut, una edu-
cació en el respecte, en la neces-
sitat de cuidar-se i en l’estima-
ció. I primer de tot, comenqar per
tu mateix. Si no t’estimes, com
pots estimar? I si no et respectes?

Avui dia, aixb de cuidar-se d6na
molts diners. Et diuen: ’Si no els
espaterrant, no vals res.’ Dones
jo sóc com sóc, tingui més o me-
nys diners per comprar cremes i
potingues. Cuidar-me? Sí, sem-
pre havia anat a un gitanos. Bé,
ara no. Ara només tinc temps per
als nensI [riu] No t’has de sentir
trist perqu~, pesis.quatre, cinc o
sis quilos de ro~s! L’estimació i
el respecte no donen diners. Hi
ha noies amb talles grans? Sí,
d’acord. Perb també hi ha pares

desesperats, demanant cr¿.dits
perqu¿ la seva filla w~lia fer-se
una est~tica. I després de la pan-
xa ve el pit, i després el nas, i les
orelles_. 1 tot perqu¿ no s’agra-
den gens. i no s’estimen gens.
Tenim la necessitat (le dir-nos,
els uns als altres, que ens esti-
nieto, que ens trobenl atractius. "
Als meus fills, quan cm comen-
ten que t’al nen és baixet, els dic:
’Cadascú és com és, venim sois
al ro~n, amb el nostre cos, i no te-
nim cos de recanvi. No portero
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Sflvia Tarragona/Periodista, autora de ,,T’ha tocat la grossa. Mem~)ries d’una gorda feliz;,, (Columna, 2007)

,<Per.insultar-te et diuen ’gorda’, no et diuen ’inculta’,,
M.M.

¯ Periodisia. I dona, per damunt
de tot. Una trajectbria radiofbni-
ca brillunt. Ara fa pera tot 1’ Estar
el programa hnaginario, a RNE.
A T’ha tocat la grassa -amb
pr61eg de la seva amiga Judith
Mascó- narra la seva relació
amb el pes. Amb l’energiu que la
caracteritza, fa riure, i també
pensar. És com si cridés: ~<Gor-
des del món, sé el que scntiu!,

-- ~~Jo tenía obesitat mbrbi-
da i vaig triar l’opció de no ope-
rar-me. Quan la metgessa cm va
pesar i jo em vaig posar a riure,
com explico al llibre, pesava 120
quilos. Vaig riure perqu¿, sóc
una inconscient i dins meu pen-
sava: ’Ja sóc Moby Dick!’ La
doctora era va explicar lotes les
patologies que podien venir i cm
vaig espantar. Si en un mes no
m’aprimava cinc quilos, m’ope-
rari¿n. Me’n vaig aprimar sis. I
en veurc que podia, com que tire
multa forqa de voluntat, per
amor propi vaig pensar: ’Vin-
ga!’ En tres anys i mig he acon-
seguir pos~u’-me uns texans sen-
se elb.stic a la cintura. Estío con-
tema, perb ha estat molt dur. He
perdut 33 quilos.>>

i I el manteniment?
I ~,Consisteix a saber que

en qualsevol moment puc tornar
a ser una gorda deixada arar, cs-
campada... Ser grassa és com ser
alcohblic: en qualsevol moment
pots tornar u ser-ho. Recordo
l’entrevista a Manolo Escobar
[apareix en el llibre]. M’escolta-
va per la radio i es devia pensar

que era la Giselle Bündchen i
quan cm va veure devia dir: ’Ca-
rai, és grassa!’ L’Escobar va es-
tar genial, i quan varo acabar
l’entrevista, em va picar el bra(; 
em va dir que m’explicaria un
aeudit de grasses ’porque eres
una tía cachond.’. A mi, el que
cm fum és que totbom pot amb la
gorda! La gorda fa fiure... !Tinc
un n6vio fanthstic, que consti,
per6 tU has vist algun executiu
d’aquests agressius, que talli el
bacall’~, que estigui amb una
grassa? No! Tutes són política-
mcnt correctes, tutes són pri-
mes, fant’~stiques...~~

--La valoració que se’n
fa de la grassor dep~n molt
de si s’és homeo dona?

