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Aquest assaig intenta explicar des de diferents punts de vista els aspec-
tes emocionals, fonamentalment en el treball, que d'alguna mantra poden
prcdisposar l'organisme a adquirir una infeccio.

No especificarem cap tipus concret de treball, ja que tots tenen un
cienominador coma a partir del qual poden desenvolupar-se iota una serie
d'alteracions emocionals.

El treball, que ha rcpresentat des de semprc una necessitat per a
l'home crcadora de vivencies molt especials, pot generar conilictes que
podran o no ser superats per l'individu, es a dir, conilictes davant els quals
uns s'adaptaran i uns altres no.

En realitat, cada individu viu el seu treball tal com viu la seva vida,

es a dir, seguint uns patrons preestablerts a base d'expericncics positives

i negatives obtingudes a traves del temps. Per aixfi pot generalitzar-se fins

a un ccrt punt tot aquest problema a tots els tipus de treball.

Ens trobern amb inadaptats en el treball tant entre cis miners corn
entre els peons o entre els professionals mes qualificats; tot va en relacio,
coin ja hem dit abans, amb llurs conflictes personals.

El treball pot actuar, i aixo si que es important, corn a agent desen-
cadenant i astressor», i posar en marxa llavors una serie de mecanismes
de dcfensa que tots cis individus tenen, i arribar a compensar-se o a no
aconseguir-ho. Sera aqui, en els mecanismes compensadors de cadascu,
on cada persona sera diferent a una altra dins un mateix treball.

La possible relacid entre les alteracions emocionals i ]a infeccio as la
matcixa que pot existir cntre l'ulcera o l'asma bronquial i els conflictes.
D'alguna manera, cada situacio particular genera una serie de trastorns
fisiologics que poden donar lloc a aquestes o a d'altres alteracions.

En el cas concret de la infeccio, es podria explicar aixo des de diferents

punts de vista, corn veurem a continuacio. Un d'ells, per exemple, potser en

l'actualitat el mes objectiu (encara que no per aixo sigui 1'6nic valid),

seria el neurofisiolbgic, segons el qua], via cortical, un conflicte desencade-

naria una serie de mecanismes potser vasculars i bioqufmics que predis-

posarien d'alguna manera a l'organisme per a captar o mobilitzar, segons

els casos, tota una serie de microorganismes.
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Caracteristiques del medi laboral

Tutu la Psicologia i Psicopatologia do qualscvol malaltia amh una sin-

dronic infecciosa, ds motivacia profundament per la forma dc sentir i viurc

1'ambient laboral en que es desenvolupa cl treball. Altres situacions que

tambe hi influcixcn son, com ds sabut, Ics situacions familiars, tcnia aqucst

que no prctenem d'analitzar en aquest estudi.

Anem per tant a analitzar a continuacio alguns aspectes del mon labo-

ral que, com hem dit, influeixen sobre l'individu i poden actuar com a

desencadenants o etiologia a curt o a llarg termini de modificacions pro-

f under en la fisiologia dc l'individu, per a donar lloc a una sindrome infec-

ciosa.

En un sentit general, la conducta laboral pot considerar-se corn el
producte de la relacio do clues variables. Una serie constitu'ida per certes

caracteristiques de l'individu que treballa (aptituds i capacitats) i certes

pautes de respostes emocionals (actituds i opinions). L'altre variable inclou-
ria certes caracteristiques del treball: per exemple, un tipus particular
d'ambient.

A continuacio, analitzarem algunes d'aquestes caractcristiqLICS, Coln

Cs ara el temps, I'cspai i el caracter public o impersonal del treball.

L'espai. - La primera cosa que cal dir i la mds cbvia, respecte al treball

en la societat moderna, Os que s'ha de realitzar en un floc ffsic concret:
i'oficina, ]a fabrica, l'obra en construccio, la biblioteca, etc.

En termes generals, treballern en hoes especials destinats a aquesta

finalitat, que estan separats de les nostres liars i als quals hem d'anar.

La necessitat de viatjar. -- Aquesta separacio fisica entre el floc dc tre-

ball i la liar td una gran quantitat de consegiiencies. En primer Hoc, cal

viatjar, utilitzar el transport public o privat, etc., per a arribar al treball.

