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Seccio d ' adults

El fet que circumstancies com la perdua d'un fill, del conjuge, una crisi familiar
greu, etc., siguin capaces d'afectar profundament I'equilibri mental d'una persona
fins al punt de desencadenar trastorns psiquics greus es perfectament conegut, no
nomes pels treballadors de la salut mental sing que es una evidencia per a I'home
del carrer (' si tal o tal circumstancia segueix aixi, em tornare boig'^, sentim a dir so-
vint) i esta ampliament recollit i expressat en la cultura popular. Aixi, en el nostre
medi, ja ho assenyala I'escriptor catala del s. XVI, Lluis Vives.

Tanmateix, tot i I'evidencia de la gbestio, per poc que hi reflexionem, anirem
veient que se'ns plantegen nombrosos interrogants. Ens preguntarem, per exemple,
perque determinades persones son capaces d'elaborar situacions adverses mentre
que d'altres, no. 0 perque persones que durant molt de temps han tolerat circums-
tancies dificils son victimes de trastorns mentals greus en relacio amb esdeveni-
ments de -almenys a primera vista- molt relativa importancia. Aixi, Bruno Bettelheim
en els seus escrits sobre els camps de concentracio assenyala com, de vegades,
esdeveniments que podien esser considerats banals eren els que desencadenaven
els episodis mes greus de descompensacio.

cEs que, potser, existeixen esdeveniments dotats d'un simbolisme especial per
a determinats subjectes, podriem preguntar-nos? Quina relacio tenen amb la seva
estructura de personalitat, amb I'edat psicobiologica (pensem en I'adolescencia, la
menopausa, la vellesa), amb les valoracions que cada cultura fa de les circumstan-
cies segons la propia concepcio del mon? Perque son tants els pacients en els quals
no trobem circumstancies desencadenants? Moltes preguntes ales que, com anirem
veient, encara no podem oposar respostes suficientment satisfactories.

Potser una breu mirada a alguns aspectes de la historia de la cultura ens ajuda-
ria, presentant-nos alguns exemples, a reflexionar sobre aquestes complexes rela-
cions entre els esdeveniments de la vida i la malaltia mental. Aixi, ens podriem pre-
guntar per la relacio entre la malaltia mental de HOlderlin i la mort de la seva amant
Susette Gontard, o per la relacio entre els trastorns psiquiatrics d'Antonin Artaud i el
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fracas de la seva experiencia de teatre radical, entre tants de casos coneguts... Pero

potser seria remuntant-nos a la mitologia grega que trobariem alguns dels millors

exemples de com, tot i les circumstancies mes adverses, hi ha homes, com Ulisses,

que per la seva perseverancia, la seva Intel ligencia i la seva fidelitat han esdevingut
un dels paradigmes de I'esperit huma capa^ de superar I'adversitat mentre que al-
tres homes, que tambe patiren les mes adverses circumstancies, esdevingueren fi-

nalment victimes de la bogeria, com seria el cas del mitic Hercules. De la mateixa

manera que podriem preguntar-nos per la relacio entre la greu crisi familiar d'Ores-

tes i la seva follia...

concepte

En el nostre estudi definim els desencadenants de la malaltia mental com les cir-
cumstancies objectivables que poden succeir al Ilarg del proces vital i que poden

esser associades a I'aparicio (irrupcio) de trastorns mentals. Diem objectivables per
evitar d'entrar en el terreny, mes proper a I'hermeneutica, de la valoracio dels con-
flictes intrapsiquics -enveja, rivalitat, dependencia, etc.- dificilment quantificables

pero no per aixo menys importants (despres comentarem les limitations que es do-
nen en el camp del quantificable).

EI terme desencadenant seria equivalent al d'esdeveniment de la vida, tant uti-
litzat en nombrosos estudis dels darrers anys. Tanmateix, la nostra perspectiva ten-
diria aesser mes amplia en el sentit que discrepariem de nombrosos autors per als
quals els esdeveniments de la vida en relacio amb !a salut mental serien els succes-

sos qualificats de negatius (negatius per a qui?, des de quina perspectiva?...). Per

altra part, trobem excessivament generica la definicio de Swartz per a qui els esde-

veniments de la vida son ^^las crisis o sucesos que Ilevan a un cambio en el rol social

del individuo, en su status o ambiente o a una experiencia dolorosa». Aixi mateix, el

terme circumstancies va mes enlla del concepte de stress, concepte sobre el qual va

treballar, a principis de segle , W. Cannon des d'una perspectiva molt psicofisiologica,

linia en la qual varen continuar els treballs de Seyle. Actualment i des d'una perspec-

tiva mes psicologica, a I'estat espanyol hi ha els treballs de Rivera que defineix

I'stress tom el ^,conjunto de modifications en el funcionamiento basal del organismo

directament atribuibles a la elimination o adaptation a estimulos nocivos o peligro-

sos, reales o imaginarios». En aquest sentit, I'stress seria una de les respostes de
I'individu enfront de les circumstancies desencadenants.

