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La salut mental de la poblacio infantil de Catalunya es va deterio-

rant progressivament.

En moltes escoles la corba d'alumnes que requereixen assistencia

psicopedagogica a carrec d'especialistes arriba ja al 20-25 °o, en progres-

sio ascendent.

El problema aleshores rau a esbrinar si aquesta epidemia que va des

de les dislexies fins als brots neurotics to unes causes familiars o escolars

o si, com mes aviat sembla, avui tant la familia com l'escola estan pagant

les consegi.iencies d'una situacio sucio-cultural.

Fixem-nos que aquest augment de patologia (1) (2) infantil coincideix

amb una escola que cada vegada dona mes importancia a l'ortodoxia edu-

cativa i amb unes families cada vegada tambe 11-16S pl-COCLIPZICICS per ]a

salut mental de llurs fills. Logicament, doncs, tant la nova familia com la

nova escola haurien d'incidir en un descens quantitatiu de la psicopatolo-

gia infantil. I s'esdeve al reves. Aixo fa sospitar que la nova escola i ]a

nova familia es limiten a palliar una epidemia, d'origen sucio-cultural,

que sense elles seria mes grossa. Fan 1'efecte de bombers que Iluiten contra

un foc que, des de les estructures economiques, socials i politiques, horn

va alimentant. A Catalunya aquesta incidencia epidemica ha coincidit amb

una crisi dc valors de la societat civil i l'entrada en massa de ]a poblacio

a la societat dc consum.

Aquest fenomen el veurem mes concretament si examinem la relacio

entre vicis sucio-culturals i factors aptitudinals, de personalitat i de so-

ciabilitat.

is un fet provat cientfficament I'estreta relacio que hi ha entre la

variable cultural i el desenvolupament de la intelligencia (3) (4) (5) (6).

La nova societat ha incidit en la disminucio del nivell cultural global,

que historicament ha baixat des de 1'any 1939 en esser destruIda publica-

ment la cultura catalana i la cultura popular (7). La societat catalana pot

adquirir avui gracies a l'anomenat « desarrollo economico» mes productes

caporals, pero ha perdut els valors culturals d'avantguerra.
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Per exempic, les megapolis (i Barcelona en concret) son una organit-

zacio tan irracional dc l'espai, que aquest cix d'un proccs d'evolucio d'es-

tructuraciu intellectual falla estrepitosament. Han estat destructs el canner

tradicional, el barri, el nexe logic entre barri i centre urha. Aixb Os un

valor cultural que s'ha perdut. El nen esta confinat a l'espai del sou habi-

taclc, a I'cspai de 1'escola i en Ics families benestants a le'spai del segon

habitatge (no integrat en cap poblc) cis caps de setmana. Son espais par-

cel.laris, compartimentats sense relacio. No pot ter, doncs, l'aprenentatge

nascut de l'espai continu, pis, casa, carrer, barri. Sols als 8 o 9 anys,

quan hom el deixa anar sol pci earner, pot continuer un proccs d'explo-

racio de I'espai interromput als 2-3 anys. La compensacio en els casos es-

mentats del segon habitatge no arranja el problema. Es un afegit que no

tr prou incidcncia en el proccs d'exploracio de l'espai. En aquest cas s'ha

perdut on valor cultural -la ciutat racionalmcnt organitzada- i horn el

substitueix per on prodttcte cultural: cl segon habitatge, que no suplcix Cl

primer.

L'experiencia dels gabinets dc psicologia mostra Lin descens del factor

espacial en els tests factorials influint capitalment en la intelligencia

global (8).

Amb I'organitzacio de I'cix temporal s'esdevC quelcom d'analeg.

L'estructura de la familia nuclear i el ritme accelerat irracional de les

nostres ciutats fan que no es puguin respeetar les necessitats d'us dc
temps dels nens, que restin sotmesos a un horari rigid i a on tracte apressat

amb cis grans, i que es produeixi la desconnexio amb els ritmes temporals

de la natura.

En el nen, el desequilibri del ritme temporal sumat a les deficiencies

sectorials espacials aboca a difccultats en la captacio-percepcio del mon

que I'envolta.