Per a la majoria de nosaltres, aquesta ds una exigencia relativament trivial,

pero per a alga altre pot ser molt severa. El viatge fins al treball ds un

problema fonamental per a algunes categories d'incapacitats fisics, per

als qui pateixen un serios retardament mental i per a algunes pcrsones amh

pertorbacions emocionals. L'explosio Urbana esta convertint cl trasilat fins

al treball en quclcom senblant a un ofici «full-tine», en ell mateix. S'ha

asscnyalat que els problcmes derivats de 1'extensi6 urbana ha nsumat

aproximadament clues bores a la jornada laboral d'un treballador tipic,

a Ies ciutats principals. En la mesura que resulta possible d'escollir entre

diferents treballs, la ubicacio del hoc on s'ha de treballar s'esta convertint

en una caracterfstica tan distintiva com la de la mateixa naturalesa del

treball.

El caracter public del treball. - En general, el fct que el treball es rea-

litzi en locals especialitzats, td consegdencies mds subtils que el problema

del transport.

Is un floc public, amb severes limitacions a la intimitat. La major

part dels treballs es duen a terme en unes condicions en les quals el treba-
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Ilador ha d'estar preparat a sounCire's a I'ohservaci<i rocs U nrenvs (0111 i to

dcls supervisors i dels seas companys. La manifestacio mes extrema d'aquest

fenomcn es segurament Ia nwderna institueio bancaria, en clue fins i tot

cis executius dc major jcrarquia treballen en cscriptoris a vista dc tothom.

En ]a majoria dcls casos, peso, com mes subordinat esta cl treballador,

mes public as el scu treball. Algunes ocupacions cstan relativament exemp-

tes d'aqucsta caracteristica, i aixo pot esser degut a la naturalesa o a la

tradicio: el rnetge, l'advocat, l'investigador, cis executius mes alts de les

empreses, i algunes altres categories dc ics professions superiors. No obs-

tant, aixo, fins i tot algunes d'aquestcs categories privilcgiades no estan

ihures de l'observaciu durant cl treball, ja que s'espera que aqucstes pcrso-

nes estiguin disponihlcs per als clients, i a vegadcs per als co!-]C(ucs.

El caracter public del treball implica que el treballador ha d'estar

nreparat per a satisfcr una gran quantitat de nornics for4a rIcidcs en ma-

tcria de vcstimenta, formes i costums socials. I encara en cis casos en quC

no es rcqucreix un uniforme especial -com passa en cl cas del polici_i, cl

carter, I'infermera, etc.- existcixen mottos allres limitations relatives al

sinus dc roba que es considera dcsitjable o habitual dc vestir.

Tant per als homes com per a ics dones, hi ha tot una scric dc regics

-escritcs i no escritcs- respecte a I'habillament i I'aparenca fisica adc-

quades, regales que son diferents segons les ocupacions. Semhlantment,

una gran quantitat dc costums i traditions regulen les formes de saludar,

els habits del llenguatge, els estils de comunicacio i les maneres generals.

Totes aqucstes expectatives cs combinen pcr a formar cl que cis teoritza-

dors dell rots socials denominen «persona» -en aqucst cas la persona

laboral-. Dit en paraulcs diferents, cl treballador ha dc mostrar-se i ha

d'actuar amb certes formes que s'adcgUcn a certes conceptions cutturals

sobre la funci6 del treballador. Aquestes conceptions do funciu difereixen

marcadament entre cls agrupaments ocupacionals mes amplis, i son dife-

rents tambc en alguna coca dins ICS categories, segons Cl floe que s'ocupi

en la jcrarquia ocupacional. La «persona laboral» implica un conjun1 de

conditions dc gran importancia, que es rclacioncn amb la capacitat per

a acceclir a un Hoc de Ircball i mantenir-ne I'estabihitat. Al mar<_e de quires

siguin les aptituds i la destresa clue pugui tenir un individu donat, aquest

110 pot allunvar-sc massa de les aparenccs i conductes que requereix Ia

persona laboral ».