-- ~<Totalment! Quan un ho-
me és gras, diuen: ’Mira quin
tros d’home!’ Una dona, quan és
grassa, és grassa. És una deixa-
da, no s’estima, no es vol, no es
cuida... No és res de tot aix6!
Una dona grossa pot ser igual de
guapa, atractiva i fantb.stica. Jo
cm cuidava moltíssim! Perc3 es-
tava grassa, i ja estb.!,

--A I’hora de rebaixar
pes, primer és un mateix qui
n’ha d’estar conven~ut...

-- <~Jo vaig trigar tres anys, a
estar-ne conven~uda. El meu
convenciment no va ser imlne-
diat. Tres anys per pensar i en-
tendre que sí, efectivamcnt, ha-
via de fer una dieta.>,

i Les bromes que aguan-
ta una persona grassa, i n’hi
ha algunes al llibre, escrites
en primera persona, com

Tarragona, als estudis de RNE a Barcelona./ORIOL DURAN

s’encaixen?
-- ~~No engego a prendre pel

sac, per6 contesto amb una certa
ironía que la gent no acostuma a
entcndre. Riucn, i penses: ’Si
t’estic dient tros d’ase, de qu~
rius?’-

--Narra algunes situa-
cions kafkianes.

I «Per exemple, el dia del

,,ELMEU
CONSELLALES
DONES ÉSQUE
S’ESTIMIN. ÉS
POSSIBLE
ESTAR GRASSAI
TRIOMFAR, ÉS
POSSIBLE

’ESTAR GRASSAI
SER FELI(~,,

Planeta, que explico quejo esta-
va conl una foca, p~cna de roba
per tapar-me. Em trobo unapaia
i em diu: "Sílvia. gqué te ha pa-
sado?,t" M’ho deia com si cm
faltés un peu o una m~! 1 li dic:
"No me pasa nada, sdlo estoy
gorda.’ No va poder entcndre
que pogués dir amb aquella se-
veritat «Soy gorda,~. Una dona
pot dirqueés unafalana, una de-
pendent emocional del maril,

que li f~! xantatge amb els fills...
Tot aix6 est~ b6 sempre que
aquesta dona pugui dur la talla
42 i unes sabates Armani... Ara,
i jo? Ho tinc tot: s6c grassa, sóc
del’Espanyol i no vulltenir fills!
Per insultar-te, el diueu ’gorda’,
no el diuen ’inculta’, o ’paranoi-
ca’. No, ct diucn ’gorda’. l
aquesta parau]a ol~n redil.,>

-- Parla sempre utilitzant
el terme gorda i no grassa.

-- ~<EI subtítol és Membr&s
d’una gorda feliq. A I’editorial
volien posar grassa i vaig dir
q ue no, que havia de sergorda b~

--És molt bel.ligerant, i
aixb esta bé, pero no tothom
t~ els seus recursos.

-- «<És clar! Jo 110 tinc molt
bé! Tinc una feina que m’agra-
da, em paguen per ella. $6 que hi
ha persones que no ho tenen
gens f?mil. Has de prescindir
dels comentaris aliens, del que
diguin, i de com t’ho diguin! El
meu consell a les dones és que
s’estimin. Aquest llibre és a fa-
vor de les dones. És possible es-
tar grassa i triomfar, és possiblc
estar grassa i ser feliz:.»

roba en néixer per6 portem una
c~trrega genética: més alts, més
petits, ulls més foscos... Per6 tots
tenim les mateixes necessitats
bhsiques: menjar, dormir... I que
ens estimin, i estimar i estimar-
nos, caduscú a si mateix.’, Exal-
qar’les virtuts, en lloc de fixar-
nos en all6 ¢jue ens sembla un de-
fecte ,<és de les poques coses que
avui dia encara són gratis~~. És
model de talla gran perqu~ tota
ella 6s gran, no perqu~ tingui un
problema d’obesitat. Ara, ningú

L_J . .t
Amparo Martínez, 46 anys, mare de familia i model de talles grans. /ORIOL DURAN

que es passi de I’esthndard de be-
ilesa establerl -qui l’ha esta-
blert?- ho t~ ffacil. No Es f?tcil
conv6nccr ]es marques que facin
passis o reportatges de talles
grans; no Es fhcil, per u les mo-
dels -i per a quulsevol dona-,
trobar roba maca i a bon preu de
la seva talla; no Es lCcil estar con-
tenis de ser com ~Dni. Cahna.
D’aquí a cent anys, luis calbs.
Qui tingui problemes m¿Mics pel
pes. al inetge. 1, en general, una
cura d’autoestima.
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