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Resum:

En aquest treball s'introdueix el terra de la migracio a nivell sociologic per tal

d'estudiar les influOncies que to sobre la salut (i, especialment, sobre els aspectes

psicologics de la salut), tant en les poblacions corn en individus concrets. Tot ell

es realitza a traves d'una triple investigacio (clinica, bibliografica i estadistica) a car-

rec del col-lectiu d'autors i centrada en la migracio assalariada a Catalunya a la se-

gona meitat del segle XX.

Despres d'una delimitacio dels conceptes fonamentals, s'estudien breument les

expressions psicologiques, psiquiatriques, socio-culturals i biologiques del tet d'emi-

grar, definit com a trasplantament psico-social: quin tipus de trastorns mentals o so-

matics afecta, quin tipus de canvis culturals ha promogut la migracio a Catalunya,

quines reprercussions assistencials ha suposat, etc.

Es realitza una breu analisi de les variables que intervenen en aquesta relacio

complexa entre variables complexes (migracio i salut) i, d'entre les hipotesis explica-

tives de tal relacio, es considera que la mes important es la que enten el trasplanta-

ment com un proces (psicosocial) de dol.

Per fi, despres d'explicar la importancia de la somatitzacio del dol migratori no

elaborat, s'apunten algunes de les aplicacions assistencials que la sensibilitzacio

davant d'aquests problemes podria promoure.

Paraules clau:

Migracio, Trasplantament, Integracio, Salut, Salut (mental), Doi, Elaboracio del

dol, Factor de risc, Atencib Primaria, Sistema profa, Sistema professionalitzat (d'as-

sistencia).

1. Introduccid

La necessitat d'estudiar les repercussions de la migracio sobre la salut mental i,

en especial, la psicopatologia de ('emigrant, ha estat sentida fa mes d'un segle.
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La primers motivacio neix de les observations populars o cientifiques, que correla-

cionen els sofriments de la migracio amb I'alienacio, la psicopatologia o el sofriment

mental. A la Peninsula Iberica, per exemple, d'en^a el segle passat eren popularment

coneguts els quadres psico(pato)logics de I'indiano, la morrina de ('emigrant gallec, la

saudade del portugues, I'enyoran^a del catala, les actuations maniaques per a obli-

dar (baldament no es qualifiquessin amb aquest terme), etc.

Corr diu Espiago en una interessant monografia (1982) divulgadora del terra de

les migrations, els despla^aments de grups humans dunes zones a d'altres, amb

canvis en els seus Ilocs de residencia, son fenomens comprovables des de les

epoques mes remotes ja que ('home es feu sedentari Homes tom a resultat del pro-

gressiu assentament de les comunitats itinerants de la prehistoria. Nomadismes, pe-

legrinatges, transhumancies, trasllats d'esclaus, exodes de minores etniques o reli-

gioses, colonitzacions, torrents de poblacio relacionades amb el traffic comercial i

I'expansio cultural o politics que tots I'imperialisme, ames de les Tams croniques de

determinats territoris, son basics per a explicar-se factual poblament de la Terra.

Tots els continents han sofert aquest tipus de moviments massius, be de manera Pa-

cifica o be en forma de conquestes: siris, grecs, celtes, italics, gals, fenicis, romans,

jueus, germanics, pobles baltics i eslaus, huns, crabs, berbers, tribus africanes i

americanes, etc., son exponents de la incidencia i de la profusio de les migrations a

I'Antiguitat i a I'Edat Mitjana.

Tanmateix, utilitzar el terme migrations referit a la prehistoria pot resultar, d'al-

guna manera, inexacte. Els canvis de Iloc mes importants es desenvoluparen en Ilar-

guissims periodes de temps: no es tractava de rapids i massius despla^aments de

poblacions senceres, sino mes aviat de la constant fluctuacio de grups humans vers

noves terres, en un proces que, tal i tom assenyala Richards (1974), podia durar

molts anys.

Aquesta mateixa autora apunta que fa uns trenta mil anys, a la darreria del plis-

toce, les distintes etnies vivien a711ades les unes de les altres: els caucasics a

Europa i a ('Asia occidental, els mongolids a la Xina septentrional, els australids a la

Xina sudoriental i els negroides a ('Africa. Partint d'aquestes zones geografiques es

produeixen constants moviments de grups humans, que provoquen factual situacio.