El caracter impersonal del treball. - El medi laboral no solanlent to ]a

caracteristica dc ser public, sing que tambe es impersonal. Les relations

inlimes i molt personals no entren dins ICS expectatives dun ofiei, i habi-

tualment estan prohibidcs, almcnys d'una manera tacita. Si be es una Cosa

habitual la formacio d'amistats, se suposa que els contactes resultants tin-

dran hoc fora de 1'arca del treball i de les hores que ii corresponen. Les

figures d'autoritat en el hoe de treball imposer ]lur votuntat a craves de

medis diferents dels que prevalen en la familia. La principal caracteristica
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del mcdi laboral es quc constitueix un agregat do personcs rclativamcnt

estranges. El treballador ha d'aprendre corn ha de relacionar-se amb per-

sones quc li son quasi totalment desconegudes, i que dificilment tindran

rues consideracio cap als sous sentiments i qualitats personals que la que

pugui tenir qualsevol altre estrany. Aquest conjunt impersonal i distant

d'actituds sol esser una carrega narticularment pesada per als qui pollen

cxperimentar una forta necessitat de relacions mes personals: cis relati-

vament immaturs, els disminuits, o fins i tot aquclls qui estan passant un

moment dificil.

El temps.-Una de les caracteristiques mes dramatiques del treball

en la societat moderna es el seu fort Iligarn amb el temps. La major part

dels treballadors comencen i acaben la feina a unes hores determinades.

Es reserven moments especifics per a menjar, per a descansar, per a pren-

dre el cafe. etc. Si el treball necessita mes d'un nombre determinat d'hores

at dia, se'l dclineix corn a «hores extra» i pot implicar una compensacio

especial. Quan el tipus de treball ho permet, la produccio s'avalua sobrc

una base temporal, i s'espera que el treballador produeixi una quantitat

donada d'unitats per hora o per dia. Arribar tard es una falta, i si es fa

cronica pot servir corn a fonament d'un acomiadament.

Pot afirmar-se que no hi ha res que lligui tant a ]a gent a un rellotgc

corn les condicions de treball en la major part de les industries modernes.

Corn mes elevada cs la posicio dins la jerarquia ocupacional, mes gran cs la

llibertat del treballador en rclacio amb el temps. Aquesta major llibertat

to implicacions positives i negatives. Es cert que a les persones quc ocupen

un status superior no se'ls sol exigir que compleixin una determinada quan-

titat Whores (que marquin la fitxa), pero la quantitat d'hores quc treballen

no esta tampoc limitada en el seu extrern superior. Generalment, els execu-

tius mes alts i cis professionals dediquen mes temps at treball quc els

treballadors menys afavorits. La incapacitat de sotmetre's at rellotge cons-

titucix una de les barreres mes scrioses per a una adaptacio al treball, i Os

1'origen de nombrosos conilictes personals.

Rclaciuus inicrper socals. - L'exit o el fracas del treballador depen no

solament del seu rendiment a l'ofici, sing tambe de la mancra coin acom-

pleix Cl seu paper en el grup de treball. Una situacio laboral fora corn un

conjunt triangular do relacions socials que comprendria el treballador, la

posicio laboral i Cl grup de treball.

La major part del treball es realitza sota una supervisio directa o indi-

recta. A les petites organitzacions industrials o comercials, el treballador

pot esser supervisat directament pel seu patro, mentre que a la gran orga-

nitzacio pot haver-hi xarxes molt complexes en les quals el control asu-

meix formes mes remotes. En tots els casos, les reaccions de 1'individu

davant les exigencies de la supervisio, constitueixen un dels punts mes

importants de 1'adaptaci6 at treball, de forma que existeixi un equilibri

entre la dependcncia i la independencia en el treball. El manteniment d'un
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cquilibri adcquat conStitucix una condicio crucial pcr a 1'adaptacici a la

major part do Ics situacions laborals. No Cs cxagcrat de dir Clue els Ira-

cassos en la rcalitzacio de l'ofici i cis consceocnts acumiadamcnts poden ser

dcguts amb mcs Ircgi.iencia a insuficiencics d'aqucst cquilibri quc a la sim-

ple falta d'alg=una aptitud o d'al^guna destmesa requerides.