En la nostra opinio, poden actuar com a circumstancies desencadenants esde-
veniments que objectivament, es a dir, en aquest cas, convencionalment, no Homes

no son traumatiques o stressants o negatives sino fins i tot circumstancies a primers

vista clarament «positives», de millorament en I'status social, d'assoliment d'objec-

tius pets que el patient, a vegades, ha Iluitat durant molt de temps. En la practica cli-

nics de tots nosaltres hi ha casos de persones que son victimes de trastorns men-

tals -a vegades molt greus- quan aconsegueixen els objectius pets quals han Iluitat

Ilargament.

Pensem que pretendre donar a la circumstancia desencadenant un valor en si

mateixa es un error. EI concepte de desencadenant esta intimament lligat al d'allo

sobre el que actua desencadenant, es a dir, I'estructura de la personalitat -amb to-

tes les seves variables: aspectes constitutionals, historia personal, moment psico-

biologic...- iamb el concepte d'allo a que Bona Iloc, es a dir, a la malaltia mental en

tot quant suposa de nova estructuracio de la personalitat i sobre la qual el desenca-
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denant ha tingut una especial incidencia (ha actuat, fins a cert punt, com una clau

imaginaria, segons I'expressib d'un de nosaltres).

Pensem que es en relacio amb aquest conjunt, des d'aquesta perspectiva holis-

ta, que el desencadenant adquireix el seu valor just. Pretendre atribuir a la circums-

tancia un valor en si mateixa, com passa en alguns treballs, ens sembla excessiva-

ment mecanic. (Fins i tot, hi ha pacients que milloren dels seus simptomes en

circumstancies greus.)

Finalment, voldriem acabar aquest breu comentari amb algunes considerations:

1. En relacio amb la intensitat del desencadenant, hi ha autors, corn Cervera,

que proposen de classificar-los en forts i febles. El DSM-3 tambe estableix una es-

cala de 8 items per a mesurar la intensitat de I'stress (ja hem comentat abans que

diferenciem I'stress del desencadenant). Pensem que, encara que aquesta valoracio

es molt desitjable, esta insuficientment clarificada i que es possible que diferents de-

sencadenants actuin potenciant-se, o a la inversa.

2. Creiem que, a I'hora de valorar els desencadenants, ha de tenir-se en comp-

te tant la perspectiva del patient com la del terapeuta ja que ambdues poden esser

pertinents, si es to en compte que estan realitzades des de punts de vista diferents

(en aquest sentit, la metodologia utilitzada per M. Harris en les ciencies socials, que

hem aplicat en el nostre estudi, creiem que pot esser d'interes).

3. Pensem que de la mateixa manera que parlem de desencadenants de la ma-

laltia mental, tambe podem parlar de desencadenants de la curacio o, almenys, de la

compensacio.

4. Creiem que pretendre de fer una Ilista de desencadenants seria una tasca

dificultosa, donada la seva extensio. El fet que en nombrosos pacients no sigui pos-

sible de trobar circumstancies desencadenants ens porta a pensar que encara som

Iluny d'una comprensio en profunditat del tema.

El desencadenant des de la perspectiva psicoanalitica

En els darrers anys, el desenvolupament de la teoria psicoanalitica ha seguit un

curs bidireccional i en certa manera contradictori en relacio amb la influencia de les

circumstancies externes en la vida mental ja que, per una part, s'ha donat una impor-

tancia mes gran al context social i ambiental del subjecte i, per I'altra, es constitueix

el mon intern com I'espai on s'esdeve la vida psiquica. D'una part, la psicoanalisi

s'ha apropat mes a la realitat social en is que viu el subjecte, a la complexitat de les
relacions de classes, de poder, etc., i s'ha fet conscient de la seva importancia, infra-

valorada en els primers moments D'altra part, s'ha aprofundit en la linia, ja marcada

en part per Freud, d'anar cap a una major valoracio del mon intern.

Des de la perspectiva de les relations objectals, els desencadenants series cir-

cumstancies que actuarien sobre I'estructura de la personalitat provocant situacions

de canvi en I'equilibri preexistent. Com assenyala Grinberg, tot canvi es capac de
mobilitzar ansietats en funcio de I'afeccio, de la fixacio a alto que es perd en la nova

situacio (ansietats depressives) aixi com ansietats relacionades amb el temor al nou

i, per tant, desconegut (ansietats persecutories). En definitiva, tot canvi posa en mar-

xa processos de dol. Tanmateix, no totes les estructures de personalitat responen

de la mateixa manera a aquests processos d'elaboracib de dol. I serien les persona-

litats estructurades entorn a una confianca basica en la bondat de I'objecte, en la

possibilitat d'esperar, aquelles que podrien tolerar les ansietats del canvi.

No obstant aixo, en la primera concepcio freudiana, I'esdeveniment traumatic, tal
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i com Freud el va conceptualitzar, remet a una concepcio economics del psiquisme:

falls, en primer Iloc, el principi de constancia, en esser incapar, I'aparell psiquic de

descarregar I'excitacio.

En un primer moment, la conceptualitzacio de desencadenant era empirica i, per

tant, s'accentuava la importancia d'un esdeveniment real que afectava el subjecte

perque aquest no podia integrar en la seva personalitat conscient I'experiencia que li

havia esdevingut.

Es considerava I'esdeveniment traumatic com una escena real o fantasmatica
en la qual el subjecte sofria alguna cosa passivament. Aixo esta Iligat a la <^teoria de
la seduccio» que Freud formula entre 1895 i 1897.