La perdua del valor cultural temps no queda pal•liada pels productes

culturals (T.V., passe jades, viatges, etc.) que s'ofereixen al nen i que ser-

veixcn sobretot per a omplir un temps d'entrada mal distribuit (9).

No ens ha d'estranvar aleshores que en una enqucsta data a terme

recentment a Catalunva ens trobem amb un 30 Ob (en opinio dels mestres)

de nerves que tenon dilicultats en la lectura-escriptura (10), perque aquesta

demana una maduresa i cola organitzacio de 1'espai-temps avui dificil

d'aconseguir per motius extraescolars i extrafamiliars.

En el nostrc pals aqucst problema s'agreuja a causa cle la situacio

del catala. El nen es VCU obligat a aprendre on segon sistema dc senyals

-la lectura-escriptura- en una altra ilengua, fet que pot arribar a pro-

duir-li una veritable nom-osi lingUistica (11).

Pero on es vcu mcs clara la incidcncia dels vicis socio-culturals Cs en

cl nivell de la pcnsonalitat.

A Catalunva portem 40 anys d'abscncia de democracia ambiental i
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'n-titucional. No sots s'ha destruit la socictat politica sino lanihr, sr^^on^

una I rase de Gramsci, la societat civil.

Col-lectivament s'ha perdut aquell minim do civisme quc dona una

societal civil minimament vinculant. Paulatinament )'home ha deixat de

comportar-se corn a ciutada. Evaporats els valors religiosos que mig

cohesionaven I etica repressiva de la societal catalana preconciliar, no hi

ha valors collectivament admesos.

El fenomcn es mes intens que Cl de la despolititzacio, encara que tingui

la base en aquest, i arriba als limits d'una descivilitzacio. Les families,

aleshores, es troben sense uns valors culturals amb significacio col•lectiva

per a oferir als fills i estan oscil•lant constantment entre el dogmatisme,

la intolerancia i 1a tolerancia irracional (deguda a la inseguretat, la por

i la buidor de continguts) (9). Aquesta inseguretat, compensada en darrer

terme per brots d'autoritarisme, genera neurosis infantils. La repressio

de la moral de postguerra s'ha autodestruit no per un proces de revolta

moral i de descobriment de nous valors, sino per simple crosio en obrir-sc

les duancs menials del pais. No hi ha ni una nova moral ni una nova

cultura, sino un buit ctic i cultural. D'aqui la dial&ctica autoritarisme-

feblcsa en la familia nova. I 1'escola, pel scu canto, s'ha renovat nom6s a

nivell d'instruments formals do transmissio de concixements. No to ni

noun valors ni nova cultura a oferir. Escola i familia no pollen suplir ni

resoldre on problema socio-cultural original en la societal global. Poden

polar pal•liatius, pero ineficacos, per a deturar l'allau de consegi.i6ncies de

I'absencia do valors coldectius (12).

En resum, s'esta plantejant a nivells collectius el problema d'una
manca o crisi d'identitat. Aquest fenomen col•Icctiu afavoreix la patologia
mental individual.

La manca d'identitat es tradueix a nivell de pares en manca de

coherencia en el proces educatiu, quc provoca una inestabilitat i una falta

de se(-,uretat en ci nen.

Els gabinets de psicologia infantil detecten molts mes nens amb pro-

blemes caracterials, i l'index de neuroticisme es en massa casos molt

clevat. Hi ha una precocitat en l'aparicio de simptomes que abans no es

donaven o cs retardaven a l'adolescencia i la joventut i encara en menor

escala (13) (14).

Pero si el panorama de Catalunya del qual manquen estudis estadis-

tics sembla agobiant, no pot esser molt diferent el dels paisos capitalistes

avancats on, si be hi ha un ambient democratic, existeix, alhora, una so-

cietat molt mes competitiva que la nostra. Als Estats Units, per exemple,

segons l'enquesta de Srole (15) sobre la poblacio adulta, hi ha tan sols un

18,5 °u d'absencia de problemes psicologics davant un 58 % de presencia

de problemes psicologics atenuats i un clar 23,4 Oo de problemes psico-

logics greus.