Un segon tipus d'exigencia social son les relacions amb els companys

de treball. Molts individus troben dificultats per a conscrvar cl treball

perque no poden o no volcn conformer-se a les expectatives socials dels

scus companys. Les exigencies socials dels companys do treball no son en

absolut tan evidents com les del patio, pcro no per aixo son menys pode-

doses. Ens referim a aquelles pautes de conducta esperades, en relacio

amb la cooperacio i la competencia, aixi com a d'altres questions d'interac-

cid personal. El treballador no ha de produir molt mes enlla de ]a «quota>>

fixada pcls scus companys, ni ha de limitar el seu esforc fins al punt Clue

els scus companys hagin dc compensar-lo amb el delis.

L'individu limitat, immatur o labil de caracter, pot exi(-^ir dell scus

companys mcs del quc poden donar raonablement, o trobar-los mcs indi-

ferents cap als scus problemes personals del que ell pot tolcrar. Aixf corn

Ics exigencies socials del treball requereixen el manteniment dun cquilibri

entre la conducta cooperative i la competitiva, tambc requercix un cqui-

libri entre la part intima i la part casual. La situacio laboral tipica no es

ni tan intimament personal coin el medi familiar, ni tant ahsolutament

accidental coin l'ambicnt del carrer. Es necessari, on cop rocs, conservar

un equilihri variable i Ilexible cntrc cl que cs personal i cl quc cs imperso-

nal, per a podcr fcr una adaptacio adequada al treball.

La futtcici del treballador.-La socictat moderna cs tan COll1p1CXa Clue
moltcs personas ban d'cstar en condicions d'acomplir una ccrta quantitat

de funcions difcrcnts, algunes de les quals podcn requerir conductes fumra

contradictories. Una mateixa persona pot vcure's obligada a Set- al-11[01-itaffia

i decisiva dins la seva familia, obedient i complaent en Cl se utrcball i jovial

i alegre cntrc cis scus amics. No es clones estranv quc al-tines pcrsoncs

trobin massa dil cil do satisfer, ttantcs i tan variadcs cxpectatives, i quc

Si(-'uin incapaces do portar a terme amb eficacia una o altra d'aqucstcs fun-

cions, o totes. Com quc la funcio del treballador cs una de Ics mcs impor-

tants, i la gent n'espcra Lill bon acompliment, sera fail de resumir cls tipus

de conductes quc es rcquereixcn.

En primer floc, l'individu ha dc tcnir alguna motivacio per a treballar,

encara quc la naturalcsa i la font precisa de la seva motivacio pugui variar

arnpliament de persona a persona.

En segon lloc, ha de tenir on minim necessari d'aptituds i destresa.

En tercer hoes, ha de ser capa4 de conformar-se a certes regles de

treball.

En quart Iloc, ha de ser capac de satisfer un cert <<standard>> minim de

productivitat i dc qualitat.
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En ci11quc lloc, ha de srr eapa4' de satis!cr i de secuir eertes panics

cunx encionals , es a dir, ha do semblar « un treballador».

En sisc Hoe, ha de ser capac dc vincular - se amb diversos tipus de
persones , cis companys i cis superiors.

I, finalment , ha de scr capac de modificar els sous mecanismes cnm-

cionals.

Sindrome general d'adaptacio . « Stress>> psiquic i infeccio

Abans d'introduir-1105 en el terra dc la Psicopatologia del treball, es

convenient de recordar cis mecanismes psicolugics de I'adaptacio. Per a

let-ho, utilitzarem el terme de <<agent stressor», entenent-1o com tot aquell

cstimul capaq dc proovcar en I'or(-,anisme efectes globals inespccifics d'alar-

nia, sc21-lits d'una rcaccio cspecifica de defensa o do resistcncia. Es, per

taut, una agressio.

Tot <<stress>> es manifcsta en 1'individtt mitjan4ant la sindrome general

d'adaptacici, que podem ciefinir client que es la soma de les reactions

generals inespecifiques i especifiqucs de tot organisms sotmes a I'expo-

sicio prolongada d'agents 51ressors.

Consta do tres fases: d'alarma, de resistencia i d'esgotament.