Els grups caucasics emigraren fa deu mil anys cap al Hord d'Africa (originant el poble

Berber) i cap a ('Asia (contribuint a la constitucio dels pobles indis). Els pobles

mongolids de la Xina comencen a expandir-se vers America creuant I'estret de Be-

ring fa uns vint-i-tint mil anys. D'altra Banda, els pobles Bantus s'expandeixen vers

tots ('Africa subsahariana al voltant de ('any mil abans de Crist, es a dir, ja en plena

epoca historica de la cultura mediterrania.

Fins a I'Edat Moderns i, sobretot, fins al segle XVIII, no apareix el fenomen migra-

tori en la seva forma actual. Autors tom Espiago (1982) i Cardelus i Pascual (1979)

coincideixen, assenyalant un fet summament rellevant pel que fa al cas: no es pro-

dueix una migracio de persones si no es produeix previament una migracio ocon-

centracio de capitals, una acumulacio originaria del capital (Sweezy, 1946). Hom

podria citar, tom un antecedent d'aquests moviments migratoris propis de I'Edat

contemporania, les migrations a les ciutats, les colonitzacions agricoles i el repobla-

ment de territoris, les migrations de conquests, els moviments estacionals i els mi-

crodespla^aments d'algunes societats mes sedentaries que les actuals.

No obstant aixo, s'ha de tenir en compte, a mes a mes, que I'emigracio coma fe-

nomen sociologic s'enquadra dins el concepte mes ampli de mobilitat, en el qual hem

de distingir mobilitat fisica de mobilitaf social. La darrera es refereix at canvi d'estatus
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social d'una persona o d'un grup. La mobilitat fisica o emigracio es, d'antuvi, el movi-
ment geografic de persones. Aquesta mobilitat «horitzontal^^ s'acompanya normal-

ment de ^^mobilitat vertical>, es a dir, de canvis de I'estatus economic i/o de les rela-

tions mantigudes amb els medis de produccio i, probablement, d'una mobilitat

cultural, en el sentit d'un canvi mes o menys acusat en les pautes culturals de ('emi-

grant (i els autoctons).

Consequentment amb tot el que hem exposat, els tipus o modes de migrations

son summament variats i les classifications d'aquestes lambs ho son. Aixi, segons

el temps que duri la migracio es pot classificar en estacional, temporal, temporal rei-

terada, d'alguns anys o indefinida; segons el lloc, en migrations interiors (en un ma-

teix Estat) o migrations exteriors; segons el mode de vida, en migrations del medi

rural a I'urba o al metropolita o viceversa...; lambs segons les necessitats i deman-

des professionals, segons I'edat dels emigrants, segons el grau de Ilibertat (migra-

tions de deportats, de refugiats o d'exiliats i migrations «voluntaries^^, etc.). L'emi-

gracio <<voluntaria>> sol tenir tom a mobil o motivacio fonamental raons economiques:

a aquesta ens hem referit en el nostre estudi, ja que es tracta de la que ha afectat de
manera profunda la poblacio de I'estat espanyol al Ilarg del segle XX. En aquest tipus

de migrations, el mes important sera les relations establertes entre els emigrants i

els autoctons amb els medis de produccio. Aixi, els immigrants es podrien classificar
en un dels seguents grups:

1) persones no assalariades en el seu Iloc d'origen, les quals s'instal•len tom a
no assalariades (industrials, financers, rendistes...) en el Iloc de recepcio.

2) persones no assalariades (camperols, artesans...) que s'instal len coma as-
salariats.

3) persones assalariades que s'instal len tom a no assalariades (emigrants que
retornen, per exemple), i

4) persones assalariades en el Iloc d'origen que s'instal len tom a assalariats
en el Iloc receptor (funcionaris, tecnics, quadres superiors, obrers...).

Dins aquest ampli panorama, el nostre estudi s'ha central en I'analisi de les rela-
tions entre les migrations i la salut (mental) (Tizon, 1982a) o entre les migrations i
la psicopatologia en el cas de les migrations ^<voluntaries» d'assalariats; mes con-
cretament, de les migrations cap a Catalunya durant el segle XX de persones que
s'instal laren aqui fonamentalment tom a assalariats (obrers, funcionaris, administra-
tius...).

EI nostre estudi, que ha partit del coneixement clinic quotidia de tats situations,
ha consistit fonamentalment en una amplia revisio de la bibliografia international so-
bre el terra i en un estudi empiric amb algunes mostres de migrants i no migrants de
la Catalunya actual.