La ciinica mostra que el subjecte emmalalteix en fantasmatitzar les escenes
reals i que aquests fantasmes serveixen per a dissimular la imperiosa activitat pul-
sional.

Es important la inclusio d'un doble moviment perque sempre s'ha de cercar, dar-

rera el fantasma, silo que serveix de base en la realitat, aquells indicis percebuts de

I'escena originaria.

Aquesta recerca, important en la practica clinics, de Pets reals, dolorosos o insig-

nificants per al subjecte, que funcionen com a veritables restes que s'inclouen en

I'escenificacio imaginaria d'una determinada neurosi o psicosi i que permeten d'arri-

bar a la veritat del desig inconscient, allunya la psicoanalisi de tots metafisica i de

tots filosofia.

Aixi mateix, des de la perspectiva dels desenvolupaments teorico-clinics de la

psicoanalisi, en la psicosi, el desencadenant seria el no poder simbolitzar la realitat,

no poder-se separar d'ella ja que el simbolic apareix caigut en el real. Allo que s'ac-

tualitza en qualsevol neurosi o en qualsevol psicosi seria el que no es va poder ubi-

car en els origens.

La practica ens mostra que el pacient exhibeix els seus simptomes encara que li

causin displaer, per tant, el desencadenant de la malaltia s'ha de cercar en el fantas-

ma, que es silo que «fa plaer», que es una funcio consoladora per al subjecte, no ar-

ticulada amb la rests de la seva personalitat.

Tot pacient es reticent sobre el seu fantasma, es silencios, el guards per a si

mateix. Aquest pudor to I'estructura mateixa de la neurosi.

EI pacient esta estructuralment desordenat pel seu fantasma. Aquest, al qual

hem de prestar la maxima atencio, aconsegueix de treure plaer al gaudi, assoleix silo

en que el simptoma fracassa. EI pacient sempre tracts de sostreure'I a la interpreta-

cio pero hem de saber que es una frase i que s'ha de reconstruir en la ciinica.

EI desencadenant a trav^s de la ciinica

A continuacio presentem un cas clinic on intentarem mostrar com apareix el de-

sencadenant en les primeres formulacions del propi subjecte i com evoluciona al.

Ilarg de la relacio amb ell.

Es tracts de la senyora A., una Bona de 48 anys, casada i amb tres fills entre 14

i 18 anys. Allo que caracteritza el seu quadre clinic es I'aparicio d'una depressio uns

deu mesos abans, amb apatia, tristesa, i desinteres per les coses. EI motiu immediat

de la consults, pero, es que quinze dies abans apareix uns gran ansietat amb insom-

mi iidees obsessives relacionades amb la por a embogir i a suicidar-se. Aquestes

idees ocupen continuament el pensament i motiven que la pacient consulti diverses

vegades, en pocs dies, els serveis d'urgencies dels hospitals generals.
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La pacient arriba at nostre Centre acompanyada del seu marit. Es presa d'una

gran ansietat i manifesta de seguida els seus terrors obsessius relacionats amb I'im-

puls de matar-se. Ara be, el que interessa destacar aqui es que molt rapidament, tant

ella com el seu marit, ens expliquen la idea que es fan de l'origen dels trastorns: se-

gons ells, son deguts a I'acumulacio de situacions que ha produit forta tensio en la

pacient. Es a dir, apareix de forma espontania un ventall de desencadenants, una au-

tentica recerca de motius que expliquin la gran ansietat present i, per tant, ajudin a

contenir-la. En aquest cas invoquen, per una part, un conflicte amb la filla gran que

comenca a fer-se independent. a sortir de nits i a tenir amistats poc tranquil litzado-

res per als pares (el temor es concreta en la idea que es pugui fer drogaaddicta), i

per altra part, citen com una altra circumstancia desencadenant la por de la pacient

a ser defraudada en la compra d'un terreny que estan a punt d'acabar de pagar. At

costat d'aquestes circumstancies, n'apareixen d'altres referides als altres fills, a les

dificultats economiques, etc.

L'entrevistador, encara que es portat rapidament a fixar I'atencio en aquestes

circumstancies desencadenants, intenta indagar un altre fet sobresortint, que es I'e-

dat de la pacient (inici de la menopausa). Corr que no troba inicialment elements sig-

nificatius, ha d'acceptar per bona la forma com se li presenta la clinica: es a dir, en

una persona fins aleshores sense simptomes, apareix un quadre d'ansietat extrema

com a consequencia de la suma de diverses circumstancies desencadenants.
Ara be, un cop resolta la urgencia de la situacio, el seguiment ulterior d'aquesta

pacient aportara altres alements que permetran it luminar de forma diferent els fets:

uns mesos despres d'aquesta consulta, i trobant-se la senyora A. simptomaticament

compensada, el seu marit ha d'esser hospitalitzat urgentment i sofrir una intervencio

quirurgica. Durant aquest periode i tambe despres, la nostra pacient esta raonable-

ment preocupada i molt activa, pero no reapareixen els simptomes. Mes endavant, en

noves entrevistes, s'aprecien altres elements tals com una personalitat obsessiva
antiga, amb simptomes neurotics clars (per exemple, rituals d'assegurar, una vegada
i una altra, que la porta del pis o la clau del gas estan tancades), o la mort d'un ger-
ma, succeida un any abans i que alguns somnis mostren corn un proces de dol dificil
i inacabat. A mes, certs canvis en les relations amb els fills i el marit permeten de

veure que els elements psicologics propis de la menopausa hi son actius.