1. Fase d'alarnia: es mcs intenta en la mesura que hi hagi menys

costum per part de l'organisme a I'accio do 1'agent stressor. Es clesen-

volupa en dues parts:
- Rcaccio do xoc, que pot produir-se d'una forma brusca i immediata,

0 que pot ser 5uau i retardada, deponent do la intcnsitat del xoc i tambe

dc I'eficacia de la rcaccio de contraxoc.

- Rcaccio de contraxoc, que s'oposa a ('anterior buscant la immediata

restitucio de 1'equilibri; Os una forca oposada i contraria a I'altra.

2. Fuse de rrsisiiincia: Os la consegbi ncia de l'aceio continuada de

I'eslimul agressiu. En aqucsta lase, I'individu intenta de resistir I'atac do

I'agent stressor, i d'adaptar-se a la nova situacio, cosa que es pot aconsc-

euir o no. Si ho aeonsegueix, podem dir quc ha vcncut I'accio de l'agent

stressor, i que s'adapta perfcctament a la nova situacio. Si no ho acon-

segueix, sutra en la face d'esgotament que estudiarem tot seguit.

Dc Iota mancra, aqucsta resistcncia implica sempre una pcrdua d'ener-

ma en cis mecanismes de defensa, per la qual cosa I'individu queda molt

limitat en la seva eapacitat (IC resistcncia davant I'aparicio i 1'atac do nous

aLcnts st ressors.

3. Fase d'csgolamciit: es la consegii.cncia de l'esgotament i la debili-

tacio de ics defenses especifiqucs i inespecifiques de l'organisme. Les

consegiicncics d'aqucst esgotament son perjudicials per a l'individu per-

quc pot donar floc a estats depressius i neurotics, aixf corn a l'aparicio

tic divcrscs malalties organiques, que podriem denominar psico-somatiqueS.
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El treball corn a agent stressor

Hi ha Pets quc poden actuar sobre l'individu d'una forma negativa,

tent clue disminueixi ]a seva capacitat de treball i la seva habilitat, tant

quantitativament com qualitativament.

Aquests Pets poden ser:

a) Inherents a l'individu: prcocupacions familiars, problemes perso-

nals, malalties diverses.

b) Inherents al treball: preocupacions del treball, exces de treball,

inadequacio ffsica o psfquica do l'home que el duu a terme, i problemes

laborals que se'n deriven.

c) Frustracio: frustracions personals, familiars, laborals o produides

pcl matrix treball.

Sentiment d'alienacio en el treball

Expressa la falta d'identificacio de l'home amb cl seu treball, lent-li

impossible una satisfaccio integradora i autorealitzadora minima.

Aquest sentiment d'alienacio es un peix que es mossega la cua: hi ha

una manta d'identfficacio constant de 1'home amb el seu treball. Tc di-

verses fasts:

Priwera Ease: Falta de poder. - L'individu creu que no pot realitzar el
treball que se li ha encomanat, ja que creu que es superior a les seves

forces. Existcix una veritable falta de poder, de forca, per a acomplir ]a

funcio que ha de realitzar.
Segona fase: Falta de sentit. - L'individu que no arriba a identificar-se

amb el seu treball, desconeix la finalitat logica que te, desconeix la causa i
la finalitat de la seva accio de treballar, aixo es, no to per a ell cap sentit

el treball que ha de realitzar.
Tercera fasc: Desaparicio de les normes de treball.-Quan la funcio

quc li pertoca no to cap sentit, el treball se li comenca a ter insuportable,

i tambe Ics normcs establertes, normes laborals de catheter intern i extern;

comenca per faltar a aqucstes normes, i acaba prescindint dc les quc li son

mes molestes.

