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L es pujades són més
difícils que les de-
pressions.Tinc recur-
sos més efectius per
sortir de baix que de

dalt. Però quan estàs de pujada
ets el rei de la baralla i pots amb
tot. És difícil d’explicar, aquest
remolí, aquesta… voràgine,
aquesta sensació desmesurada.
Tens una percepció infinita: no
saps res de cotxes, però distingei-
xes vintmatisos alsmotors i alho-
ra detectes la talla de pantalons

de la noia que acaba de passar i
et poses a parlar amb gent desco-
neguda, o fas projectes immillo-
rables, la teva proposta és única.
Ets un pallissa que no pares de
parlar i et passes tres dies sense
dormir”. Primera aproximació
de Sergio Saldaña a una petita
part del que hi ha a la seva vida
amb el trastorn bipolar, el seu
acompanyant des dels 18 anys.
Sergio, 38 anys, bibliotecari in-

terí a Pamplona, ajudant en el ne-
goci familiar d’electrodomèstics
i, sobretot, parella de Lupe i pare
des de fa catorzemesos d’Amets,
“somni en eusquera”, acaba
d’editar el seu llibre Tengo tras-
torno bipolar. Desmitificaciones y
anécdotas. El llibre és més breu
del que tenia escrit “perquè no
es facin enrere els qui es decidei-
xin a llegir-lo”. Però serveix per
sortir de l’armari, per donar la ca-
ra, en la línia de la campanya em-

presa aCatalunya per l’organitza-
ció Obertament a la recerca de
cares famoses que s’atrevissin a
dir que tenen un trastorn o un
problema de salut mental, i així
anar domant l’estigma. “Veure’s
reflectit ajuda! Jo jugo amb la ba-
ralla que m’ha tocat i amb les se-
ves regles. Potser en una altra
cultura més al sud seria un xa-
man, vés a saber, o un primermi-
nistre més al nord. Què no po-
dem fer? A veure, quants futbo-
listes gais hi ha al Barça? No ho
hauran dit, però ha d’haver-n’hi.
Per estadística. Doncs també
amb trastorn bipolar”.

Vol comptar-se, explicar-se,
exposar-se i reparar-se. El tras-
torn que va amb ell deixa molta
ressaca i ferides. Explica cops de
puny, dies sense donar senyals
de vida a unamare que busca per
una i altra banda. I això que a ell
no li ha donat per gastar diners,
que hi ha qui es va comprar un
xalet, amb notari i tot. Parla dels
ingressos ambmanilles i en llite-

ra, del trauma ferotge, l’aliena-
ció, la privació de llibertat, les ho-
res en què no pot sortir de l’habi-
tació. “Nohan canviat tant les co-
ses des del niu del cucut. Vaig te-
nir tres ingressos i crec que el sis-
temano va funcionar ambmi, en-
cara que hi ha qui diu que li ha
salvat la vida. A mi em van anar
millor els ingressos a casa, la me-
va mare a jornada completa…”.
Són episodis carregats de medi-
cació i atencions. “I després de la
mania arriba una depressió bru-
tal. Té a veure amb l’adonar-se
d’aquestes factures que ara has
de pagar”. Amb l’eufòria s’apri-

ma sempre uns quilos. Amb la da-
vallada el cos s’infla.
Els anys dolents han quedat

enrere, encara que és molt cons-
cient que no és lliure de crisi. No
se sent una víctima del trastorn,
encara que de vegades sí unami-
ca d’ellmateix.Descriu la seva vi-
da comun estat de vigilància con-
tínua per detectar que alguna co-
sa va malament. “Si en un matí

has tingut tres sortides verbals
violentes, atent, un toc a lamedi-
cació. Aquest trastorn et porta a
mirar-te tot el dia el melic, per-
què has de pencar molt per arri-
bar al feliç apoderament en qües-
tió que diuen els psiquiatres”. Té
un truc per avisar-se que passa
alguna cosa: la boca seca. I quan
es veu en risc, demana vacances i
es medica per recuperar-se a ca-
sa. Peròno tot el temps és així. In-
tentamirar també en altres direc-
cions, “navegar de tant en tantmi-
rant el cel”.
El llibre és per a la seva veïna.

Escriure-ho va ser una necessi-

tat arran de l’embaràs de Lupe.
“Porto mitja vida marcat per
aquest diagnòstic i ho he escrit
perquè m’agradaria que li arri-
bés a la meva veïna del tercer, i
pogués entendre què em passa si
un dia em veu plorar. I que el
meu forner entengui què passa
el dia que li demano sis barres,
perquè empugui dir “ep. però on
vas a parar!’. Aquests sí quem’im-
porten, perquè el meu forner em
pot ajudar; un regidor ésmés difí-
cil, oi? I tambéper arribar a la far-
màcia i demanar la medicació
com allò que és i no com si esti-
guessis demanant què sé jo. I per-
què no hi hagi escales a part per
als de salut mental”.
Diu que Francis Ford Coppola

va explicar el seu trastorn.
“M’hauria anat molt bé saber-ho
abans per no sentir-me una bès-
tia rara, que algú que admiro si-
gui com jo”.c
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Mésde600personesdonen la caraper la salutmental

Sergio Saldaña ha presentat a Barcelona el llibre Desmitificaciones y anécdotas sobre el seu trastorn bipolar

]L’organització Obertament
va emprendre al novembre
una campanya perquè perso-
natges coneguts donessin la
cara per la salut mental, reco-
neixent en ells mateixos tras-
torns que comparteixen amb
un de cada quatre ciutadans.

“Però no han aparegut, tret
del cantautor Javier Álvarez
i l’escriptor d’origen anglès
Matthew Tree”, reconeixen
a Obertament. En canvi, el
mur que van crear arran de
la campanya es va omplir:
“615 persones han col·locat

el seu nom i la seva foto, i
d’elles unes 150 donen la ca-
ra en primera persona”. La
majoria dels missatges par-
len de discriminació, de ver-
gonya, de sentir-se culpa-
bles. “Estem farts de tanta
ximpleria”.

Sergio Saldaña
explica en un
llibre el seu

trastorn bipolar
per donar la cara
i perquè la veïna
del tercer i el seu
forner el puguin

entendre

El bibliotecari
navarrès explica
els anys de crisi
i l’esforç diari per
dominar la seva vida

Bipolar:vigilant-seunmateix