Hi ha una serie de conceptes que voldriem aclarir aqui. De primer, creiem que
s'ha de diferenciar el terms migracio, referit a un canvi geografic -mobilitat horitzon-
tal- en esguard de la mobilitat vertical, que pot comportar o no un augment o disminu-
cio de I'estatus socio-economic. La migracio es refereix al canvi geografic que un

subjects realitza amb la conseguent separacio del seu Iloc d'origen per anar en un
altre de nou. Aquest concepts queda matisat i ampliat pel de trasplantament, que re-
marca el fet que la migracio suposa la continuacio del desenvolupament de I'individu
en un medi nou i diferent. La perdua i desvinculacio que suposa pel trasplantat deixar
el Iloc d'origen es denomina desarrelament. Aquest disminueix a mida que es va pro-
duint I'assentament, que per a alguns es sinonim d'adaptacio i per altres (nosaltres
entre ells) es tracta del periods, habitualment curt, que va des que el subjects arriba
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al pais receptor fins que resol els minims problemes de subsistencia. Per a poder

parlay d'adaptacio es necessari que s'hagin produit uns canvis personals en el tras-

plantat i lambs en la comunitat receptora, tenint coneixement i acceptacio mutua

d'aixo. Si el que es produeix es una acceptacio minima de la cultura del pais recep-

tor per part del trasplantat, sense desitjar incorporar-la, pero amb la finalitat de no

entrar en conflicte amb ella, ens referirem Ilavors a I'acomodacio, la qual es diferencia

de la Inadaptacio, ja que en la primera el conflicte amb la comunitat receptora es el

menys perceptible possible.

A partir de I'adaptacio es possible d'arribar a la integracio, entesa com un con-

cepts mes psicologic que sociologic: es tracta del proces d'incorporacio de la nova

cultura fins que es sentida com a propia, a partir de ('acceptacio i I'interes per

aquesta. En cas que la integracio no es produeixi, lard o d'hora apareixeran mostres

d'inadaptacio. (Taula I).

TAULA 1. Periodes existents en el proces de trasplantament.

^ I. Migracio
j II. Assentament

^ III. Adaptacio o... III b. Acomodacio
DIV. Integracio o... V Inadaptacio

AAigracio (I) ^ Assentament (II) Adaptacio (III) ^ Integracio (IV)

^^
Acomodacio (Illb.) ^ Inadaptacio (V)

Els estudis consultats sobre el terra exhibeixen resultats distints i contradictoris

entre ells. Les primeres analisis sobre patients ingressats en hospitals psiquiatrics,

mostraven una mes gran quantitat d'immigrants que d'autoctons; aixi, White (a Ber-

ner, 1967) a Toronto (Canada) afirma que un 50 % dels hospitalitzats eren immi-

grants. Malzberg assenyala ('any 1936 que la proporcio d'immigrants es de dues a

tres vegades superior a la d'autoctons. Estudis realitzats a ('India (Bagadia i co-

I^labs^) i a ('Iran (Brimani, 1968) ens mostren semblants resultats. Lazarus i col^labs^

(1963, 1966) matisen una mica mes totes aquestes Jades dient que, considerats els

trastorns mentals en conjunt, no s'aprecien diferencies en la taxa d'internament,

pero que en considerar I'esquizofrenia de forma aillada si que s'adverteixen, essent

mes gran el Hombre d'immigrants, resultats que perden fiabilitat en d'altres estudis

(Jaco, 1960).

Tot aixo ha fet pensar que ('hospital psiquiatric no era el Iloc mes adequat per a

calibrar el sofriment per la situacio de trasplantament i que s'hauria d'atendre mes

aviat a I'assistencia psiquiatrica ambulatoria. Pero es fa necessari tenir en compte

una nova matisacio: generalment, els emigrants consulten mes el conjunt dels ser-

veis socials i sanitaris, potser per la seva perdua i conflicte o tal vegada perque no

poden comptar tant amb el sistema «profa» d'ajut, molt mes a I'abast dels autoctons.

Sembla necessari recorrer a d'altres mitjans de captacio de la psico(pato)logia i

de les relations entre trasplantament i salut (mental). I aixo tant en I'estudi de la pa-

tologia de ('emigrant, on s'hauria de recorrer a I'estudi de la psicopatologia als dispo-
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sitius ambulatoris, com en el que Bourgeois (1977) ha denominat «psicopatologia

sense psicopatolegs^^, es a dir, I'estudi dels sofriments psicologica ocasionats per la

migracio, el trasplantament... a les consultes de medicina i pediatria. Fins i tot hi ha

autors com Calvo (1972) que han intentat estudiar aquests temes en emigrants que

consulten els serveis sanitaris i socials (estudiant, en aquest cas, no Ilur patologia,

somatica o psicologica, sino com han viscut les circumstancies que precedeixen i

segueixen el trasplantament).