Tot aixo ens fa treure les seguents conclusions: es tracta d'una pacient amb una
estructura neurotica antiga, a qui l'inici de la menopausa i certes circumstancies de-
sencadenants Iligades a alguns dels conflictes basics (per exemple, Ia rivalitat amb la
filla, que comenca a tenir les seves propies relacions) originen una descompensacio
greu amb aparicio d'ansietat incontenible. La manifestacio espontania d'aquests de-
sencadenants ajuda a orientar-se en els seus conflictes i tambe a contenir I'ansietat
d'origen desconegut. En aquest cas, i de forma ben clara, hom pot observar corn una
altra circumstancia desencadenant (I'hospitalitzacio del marit), que pot ser font de
gran ansietat en d'altres persones, no actua en aquest cas produint efectes sem-
blants.

Bibliografia

Pensem que els treballs referents a aquest tema poden agrupar-se en dos grans
capitols:

1. Treballs en la linia de la recerca d'una escala d'esdeveniments de la vida
que permeti de classificar-los per ordre d'importancia en relacio amb I'aparicio de
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trastorns mentals. L'escaia es confecciona a partir de I'emplenat d'un questionari.
2. Treballs en la linia d'estudiar, des del punt de vista de la clinica, els esdeve-

niments de la vida que, fonamentalment, des d'un punt de vista objectiu, poden rela-
cionar-se amb I'aparicio del trastorn mental (es a dir, mes que no pas des de la pers-
pectiva d'allo que el subjecte considera esdeveniment de la vida associat a la seva
malaltia, seria allo que el terapeuta, a traves de les seves Jades -tant cliniques com
socials- en relacio a les circumstancies del pacient, considera pertinent).

Tal i com hem expressat, el nostre treball, oriental en aquesta segona linia, pre-
ten de diferenciar ambdues vessants: la del pacient, subjectiva -emit- i la del tera-
peuta -etic-, com veurem en I'estudi.

En relacio amb el primer grup d'estudis, es obligatori citar el de Holmes i Rahe
que, a mes, va esser el primer treball, des del punt de vista historic, que va utilitzar
tecniques de quantificacio en I'estudi dels esdeveniments de la vida. Aquest estudi,
publicat I'any 1967 (es va passar un questionari, a 394 pacients, en el qua) havien
de puntuar, de 1 a 100, 43 esdeveniments de la vida prenent com a punt de referen-
cia e! matrimoni al qua) es varen assignar 50 punts) va aportar una escala on va ob-
tenir la maxima puntuacio la mort de I'esposa, amb 100 punts, seguida del divorci
amb 73 i la minima, anar-se'n de vacances i transgressions menors de la Ilei, amb 13
i 1 1 punts respectivament.

Els autors consideraven que els resultats del seu estudi eren independents de
les variables culturals i que els diversos esdeveniments de la vida que estan descrits
en I'escala s'havien de considerar acumulatius de manera que, si se superaven els
300 punts annals, es corria peril) greu de contreure una malaltia mental.

Ja hem expressat anteriorment les nostres reserves envers la fiabilitat d'aquest
tipus d'escales que expressen, mes que res, la ideologic del subjecte o del seu medi.
En relacio amb la pretesa no afectacio dels resultats per factors culturals, hem d'as-
senyalar que, ja dintre del mateix estat espanyol, Gonzalez de Rivera -que va utilitzar
una escala de Holmes i Rahe modificada- troba diferencies d'aquest tipus en relacio
amb I'estudi citat.

Aixi mateix, la pretensio d'acumular mecanicament els esdeveniments de la vida

es evident que pateix d'una important manca de perspectiva estructural (tal i com
assenyala recentment Lobo, per exemple).

Tambe, el fet clarament sorprenent que els enquestats canaris (397 pacients i

acompanyants d'un hospital general) donessin puntuacions baixes a esdeveniments
tals com el divorci o I'avortament provocat, mostra fins a quin punt els aspectes
ideologies o socials poden alterar els resultats d'aquest tipus d'estudis.

L'any 1971, Paykel confecciona una altra escala, que modifica la de Holmes i
Rahe, afegint-hi 18 items nous i troba que «diferentes personas dentro de la socie-
.dad norteamericana expresan un moderado consenso en reiacion a los transtornos
que acontecimientos de la vida pueden producirles», tal i com ho havien assenyalat
Holmes i Rahe.

Els esdeveniments de la vida mes valorats per la mostra eren els que tenien re-

lacio amb perdues afectives (19,33 i 18,76 punts, respectivament, sobre 20, per a la
perdua d'un fill i la perdua de I'esposa), essent els menys valorats de tots els resse-
nyats en el questionari els que tenien relacio amb circumstancies «positives^^ tals
com «fill casat amb aprovacio», «embaras desitjat», o «inici d'un treball».

Pensem que el fet que aquestes enquestes siguin de tipus mental prospectiu, es
a dir, basades en demanar a I'enquestat que s'imagini quina circumstancia I'afectaria

mes o menys, les fa necessariament limitades en les seves possibilitats de copsar
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altra cosa que aixo: la <^ideologia>> del pacient (i, de manera especial, la ideologia de

la seva «cultura^^, o, mes ben dit, de la cultura dominant en el seu medi).