Qiiarta fase: Falta d'ideutificacio amb el sett treball.-Tot aixo Aorta
com a consegiiencia una falta d'identificacio amb el treball que to enco-

manat, que va fent-se cada cop mes gran, fent que calla vegada vagi

allunvant-se mes de la seva funcio, i provocant que es tanqui el cercle,
comencant una altra vegada aquesta falta de poder a que hem afludit

abans, la falta de sentit i la desaparicio de les normes de treball de forma

paulatina, i aixf successivament.
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1Psicopatologia del treball

I1cm vist fins ara, d'una mancra esquematica, alto que podriem dir-11C

la psicolocia dcl lrcball, is a dir, Ics intcrrclacions possibles clue tot indi-

vidu pot tenir en qualsevol ambient laboral, i quc juntament amb els con-

flictcs familiars donaran o podran portar -tot darrcra do diversos trastorns

Iisiolugics- a malalties tan orgirniques corn poden ser-ho les infrccions

cn pcrsones predisposades; en aquest cas concret, el quc farien aqucsts

trastorns seria, potscr, predisposar el sistema vascular per a permetre el

pas dcls gcrmcns amb mes facilitat.

La majoria do ics pcrsones que no poden portal a bon tome una fun-

6b producliva tcnen problemes en algun o en tots cls se<ements de la persu-

nalilat laboral. Poden tcnir diversos graus do dificultat per a vincular-se

amb Ics figures d'autoritat; Ilurs intcraccions amb cis companYs de lrcball

poden suscitar en aqucsts atectes incomodes o inadequate; poden associar

lot lipus de significats ncgatius amb cl trcball.

Podem obscrvar cinc tipus caracteriologics que semblen portar al fra-

cas en cl trcball. Aqucsta es una classificacio analitica, pero crcicm quc es

bastant real i aplicable a qualsevol tipus do trcball.

Tigris 1. - Inclouria pcrsones que aparentment pateixen de carencies

fonamentals en la motivacio per a treballar; tenen una concepcio negativa

do la funcio. Podem I ormular la hipolcsi que aqucsts individus no s'han

identificat amb cis precept es de is societal en rclacio amb cl trcball.

Tipus 2. - Iuclouria cis individus en cls quals la resposta predominant

a 1'exigencia de see productius es Cl terror i cl neguit manifestos. Aquests

casos son forca romans i mes frequents. Les persones que entren en

aquesta eategoria han incorporat Iermament cls preceptes de la socictat

en rclacio amb cl trcball.

Tipus 3. - Inclouria les pcrsoncs que es caracteritzen predominant-

mcnl per 1'hostilitat i I'agressiO obertes. Aquestes persones s'han identificat

d'una manera imperfecta amb cis preceptes de la socictat en rclacio amb el

lrcball, i cis perecben com a exigencies rcstrictivcs i hostils. Aqucsta

gent sol treballar be si sc'ls deixa cols, condicio no compatible amb les

siluaeions laborals mes frequents.

Tipus 4. - Inclouria les pcrsones quc es caracteritzen per una marca-

da depcndcncia. En aquest cas podem suposar que els preceptes de la

societal son percebuts de la mateixa forma en quc Cl nen petit percep lee

ordres dels sous pares i mestres. Aquests individus son nomes capacos de

treballar anrb clicacia sota una supervisio estrcta i continua, condicio im-

possible d'oferir en cis treballs conutns.

Tipus 5. - Inclou el tipus de persones que poden de manifest un alt

gran cf'ingenu'itat social. Aquestes persones no s'han identificat mai amb

cis preceptes do la societal, relalius al treball, pcrquc mai no els han pcrce-

buts realment. No hi ha cornprensio del trcball, ni concepcio dun matrix
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coin a treballador, ni coneixement dc Ics cxi-ecncics i rcalitats dels am-
bients laborals.

Etiologia del conflicte

Entcncni per Medicina Psico-somatica la quc intenta de comprcndre
la persona des de un punt de vista unitari , ds a dir , la quc pcrtdn de rela-
cionar I ' cmocio amb I'urgan, I'ambient amb cl simptoma . Actualmcnt s'ac-

ccptcn dos torrents difcrcnis en la denominada Mcdicina Psico-somatica:

I'escola p.,icoanctlitica , quc partcix de considcracions psicolugiqucs i sub-

jective,,, basadcs en la clinica , i l'escola rt'urofisiologica , experimental i

objectiva , quc tendeix a veriticar en ('animal Ics correlations coot psiquis-

mc i Oman.