2. L'expressib del conflicte migratori

Com es podia suposar, I'expressio d'un fenomen complex com es la migracio, el

trasplantament, esdevindra tambe una expressio complexa i, en alguns casos, fins i

tot bigarrada.

Amb la finalitat de revisar breument aquest apartat, direm que el conflicte (psico-

social) del trasplantament s'expressa i es pot observar:

a) en ('emigrant o els emigrants.

b) en els habitants del Iloc receptor.

c) en els que resten en el Iloc d'origen, sense emigrar.
En qualsevol dels tres grups de poblacio, la migracio tindra repercussions:

1 . psicologiques i psiquiatriques.

2. socials i socic-culturals.
3. fins i tot, biologiques (Firessem, 1975).
Fins avui, els aspectes mes estudiats del dol migratori han estat els aspectes

a-1 i a-2 i, secundariament b-2, es a dir, les repercussions socials, psicopatologi-

ques ipsiquiatriques del trasplantament (sobre els trasplantats) i les influencies de
les migracions sobre les cultures autoctones. Mencionarem, si mes no, algunes

de les Jades mes conegudes:

De primer, hauriem de dir amb Melon i Timsit (1971), Berner (1967), Berner i Za-
potozcky (1969) i molts d'altres autors, que hi ha una triade que domina I'expressio
psicopatologica de ('emigrant assalariat: depressio, hipocondria, paranoia. Practica-

ment qualsevol quadre de descompensacio psicologica vinculat al trasplantament

presenta aquests elements, malgrat el quadre estigui dominat per un sol dells. Aixi
per exemple, lea sindromes depressives tipiques del trasplantat estan molt matisa-

des per intenses ansietats depressives i persecutories barrejades entre elles (Klein,
1940, 1963; Calvo, 1972, 1977, Tizon, 1982a; Achard i Galeano, 1983) i per pors Ili-
gades al propi cos. Aixo explica la facilitat amb la qual aquestes sindromes depressi-
ves es medicalitzen i es transformen en les ^^sindromes depressives cronicament
medicalitzades», estudiades per un de nosaltres en les consultes de Medicina de
Cap^alera i Neuropsiquiatria de I'INSALUD (Tizon, 1974, 1978a i Tizon, Bermejo, Ga-
rre, 1981 a i b).

Quant a la cronologia d'aquests trastorns, sovint s'ha assenyalat la fregiiencia
de quadres aguts entre els immigrants recents (Daumezon, 1965; Berner, 1965,
1966, 1967; Villa, 1961 , 1962, 1963, 1965; Sizaret i Engel, 1975). Aquests quadres,
fregiientment molt aparatosos, acostumen a tenir un pronostic millor que els matei-
xos tipus de quadres en persones que no estan suportant un trasplantament
d'aquestes caracteristiques.

Berner (1967, 1969) proposa la segiaent classificacio de les sindromes psicopa-
tologiques Iligades al trasplantament psicosocial:
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a) Quadres aguts: fonamentalment sindromes depressives agudes, sindromes
delirants agudes i sindromes confuses-oniriques.

b) Quadres cronies: fonamentalment sindromes depressives de Ilarga durada
(que solen esdevenir en la tipica ^^sindrome depressiva cronicament medicalitzada»),
sindromes delirants croniques (persecutories i/o celotipiques sobretot) i canvis pa-

tologics de comportament, trastorns de personalitat, alcoholisme i d'altres toxicoma-

nies, etc.

Nombrosos autors s'han ocupat de la cronologia de les manifestations d'a-

quests trastorns (Bourgeois, 1977; Bastide, 1967; Berner, 1967, 1969...). En general

s'admet una corba amb tres acmes en les descompensacions de ('emigrant. Aixi hi

haurien:

a) Crisis primaries, que segueixen de prop un trasplantament realitzat en males
conditions psico-socials o sense proteccio psico-social adequada.

b) Crisis secundaries: apareixen despres de I'assentament. L'immigrant ja ha tro-
bat feina, to una vivenda, fins i tot sembla que s'hagi adaptat... Aixo no obstant, I'apa-
ricio d'un problems professional (fracas social o laboral, atur...) o d'un accident o una
malaltia propia o de la familia, demostra que la seva adaptacio era fragil, potser una
simple acomodacio i s'ha esfondrat, generalment dos o tres anys despres de la mi-
gracio.

c) Crisis tertiaries: en general, es presenten en subjectes en edat adults, en la
maduresa o en la senectut (Erikson, 1963), quan fa vuit, deu, quinze o mes anys que
immigraren. Solen estar facilitades per I'inici de la decadencia biologics, psicologica
o social, les quals fan publics una integracio no suficientment elaborada. EI resultat
acostuma a esser I'aparicio de quadres hipocondriacs i ansiosos o fins i tot d'estats
delirants.