En relacio amb el segon tipus d'estudis, els basats en la valoracio dels esdeve-

niments apartir de les dades psicosocials del pacient, hem de dir que son diversos

els autors que assenyalen que els pacients psiquiatrics han estat victimes d'un nom-

bre mes gran d'esdeveniments de la vida que els de mostres preses a I'efecte, com a

grups control, en la poblacio en general.

Aixi, I'anteriorment citat Paykel troba, en un estudi sobre 185 pacients en I'inici

de la seva simptomatologia depressiva comparats amb una mostra de 938 persones

de la mateixa comunitat (Connecticut) durant el mateix periode (6 mesos), que els

pacients depressius havien tingut 313 esdeveniments de la vida (1,69 de mitjana

per persona) enfront de 109 esdeveniments de la vida en el grup control (0,59 de

mitjana).

Tot aixo ens suggereix la pregunta: no hi haura una participacio de la persona,

per la seva estructura, en el desencadenament dels esdeveniments de la vida? Amb

la qual cosa, si es que no hem partit des d'una perspectiva estructural, holista, situa-

riem el problema on estava en un principi. Perque es la propia estructura de la perso-

nalitat, en permanent interaccio amb el medi, la c!au de la comprensio de la dinamica

dels desencadenants de la malaltia mental.

L'estudi

EI context en que to Iloc aquest estudi es el d'un hospital general, ubicat en el

barri del Poble Sec i estretament vinculat a la problematica, tant sanitaria com social,

dels habitants de la zona de Montjuic.

A ('hospital funciona un departament de Psiquiatria, una part del qual ha entrat a

formar part de la xarxa de C.A.P. creada per la Diputacio de Barcelona, fent-se carre-

c especificament de I'assistencia en el districte segon de la ciutat, districte que com-

pren el Poble Sec, la Zona Franca i una serie de nuclis de poblacio dispersos entorn

de Montjuic.

L'estudi que presentem esta realitzat a partir de les dades recollides pels mem-

bres del citat C.A.P. integrat per tres psiquiatres, dos psicolegs, una assistenta so-

cial Tuna secretaria amb una dedicacio setmanal de 200 hores, tot ('equip.

La poblacio atesa es, segons el cens, de 86.000 persones, majoritariament de
classe treballadora, amb un important component emigratori i fortament afectada per
la recessio economica i I'atur.

Per a la realitzacio d'aquest estudi el Servei no ha comptat amb cap tipus d'ajut.

EI nostre treball es basa en ('estudi dels pacients visitats en el C.A.P. durant els

dos primers anys d'assistencia: 1982 i 1983. En total, foren visitats 400 pacients i, a

partir de les seves histories cliniques, es va omplir la H.P.A.B.' a la qual es va afegir

un nou bloc dissenyat pel nostre propi equip, amb 15 tipus de circumstancies desen-

cadenants (veieu taula 2). Previament a I'emplenat del bloc citat, s'havia passat a

cada membre de ('equip terapeutic una pregunta oberta en la qual cada clinic havia

reflectit les circumstancies desencadenants tal i com les expressaven el pacient i el

^ HPAB: Historic Psiquiatrica Automatitzable Barcelona, dissenyada pel C.LP.P. (Col lectiu d'In-

vestigacions Psicopatologiques i Psicosocials, de la Fundacio Vidal i Barraquer, de Bar-

celona).
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terapeuta (ambdos dintre de la perspectiva de la relacio assistencial) per ordre d'im-
portancia. Una vegada contestades totes les preguntes, es varen classificar en els
citats quinze grups i es varen transcriure, despres, les respostes.

Una dada que s'ha de tenir en compte en el nostre estudi es que, tal i com s'ex-

pressava mes amunt. tots els items de circumstancies desencadenants estan om-

plerts tant des de la perspectiva del pacient com des de la del terapeuta. Aquesta

variant que hem introduit, de la qual no coneixem cap altre estudi precedent, s'ha uti-

litzat perque es considerava tan valida la visio del pacient com la del terapeuta (amb-

dos membres de I'encontre terapeutic) i ens ha estat facilitada, a nivell d'aproxima-

cio conceptual, per les teories del materialisme cultural de Marvin Harris que, com se
sap, distingeix clarament en els seus estudis el vessant de I'observador (etic) i de

I'observat (emic), considerant ambdues vessants com a igualment valides. Aixi, per a
Harris, I'etic serien els pensaments i la condcuta enfocats des de la perspectiva dels
observadors i I'emic, els pensaments i la conducta enfocats des de la perspectiva
dels propis observats. La prova de I'adequacio de les descripcions etic es la seva
capacitat de generar teories fructiferes, des d'un punt de vista cientific, sobre les
causes de les diferencies i semblances d'allo que hom estudia. La prova de I'ade-
quacio de les descripcions i els analisis emic es la seva correspondencia amb una
visio del mon que els observats accepten com a real, significativa o apropiada per a
ells.

Aquest enfocament esta extrapolat de I'antropologia, pero, ha de tenir-se

en compte que previament havia estat dissenyat des de la lingiiistica -la ciencia

mes avan^ada a nivell teoric- i pensem que pot aplicar-se amb exit al camp de la

psi-

cologia.