A Franca, segons Chiland (16), la quarta part dc la poblacio infantil
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Testa iliure dc problcmes psicologics, pero la meitat cis prescnta atcnuats

i l'altra quarta part declarats.

Aquestes xifres mostren la intluencia (en una societat amb millors

cscolcs, millor assistencia medica i major civisme), duns nivells quasi

epidemics de malaltia mental. La causa aqui no s'ha de buscar en el sub-

desenvolupament cultural, sing en l'estructura competitive dc la societat.

Estructura quc en darrer ternic depen del tipus d'economia capitalista

imperant.

El factor mes clar en aqucst tipus de societat cs el de l'agressivitat,

nascuda d'una frustracio sorgida del desire de triomfar i escalar la pirh-

mide social, i de la facil possibilitat (proclarnada en tots els medis de

comunicacio) d'assolir la felicitat total. Qui no aconsegucix de triomfar,

o qui pcrd els objectes que son inclosos en la felicitat, o qui no la troba

-com es logic- a traves d'aquests objectes, se sent frustrat. L'agressivitat

conscgiient l'csmer4a contra els altrcs (i d'aqui les conductes insolidarics)

o be la dirigeix contra ell matcix, autoculpabilitzantse, i d'aqui cis tras-

torns psiquics que tenon com a base els sentiments de culpabilitat.

Les relations ncn-agrcssivitat, amb incidencia en les frustrations, en

la societat competitiva es poden tipificar en trcs nivclls aclaridors:

1) En primer Iloc, la socictat competitiva, que ofercix espais irnagi-

naris a traves del medis de comunicacio, tanca el nen en un espai fisic tant

a la liar coin a 1'escola, insuficient per a les seves necessitate vitals.

L'espai minim vital, herencia del cervell de vegetal, es violat quasi

continuament amb la logica resposta agressiva.

2) Un altre indret on l'index de frustracio del nen as elevat es el

treat pel consum dirigit, directament, als pens, amb el seu acompanyament

publicitari. La publicitat assegura constantmcnt la possibilitat de possessio

d'objectes infantile imprescindibles, segons ella, per a la felicitat. El nen,

coin cs logic, no arriba a la possessio de molts dels objectcs miraculosos

i, tenint en compte I'escala dc valors quc li ha estructurat cl missatgc publi-

citari, se sent autenticament infelic, frustrat doncs, i fa la classica rcsposta

agressiva.

3) En on tercer nivell, la societat demana at nen exits escolars. En la

poblacio infantil, coin hem dit abans, els fracassos escolars es multipliquen,

adhuc en coses tan elementals com l'aprenentatge de la lectura-escriptura.

En el context ambiental de la societat competitiva, aquell 30 °° de nens

que hem descrit coin a fracassats davant l'imperatiu d'aprendre de ilegir

o d'escriure estan abocats a viure aqucst fracas com a frustracio, quc en

la practica es concreta o en una conclucta antisocial a Ic'scola o en una

culpabilitzacio i sentiment de minusvalua (17) (18) (19).

En resurn: la salut mental dels pens esta absolutament condicionada

per les estructures socio-culturals. Aleshores la tasca dels mestres, fami-

lies, metges i psicolegs que cada dia presten mes atencio at nen, no son cap

garantia que es deturi l'epidemia psicopatologica. La socictat competitiva
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i en desenvolupament dedica d'una Banda nibs esfor4os per a Ia saint

mental, pero per 1'altra assenta les bases dc la malaltia mental. En aqucsta

cursa la societat es prcveu guanvadora davant els avan4os de la psicope-

dagogia. El paper de l'higicnista mental no es pot limitar, en consegiiencia,

a pal-liar o guarir casos individuals quan l'ctiologia dc la malaltia cs a nivell

col•lectiu. La recerca d'una societat alternativa, amb una nova cultura en-

fortida per una autentica democracia, apareix com a necessaria. Pero en

el mare del capitalisme avancat ni la cultura ni la democracia tenen prou

lor4a corn per a deturar els condicionants socio-economics que en darrer

terms fan una societat irracional i competitiva. L'alternativa, doncs, ha

d'intentar de salvar la cultura i la democracia a travcs d'un canvi d'estruc-

tures socio-economiques.
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