Per fi, s'ha de recordar que I'alcoholisme o els trastorns sociopatics de conducts

poden complicar qualsevol de les tres fases i esser I'expressio d'un trasplantament

insuficientment elaborat des del punt de vista psicologic.

En general, exceptuant declarades complications psicotiques, s'ha de saber que

aquests patients acudeixen mes a I'assistencia medics que a la psicologica ipsi-

quiatrica: solen presentar les seves queixes, ja somatitzades moltes vegades -i que,

malauradament, es medicalitzaran- sobretot als metges de cap^alera, pediatres o

serveis d'urgencies dels hospitals. Els Hens, a I'assistencia primaria i a I'escola pu-

blics a traves de problemes escolars, de parla, etc., i a les «aules d'educacio

especial».

Gluant a manifestations socials del conflicte, les ciutats -i cultures- d'al•luvio,

els ghettos, les ciutats dormitori, la discriminacio laboral, ('augment de la delinquen-

cia juvenil, etc., son expressions d'aquests problemes. Segons nombrosos estudis

sociologics (Bourgeois, 1977), hi ha una especie de barrera o limit, superada la qual,

els conflictes socials entre els immigrants i els autoctons son gairebe inevitables.

Aquest limit acostuma a col^locar-se en el 10 %, malgrat que, al nostre entendre, de-

pen molt de la cojuntura socio-politics i de les possibilitats d'actuacio solidaria dels

immigrants i els autoctons, factor que, per exemple a Catalunya, a la segona meitat

del segle XX, on els percentatges d'immigracio son molt mes alts ha evitat (de mo-

ment) conflictes rellevants entre immigrants i autoctons. Si el proses no hagues

estat aixi, probablement una expressio psicopatologica seria la manifestacio de trets

i temes delirants entre els autoctons Iligats als trasplantats tom a perseguidors o

^^bocs emissaris» i viceversa.
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En I'aspecte cultural, els resultats de cada migracio son summament variables (i
molt influents en el terreny psico-social). AI nostre esguard, el proces resultant a la
migracio estudiada per nosaltres (la migracio assalariada a Catalunya a la segona mei-
tat del segle XX), ha comportat un resultat cultural substitutiu-additiu (Beals, 1968)
amb elements deculturatius i creatius. Es a dir: la mescla cultural resultant prove de
la substitucio de frets d'una cultura per els d'una altra (generalment, la substitucio
de frets de la cultura de ('immigrant per frets de la cultura dels autoctons) i de I'agre-
gacio a la cultura autoctona i d'origen (dels frets) de I'altra... EI proces cultural s'esta
encara forjant, malgrat que, tanmateix, ja hi podem observar frets deculturatius (per-
dua d'elements de la cultura autoctona i de ('immigrant) i creatius (nous frets cultu-
rals davant noves situacions).

Pero «els qui es queden», lambs pateixen: els resta un buit, una falta, una per-
dua, tant a nivell psicologic com socio-cultural. Aixo estimula profundes ambivalen-
cies envers els que han marxat i envers la migracio, la terra i la cultura d'acollida
(Calvo, 1972; Achard i Galeano, 1983; Rodriguez, 1978, 1979, 1982). Shan fet estu-
dis, per exemple, amb fills de gallecs emigrants que, en general, mostren que, mal-

grat no existir en ells especificitat sintomatica, exhibeixen clarament una autentica

<<sindrome de carencia afectiva>> per «deprivacio d'atencions afectives» (maternes,
paternes o d'ambdos: Spitz, 1980; Bowlby 1968-69) o per «manca de contencio^^
(Bion, 1974; Bick, 1983; Winnicott, 1965): augment de I'ansietat, inquietud, pors,
queixes de «mal de cap», raptes agressius, insomni...