Per altra part, el nostre estudi es basa no en allo que els pacients opinen sobre

quips esdeveniments de la vida els semblarien mes impactants hipoteticament ni en
les dades objectives de la vida det pacient que a I'investigador o al clinic li puguin

semblar mes influents sobre I'estat mental del subjecte, sing sobre aquelles dades

que el material clinic, dintre de la relacio assistencial -variable operant i que no sem-
pre es valorada suficientment-, aporta des de la doble perspectiva del pacient i del

terapeuta.

Discussi8

Comentarem a continuacio, breument, algunes de les dades mes significatives
obtingudes en estudiar els encreuaments entre les variables que hem trobat mes in-

teressants. Previament hem de dir que el descriptiu general dels pacients de la mos-
tra estudiada presenta, tal i com es pot veure en la taula n.o 1 , elevats percentatges
de pacients de sexe femeni (la qual cosa concords amb nombrosos estudis), de psi-
cbtics, de solters (potser relacionat amb el parametre anterior), d'emigrants i de tre-
balladors. En relacio a la distribucio per edats, la mostra es bastant uniforme (recor-
dem que els C.A.P. Homes atenen persones mes grans de divuit anys). Per altra part,
des de la perspectiva dels desencadenants mes citats, tant pets pacients com pels
terapeutes, destaquen els items: <^conflictes paterno-filials», <<malaltia fisica propia^^ i
<<no resposta>>.

En relacio a les diferencies de valoracio entre el pacient i el terapeuta, veiem a la
taula n.o 2 que, en general, I'entrevistador valora mes els items «malaltia fisica d'un
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TAULA 1 . Descripcio de les Jades mes significatives de la mostra
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N. patients 400

Sexe 61 % femeni, 39 % masculi
Estat civil 41 % solters, 43 % casats en primer matrimoni, 6

separats, 8 % vidus, 2 %altres

Estudis 64 % sense estudis o estudis primaris, 28 %estudis
secundaris, 3 % universitaris, 5 %altres

Lloc de naixement 61 % Catalunya, 13 % Andalusia, 4,6 % Arago, 4,5

Castella-Cleo, 3,1 % Murcia, 2,8 % Pais Valencia,

2,2 % Extremadura, 8,8 %altres

Diagnostic principal 9,61 %psicosis de base organica, 1 1 ,49

esquizofrenia, 4,01 %psicosis afectives, 4,01

estats paranoides, 4,81 %altres psicosis no

organiques, 23,2 % neurosis, 22,9 % trastorn de la

personalitat

Migracio segons localitat 53,4 % rural a metropolita

27,2 % urba a metropolita

Problemes psicopatologics 4,4 % trastorns del son, 9,2 % problemes fisics

diversos, 2 % intents de suicidi, 12,2 % ansietat,

terrors, 13,9 % humor deprimit, 3,7 % aillament,

5,1 % sospites, persecucio, 6,8 % ira, bel licositat,

4 % agitacio

Edat 17 % 18-24 anys, 38 % 25-45 anys, 16 % 45-55

anys, 9 % 55-64 anys, 5,3 % 65-74 anys

TAULA 2. Els desencadenants segons el terapeuta i e! patient

Terapeuta Patient

1. Sense resposta 33,51 % 38,97

2. Conflicte relacio paterno-filial 10,45 % 9,67
3. Conflicte relacio parella 6,70 % 7,52

4. Separacio paterno-filial 0,80 % 0,80
5. Separacio en la parella 4,29 % 3,76

6. Malaltia o esdeveniments fisics propis 8,31 % 9,40

7. Malaltia fisica o mental d'un acostat 6,97 % 4,83

8. Mort de persona acostada 5,89 % 2,95
9. Situations traumatiques 1 ,87 % 1 ,07

10. Situations de canvi no traumatiques 5,89 % 2,41

1 1 . Situations carencials 2,68 % 1 ,34

1 2. Situations de frustracio afectiva 5,89 % 5,10

13. Conflictes laborals i/o escolars 4,55 % 6,72

1 4. Atur 0,8 % 1 ,34

15. Altres 1 ,34 % 4,03

acostat», ^^mort d'un acostat>>, ^^canvi no traumatic>> i <<situations carencials>> mentre

que el patient valora mes les situations de «conflicte laboral i/o escolar» i ^^I'atur».

Aquestes diferencies creiem que poden estar relacionades, d'una part, amb la valo-

racio conceptual, des del punt de vista del terapeuta, de la importancia dels esdeve-



188 , ^i % , 'r" ^f , [ [ Y[ : ^t 11 ^ t ^ , [ [ ^, ^ :, ', : ;, ".,

Taula 3. Els desencadenants segons el sexe i segons la perspectiva terapeuta-pacient

Els
Segons terapeuta Segons pacient

desencadenants Masculi

_ _

Femeni Masculi

__

Femeni

1. 41,95 % 28,26 % 52,44 % 30,56
2. 5,59 % 13,47 % 3,49 % 13,53
3. 3,49 % 8,69 % 3,49 % 10,04
4. 1,39 % 0,43 % 2,09 % 0,00
5. 3,49 % 4,78 % 3,49 % 3,93
6. 6,99 % 9,13 % 7,69 % 10,48
7. 3,49 % 9,13 % 0,69 % 7,42
8. 6,99 % 5,21 % 1,39 % 3,99
9. 3,49 % 0,87 % 1,39 % 0,87