I:scola neurof isiologica. - Es basada, coin ja hem die , cn I'cxpcrimen-

tacio animal, i cI scu iniciador l'ou Pavlov . Va scr Cusiinc qui 'a demos-

trar cxpcrimentalrncnt l'anv 1932 cl paper dels centres subcorticals en cl

diagnostic de 1'6lcera gastrica . El centre de les emotions se situa en el

talem: Ics reaccions emocionals del gat sotmcs a una irritacio , persisteixen

en Vanimal quan es destrueix el cortex cerebral i cl cervell ( incloent el

talem) i desapareixen desprds de la destruccio de 1'hipotalem . De la ma-

teixa mantra, l'excitacio de l'hipotalem produIda per una emocio , desen-

cadena la secrecio d'adrenalina i ]a hipergliccmia . L'hipotalem esta con-

ncctat Mid) cls centres subcorticals veins: talcm, cos estriat , cortex cere-

bral i vies scnsitives motores . El dicnccfal produeix una rcaccio d'excitacio

sobrc cl cortex, peru aqucst genera una rcacciu amortidora.

El cortex es comporta corn « un centre intellectual i decisori » i el dien-

cefal corn un , centre afectiu »; tots dos estan estretament relacionats,

peru son dilcrcnts.

Lcs manilestacions emocionals dependents del dicnccfal ( rubor, pali-

desa, etc.), son involuntaries . En canvi , ics manifestations del centre deci-

sori relacionades amb l'emocio sota la dcpenclcncia del cortex ( rcsposta o

fuga ) son controlables.

Es pcrtila aixi el considerable paper de les emotions en el desencade-

nament do fcnoniens morals quc rtpercutcixcn sobre l'organisme i la

varietal dc reaccions motrius controlables, quc dcpenen del cortex, i no

controlables, quc escapee a la vigilancia cortical.

Es podricn aclarir Ics correlations entrc cl psiquismc i cis Organs

interns a travels de l'cstudi dels malalts condicionats . El reflex condicionat

cortico-somatic, demostra la influcncia del cortex cerebral sobre tls organs

interns i, coin a consequcncia , la repercussio del psiquisme sobre cl fun-

cionament visceral.

Bvkov dedueix quc qualscvol excitacio cortical provocada per un es-

tin-1l intern o extern, pot tenir una repercussio excitant o inhibidora sobre

qualsevol Organ . Aixf doncs , s'entreveu Cl paper del cortex cerebral quc
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co nlroIa, via IIipotalent, ICS gran S Iuncions Iisiologiqucs, assc'-Iuramt 1'adap-

taci6 del medi intern a les exigencies del medi extern, i aixo tart Si partim

d'estimuls originate en cl medi extern com en el medi intern.

Un cortex massa debit, sotmes a un estimul excessiu, genera una acti-

itat desordcnada ncurotica: cl reflex c61tico-visceral es Lorna anormal i

genera Ia neurosi cortical somatica, que en i'home es descncadena per

causes cssencialmcnt psicologiques.

Escola psicoanalitica. - Foci fundada per Freud, que distingi en el psi-

quisme dos compartiment: cl conscicnt i 1'inconscient.

Segons aquesta concepci6, Ia villa psiquica cs presenta com si Fos un

iceberg>>, en el qual una pctita part emerucix sobre el mar i s'ofereix a

Ia vista (conscicnt) i l'altra part, mcs gran, roman submergida i invisible

(inconscieni). Els intercanvis cntrc els dos compartiments del psiquisme

i ics influencies que exerceixen inn sobre i'altre, reciprocament, permeten

do conccbrc Ia vicla psiquica com Cl resultat dun conjunt de forces, ell L)1-,III

part inconscicnts, que informer Ics ewes elections i CIS scus rebuil_*s, lcs

seves tendencies.

Aquesta dinamica de Ia xida psiquica obecix mccanismcs que CS pollen

esqucmatitzar do Ia forma stoiieut:

- L'inconscient («id).-Es cl lloc do Ics pulsions i cis dcsit<__*s rcpri-

mits. Ensopc1-1ucm amb la barrera que constitucix el conjunt dels tabus

imposats per la societat. Aquesta barrera es cl <<super-ego>>. Alguns instints

aconsegueixen de passar la barrera del « super-ego>> i s'inte2ren en la villa

conscicnt: aqucst es 1'origen de fa dcscarrcga. Aquesta repressi6 no supri-

mcix aquestes pulsions, sin6 quc resten actives en el subconscicnt i inllui-

ran sobre cl comportamcnt.

