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L’entrevista

El consum de drogues és una ma-
laltia o l’expressió d’un desequili-
bri mental?
És una malaltia una mica especial.
És l’única en què el malalt fa tot el
possible per estar-ho. En molts ca-
sos és el reflex d’un desequilibri
emocional. És un punt d’arribada,
no pas de partida. La gent, quan es-
tà fumuda, pren drogues.

Què és més difícil: fer el pas per
anar a un centre o passar el mono?
Hi ha molta llegenda sobre el mo-
no. Quan un es desintoxica no ha
de passar-ho malament; hi ha re-
cursos farmacològics perquè no si-
gui així. Anar al centre tampoc és el
més difícil, perquè l’entorn el colla
perquè hi vagi. El pitjor és quan tor-
nes a la realitat i t’adones que el
problema no és no consumir sinó
aprendre a viure sense drogues.

La droga la porta l’ambient?
Sí. Molts problemes no hi serien si
les drogues no estiguessin a l’abast.

És present a totes les cultures,
fins i tot a l’origen de la Coca-Cola.
La Coca-cola i molts medicaments
contenien cocaïna i l’alcohol sem-
pre ha estat present a la societat.

Hi ha persones més propenses que
d’altres a consumir drogues?
El perfil habitual d’un consumidor
seria el d’una persona més sensible
del compte; una persona que prova
la substància i que hi troba una
anestèsia pels seus mals rotllos.

Els pares d’adolescents es preocu-
pen per les drogues de disseny.
Els pares d’adolescents –jo ho sóc–
ens hem de preocupar de moltes
coses: dels embarassos no desit-
jats, dels accidents de moto i de les
drogues de tot tipus. Les que ens
provoquen més maldecaps no són

“La gent, quan està
fumuda, pren drogues”

les de disseny, sinó la marihuana i
el haixix. Abans eren més suaus pe-
rò han estat modificades genètica-
ment i ara les plantes són més ri-
ques en tetrahidrocannabinol.

Els joves no són conscients del pe-
rill del consum de cànnabis?
És una droga que encara té molt
bona fama, perquè molts pares
n’havien fumat i ho consideren una
droga menor. No saben transmetre

que ara el cànnabis és una droga
molt potent.

Produeix addició la marihuana?
Ara sí, tant per la nova càrrega que
té l’herba com per la forma de con-
sumir-la. No és el mateix fumar-se
un porro escoltant Pink Floyd que
abans d’entrar a escola.

Rasquera.
Forma part, entre altres coses, del
debat, que no s’ha tancat mai, so-
bre la legalització de les drogues.

Legalitzaria les drogues?
Legalitzar-les serviria per posar fi a
una oferta descontrolada, però se-
ria molt complex. A qui deixaríem
prendre drogues? Deixaríem pren-
dre heroïna a un noi de disset anys
o a un conductor d’autobús? En el
cas del tabac s’ha vist que es pot re-
duir el consum sense il·legalitzar la
substància.

Es crearien nous consumidors.
A curt termini, i això és el que fa
por. Sempre he defensat la legalit-
zació controlada, però, sincera-
ment, no sabria com fer-la.

L’heroïna encara és la droga dels
pobres i la cocaïna, la dels rics?
Això canvia. L’heroïna, al principi,
era una droga de persones cultes
que després es va convertir en una
substància lumpen, en la droga
dels quinquis. La cocaïna va co-
mençar sent de gran luxe i ara ja no
ho és, s’ha generalitzat. Als Estats
Units tenen problemes amb l’heroï-
na, que ara ja no s’injecta, es fuma.

L’alcohol és la droga més accepta-
da socialment.
Cada cop atenem més persones
amb problemes d’alcoholisme.

Hi ha una toxicomania de cap de
setmana?
Per molts joves l’alcohol és una to-
xicomania de cap de setmana, tal
com passa al nord d’Europa.

Un drogoaddicte ho és sempre?
Per nosaltres, no. Una persona dei-
xa de ser toxicòmana quan les dro-
gues ja no són una opció. ■
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Xavier
Fàbregas,
nascut a
Barcelona el
1961, és el
director mèdic
del Centre
Mas Ferriol,
un centre de
desintoxicació
ubicat a
Falgons, al Pla
de l’Estany.
Aquest
psiquiatra fa
vint-i-vuit
anys que es
dedica
plenament a
la recuperació
de persones
amb
toxicomanies.
Considera que
molts cops
una addició és
la punta de
l’iceberg d’un
problema més
profund,
relacionat
amb una
insatisfacció
psicològica
del malalt.ANDREU MAS

Per molts joves,
l’alcohol és una
toxicomania de cap de
setmana, tal com passa
al nord d’Europa
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