10. 6,99 % 5,21 % 1,39 % 3,05
1 1. 1,39 % 3,47 % 1,39 % 1,31
12. 4,19 % 6,95 % 3,49 % 6,11
13. 7,69 °10 2,60 °10 9,79 % 4,80 °!o

14. 1,39 % 0,43 % 2,79 % 0,43
15. 1,39 % 1,30 % 4,89 % 3,49

TAULA 4. Els desencadenants segons solters i casats en primer matrimoni i segons la

perspectiva terapeuta -pacient

Segons terapeuta Segons pacient

Els Casat Solter Casat
desencadenants 1 ef. matrim. 1 e1. matrim.

Solter

1. 43,39 % 28,22 % 49,05 % 30,24
2. 7,54 °/0 1 1 ,04 °l0 3,77 % 1 1 ,1 1 °/o

3. 3,14 % 12,27 % 2,57 % 14,19

4. 0,62 % 0,61 % 1,25 % 0,61
5. 2,51 % 0,61 % 1,88 % 1,85
6. 3,14 % 14,11 % 4,40 % 14,19

7. 4,40 % 7,97 % 3,14 % 6,79

8. 6,28 % 6,13 % 1,88 % 3,70
9. 2,51 % 1,22 % 1,25 % 1,23

10. 8,80 % 4,90 % 4,40 % 1,23
11. 3,14 % 1,22 % 0,62 % 2,46
12. 7,54 % 4,29 % 8,17 % 2,46
13. 4,40 % 3,13 % 8,80 % 7,40
14. 1,25 % 0,61 % 3,77 % 0,00
15. 1,25 % 0,61 % 5,03 % 2,46

niments relacionals, donada la seva orientacio dinamica. I, de I'altra, amb la tenden-
cia del pacient a projectar fora els conflictes, donades les dificultats que suposa
fer-se'n carrec.

Referint-nos ja a I'encreuament entre les variables, en relacionar desencade-
nants isexe trobem, tal i com queda reflectit en la taula n.° 3, que les doves referei-
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TAULA 5. Desencadenants mes significatius segons 1'edat

Edat Desencadenant

18-24 anys conflicte paterno-filial
(17 %) esdevenim. fiscis propis

frustracio afectiva

conflicte laboral i/o escolar

no resposta

25-45 anys conflicte parella
(38 %) malaltia fisica propia

conflicte paterno-filial

conflicte laboral i/o escolar

no resposta

45-55 anys conflicte paterno-filial

(16%) conflicte parella

malaltia fisica propia

conflicte laboral i/o escolar

no resposta

55-64 anys

(9%)

conflicte paterno- filial

conflicte parella

malaltia fisica propia

conflicte laboral i/o escolar

malaltia persona acostada

mort persona acostada

no resposta

65-74 anys esdevenim. fisics propis

(5,3 %) conflicte paterno- filial
conflicte parella

no resposta

189

% Terapeuta % Pacient

6% 9%

6% 13%
11 % 9%

5% 3%

35 % 38%

13% 13%
4% 8%

13% 9%

5% 10%
34 % 29 %

15% 19%

5% 9%
10% 8%
2% 3%

34 % 32 %

9% 6%

3% 6%
9% 6%

3% 9%

9% 9%

9% 14%

15% 9%

15% 20%
5% 5%
5% 5%

45% 55%

xen mes circumstancies desencadenants que els homes, en tots els items, desta-
cant especialment la diferencia en els seguents : 'conflicte paterno-filial», ,conflicte

de parella,,, <>malaltia d'un acostat» i 'Imort Tun acostat».
Pensem que aquesta diferencia pot estar relacionada, en part, amb el fet ja re-

flectit en d'altres estudis (Tizon i col-laboradors) que, en el nostre medi cultural, les

dones tenen un major >, insigth , i tambe valoren mes que els homes els aspectes
emocionals i de relacio . Pero , d'altra part , el fet que en la nostra mostra predominin,

entre els homes, diagnostics mes greus, en la linia del psicotic, ens indueix a pensar

que aquesta diferencia es menys gran d'allo que la citada taula reflecteix.

En relacio amb les diferencies segons I ' estat civil hem de dir que, tali com es
veu en la taula n.° 4, els solters refereixen, en una proporcio mes gran que els casats

en primer matrimoni, els desencadenants de <canvi no traumatic», <,frustraci6 afecti-

va» i >conflicte paterno - filial" mentre que els casats valoren mes els items 'esdeve-
niment fisic propi», «malaltia propia» i ,malaltia d'un acostat'. Quant a I'item <'esde-
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TAULA 6. Desencadenants mes significatius segons la classe social