L',,ego>> es forma cn I'encaix d'aqucsts mccanismcs inconscicnts que

ens agrecdixen dc Forma permanent i do Ics realitats exteriors que exigei-

xen I'adaptaci6 continua do la rostra conducta cap a huts exigencies.

- En circle, cls cicsit^_>s rcprimits en 1'inconscient constitucixcn fa font

d'una tensio cronica que busca I'cxterioritzacio «cnga^:^ant>> cl «super ego>>,

en cl somni, cii Ia sublimaci6 o en la sindromc patologica. Aqucsta com-

pren fa ncurosi sofa dues formes: una de psico16gica, manifestada per Ics

anomalies dr Ia personalitat i dcI comportament per incapacitat (l'adapta-

cio a fa reafitat quotidiana, i WILL alta dc, soviet, somatica, en que Cl tras-

torn psicologic pot convertir-se en trastorn somatic (asma, ulcera o, en

el nostre cal concret, la infecci6).

Resum

En aqucst estudi monouratic sobre Ia infeccio, no podicm deisar al

mange Cl problema de lee intlucncies psicologiques en l'aparicio d'aquestes

malalties, perque encara clue la infecci6 sigui motivada directament per
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]a presencia de germens patogens, es evident tambe que el paper de l'indi-

vidu en la qualitat d'hoste cs important.

En aqucst capitol hem cxposat primerament les caracteristiques del

mcdi laboral (havent aclarit abans la importancia fonamental de 1'ambient

familiar, que aqui no hem cregut oportu de tractar), iss a dir, els aspectes

miss importants que d'alguna manera influeixen en l'home que treballa (el

temps, 1'espai, etc.).

Despriss hem cornentat corn pot reaccionar tot individu en el mcdi

laboral, enumerant per a aixo els mecanismes de detensa que s'utilitzcn per

a alliberar-se dels conflictes generats pel treball. Aixf veurem que uns

individus podran adaptar-se a aquestes situacions i uns altres no.

Miss endavant hem tractat d'explicar les situacions en clue CI treball

pot actuar corn a agent stressor, i desencadenar sentiments d'alienacio,

donant hoc a una autentica psicopatologia laboral.

Finalment, hem acabat el treball exposant ics teories que intcntcn ex-

plicar els mccanismes intims de la denominada Medicina Psico-somatica,

i hem arribat a la hipotesi quc tota infeccid pot arribar a desencadenar-se

o a veurc's afavorida per sindromes emocionals diverses (entcnent corn a

talc Cl conjunt do 1'ambient familiar i laboral), que predisposen d'aI,LIuna

manera desconeguda a l'organisme a la rccepcio o mobilitzacio de ^1er111cns

patogens i, per tant, a llur rcproduccio.

Corn a exemples d'infeccions d'aquest tipus (que podriem dir-ne emo-

tiu), podriem citar ]a coneguda faringitis que pot desencadenar-se en si-

tuacions emocionals especials, corn poden ser les noces o cls examens o

una discusio; la sinusitis cronica (a dins tambc de la patologia del sis-

tema respiratori) en que el component repetitiu esta relacionat amb con-

Ilictes emocionals, i quc pot donar hoc a invasions bacterianes en circums-

tancies propicies; el cas tipic de 1'asma bronquial, en que a la llarga

aparcix una predisposicio de 1'organisme a greus infeccions, a causa de

l'actuacio dels diversos conflictes sobre el sistema vascular pulmo-alveolar.

Acabarcrn amb un exemple significatiu: el de les infeccions urinaries,

que poden ser desencadenades per 1'acci6 repetitiva de conflictes que han

anat produint cls ja coneguts sfmptomes inflamatoris etc disuria, etc.

Es important de recalcar un cop mes el paper fonamental dels estats

emocionals en iota malaltia i programar per al futur treballs d'investi-

gacio cnfocats en aquests aspectes.
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