ENTREVISTA A CRISTINA MARTÍN – LA PRINCESA INCA
(Febrer 2012)

Etiquetes temàtiques: Cultura, Indústria Farmacèutica, Bogeria, Poesia, Psiquiatria.

Introducció biogràfica: Cristina Martín va nèixer a Barcelona el 1979. Es coneguda com la
Princesa Inca. Jardinera i estudiant de Psicologia a la Universitat de Barcelona. Forma part de
«Asociación Sociocultural Radio Nikosia» la finalitat dela qual és acabar amb l’estigmatització
de les malalties mentals. Ha publicat diversos llibres de poemes i col·laborat en programes de
ràdio d’abast estatal.

Introducció breu al tema:
Cristina ens parla de la bogeria, de l’estigmatització social de les malalties psiquiàtriques, del
poder de les farmacèutiques per imposar diagnòstics i tractaments.
Sortir de la realitat comú, habitual és titllat de bogeria; però la societat accepta i justifica
certes «bogeries» en nom de l’amor, per exemple, en nom d’una concepció de l’amor que fa
perdre la raó.
Els psiquiatres actuen com a policies del pensament i marquen el límit de la normalitat.
La diagnosi de malaltia mental es dona, sovint, en persones d’un context socioeconòmic
empobrit, on no es tenen les necessitats bàsiques cobertes...aleshores es diagnostica una
malaltia mental sense anar a l’arrel del problema. d’aquesta manera amb el tractament
s’emmudeixen els símptomes però no s’aborden les causes. Si les causes segueixen existint es
produeix una cronificació del trastorn.
Producció poètica.

Preguntes o material divers de treball per engegar el debat:
1)Associem malaltia mental a perillositat?
2) Els mitjans de comunicació contribueixen a aquesta estigmatització degut al tractament que
fan de certes notícies?
3)Esteu d’acord que sovint molts d’aquests trastorns tenen la seva arrel en condicions de vida
molt difícils i per una situació econòmica i social de risc?
4)El fet que la Cristina Martín tingui una faceta creativa, ajuda a entendre el què i el com viuen
els malats mentals? Allunya el fantasma de l’estigma?

5)Que en penseu del que planteja sobre les farmacèutiques? Creieu que juguen u paper similar
en altres malalties?