Classe
social Desencadenant

Treballadora conflicte paterno-filial

(62 %) conflicte parella

malaltia fisica propia

malaltia persona acostada

conflicte laboral i/o escolar

no resposta

Mitjana conflicte paterno-filial
(8 %) conflicte parella

malaltia fisica propia

malaltia persona acostada

conflicte laboral i/o escolar

%Terapeuta %Pacient

1 1 % 9
7 % 7

8 % 9

8 % 6

4 % 6
30 % 43

7 % 10
14 % 7
7 % 14
8 % 3

7 % 10

TAULA 7. Desencadenants mes significatius segons el diagnostic

Diagnostic Desencadenant

Neurosis malaltia fisica propia

(23 %) conflicte paterno-filial

conflicte parella

no resposta

Trastorns malaltia fisica propia

del caracter conflicte paterno-filial

(23 %) situacio de frustracio afectiva

no resposta

Esquizofrenia conflicte paterno-filial

conflicte laboral i/o escolar

no resposta

Psicosis malaltia fisica propia

afectives no resposta

(4 %)

Estats conflicte laboral i/o escolar

paranoides conflicte paterno-filial

(4 %) no resposta

% Terapeuta % Pacient

15 % 21

14 % 12

1 1 % 11

24 % 16

8% 11

7 10%

10% 10%

37 37

8 % 8

8 % 10
60 % 57

21 % 21

28 % 57

7 28

7 14%

21 28

veniment fisic propi» pensem que podria estar relacionat amb que els casats solen

tenir mes edat que els solters i tambe mes responsabilitats economiques, familiars,

etcetera. Per altra part, els solters refereixen mes desencadenants que els casats,

tant des de la perspectiva del pacient com des de la del terapeuta.

Pel que fa a la variable edat, podem veure en to taula n.o 5 que els desencade-

nants s'adapten molt a les caracteristiques de I'existencia en cada etapa del cicle





192 - I' ^ r,^ 0 [ ^ ','[ , [ H , I ^ , ^ ^ , I ^, " " ;, , - ^', 1, ;^

Des del punt de vista diagnostic (taula n.o 7) podem assenyalar la gran impor-

tancia que adquireix I'item «malaltia fisica propia^^ en les neurosis, els trastorns de

caracter i les psicosis afectives, mentre que els conflictes laborals son de gran im-

portancia en els estats paranoics. Els conflictes paterno-filials son similars en tots

els grups i I'index de no respostes es molt baix -per sofa la mitjana- en les neurosis i

els estats paranoides i molt elevat en I'esquizofrenia. Aquests resultats ens semblen

fora compatibles amb el que era previsible d'acord amb les caracteristiques psico-

patologiques de cada trastorn psiquiatric.

Des del punt de vista del pals de procedencia dels pacients (taula n.° 8), podem

veure tom I'item ^^malaltia fisica propia» es molt elevat en els no nascuts a Catalu-

nya, destacant especialment els pacients procedents d'Arago, Andalusia i Castella-

Lleo. Aquestes dades concorden amb les hipotesis de Calvo sobre les somatitza-

cions dels dols que no poden esser elaborats adequadament a nivell mental, en

aquests casos possiblement per la precarietat de les conditions de vida.

Aixi mateix, comparant mes detingudament els dos grups mes nombrosos de la

mostra, els nascuts a Catalunya i els nascuts a Andalusia, podem veure tom els pri-

mers presenten un index mes baix de «conflicte de parella», «malaltia d'un acostat^^

(que suposaria per a ('emigrant I'addicio d'un nou dol al dol migratori) i les situations

de «frustracio afectiva».
Quant a les migrations segons la localitat, podem veure, a la taula n.o 9, que els

pacients procedents d'un medi rural tenen un index mes baix d'items «malaltia fisica

propia» i ^^conflicte laboral i/o escolar>. Pensem que aquestes dades podrien estar

en la linia de nombrosos treballs que sostenen que la procedencia d'un medi rural es

protectora de la salut mental, en les emigrations. I, tanmateix, aquests pacients tam-

be donen un index mes elevat de no respostes, potser degut al baix nivell ^^cultural» i

a la menor racionalitzacio conseguent.

Finalment, voldriem assenyalar que som conscients de les limitations tecniques

del nostre treball, degudes en gran part a les conditions en que s'ha de portar a ter-

TAULA 9. Desencadenants mes significatius en relacio a la migracio segons el tipus
de localitat

Tipus de

localitat Desencadenant

De rural a conflicte paterno-filial

metropolitana conflicte parella

(58 %) malaltia fisica propia

malaltia persona acostada

conflicte laboral i/o escolar

no resposta

D'urbana a conflicte paterno-filial
metropolitana conflicte parella
(27 %) malaltia fisica propia

malaltia persona acostada

conflicte laboral i/o escolar

frustracio afectiva

no resposta

% Terapeuta % Patient

12 9%
6 9%

5 9%

8 7%

3 6%

41 40

1 1 % 8
6 % 6

17 % 15

8 % 6

6 % 12

6 % 8
27 % 30
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me la investigacio -de moment, almenys- en el nostre psis. Aixi, per exemple, I'ab-

sencia d'una mostra en la poblacio general que ens hagues servit de grup control o
la impossibilitat que hem tingut per a efectuar encreuaments entre algunes variables

(sexe-edat, estat civil-edat, diagnostic-sexe, etc.) que ens haurien ajudat a aprofun-

dir mes en la comprensio d'algunes interrelations.

Tambe pensem que som Iluny d'explicar i comprendre suficientment alguns dels
resultats obtinguts que, sens dubte, requeriran nous estudis. Tal

.i
tom els requereix

el terra en general dels desencadenants de la malaltia mental que precisa, tambe, de
nous desenvolupaments i aprofundiments.
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