A I'ultim, hem de dir que, quan parlem de les expressions biologiques del conflic-
ts migratori, ens referim a Jades com les comprovades per Friessem (1975) i a Ca-
talunya per Calvo (1972), tals com ('increment de la tendencia de ('immigrant a con-
traure quadres banals (sindromes gripals o catarrals, sinusitis, sindromes doloroses
diverses...), la major longitud de les seves baixes per malaltia, ('augment dels acci-
dents laborals, la mes Ilarga durada dels internaments hospitalaris somatics opsi-
quiatrics (i mes en els casos que s'esdevenen en les «fases terciaries»), etc., etc.,
etc.

3. Repercussions assistencials

Alguns dels elements anteriors ens han fet definir les migracions estudiades per

nosaltres com un indubtable factor de risc, i en especial de risc psicopatologic: aixi

com determinats costums i formes de vida afavoreixen el desenvolupament de malal-

ties com I'ulcus gastroduodenal, els problemes circulatoris i reumatics, I'infart de

miocardi, etc., hem de comen^ar a considerar que la migracio es lambs un factor que

pot coadjuvar, desencadenar o agreujar el desenvolupament de trastorns mentals, de

descompensacions psicopatologiques. Pero un factor de risc no es el mateix que un

factor causal, que una causacio mecanica: sots actua de forma deterrrtinant si s'hi

ajunta una altra serie de <<concauses>> dins una especifica estructura causal. Per

exemple, tot trasplantament implica una serie de reajustaments de I'equilibri que

anomenem saluf, una part indivisible del qual es la salut mental: per aixo el parentesi,

per a recalcar la indivisibilitat del concepts -i el sentiment- de salut (Tizon, 1982a).

Si tat situacio dificil ocorre sobre una base d'alta vulnerabilitat personal, familiar o

social, pot crear-se un marc biopsico-social que afavoreix la descompensacio o tras-

torn mental amb una probabilitat bastant coneguda avui. I fins i tot es possible aven-

turar quin tipus de trastorns psicopatologics (o somatics) es mes probable que mani-
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festi aquesta persona, ales el nostre coneixement actual del terra. D'aci la
importancia de coneixer les variables que intervenen i que poden significar una major
vulnerabilitat d'un emigrant o d'un grup dells.

Sabem per exemple com el fet d'haver nascut i crescut en el si d'una familia

emocionalment desunida predispose o afavoreix aquest tipus de descompensacions

despres de la migracio (Berner, 1967; Kuprinski, Schafchter i Cade, 1965; Kuprinski,

Stoller, Wallace, 1973; PJdegaard, 1945), que les persones que abans ja hen petit

descompensacions psico(pato)logiques osocials tenen mes rise de descompensar-

se despres del trasplantament (Morgan i Andrusko, 1977), que els trasplantaments

en edats madures o a la «tercera edat» son mes arriscats des del punt de vista psi-

copatologic aixi tom les migrations de retorn (0degaard, 1960)... Sabem lambs tom,

encara que no s'hagin donat aquestes circumstancies, les possibilitats d'integracio

personal i relacio social de ('immigrant en el futur poden protegir-se mitjan^ant una

serie de dispositius i de cure, no excessivament complexos o costosos, a mes de

tom una millora global de la qualitat i capacitats de contencio (Winnicott, 1960,

1965; Bion, 1963) dels serveis socials i sanitaris, etc. Sabem lambs quelcom de tom

una atencio inadequada i insufficient a aquests problemes, units al desastre en que

s'ha trobat i encara es troba I'assistencia sanitaria primaria (i mes encara I'assisten-

cia primaria a la salut mental) ha general i esta generant sofriments i costos possi-

blement no esperats. Per exemple la massive afluencia a les escasses consulter de

la psiquiatria publica -de I'estat actual del qual de «vergonya nacional» i degradacio

hem escrit anteriorment (Tizon, Bermejo, Garre, 1981 a, i b.; Tizon, Diaz, Marcos,

1983a i b). Tambe es ja conegut tom el tipus d'atencions que aquests dispositius

proporcionen sovint serveixen per a cronificar i medicalitzar els aspectes de frusta-

cio, dolor o sofriment inseparables a quasi totes les migrations prolongades o de di-

ficil retorn... Sabem per exemple que un Iloc privilegiat de la demands dels immi-

grants, atesa la situacio de desatencio i desemparan^a en que se'Is ha fet emigrar

es... la consults medica i pediatrics de I'INSALUD (i els seus homolegs autonomies).

A fella d'estudis detallats d'aquestes consultes, la taula 2 pot proporcionar una idea

de la frequentacio desproporcionada dels immigrants a les consultes de Neuropsi-

quiatria de Zona respects a la proporcio immigrants/autoctons.

Una de les consequencies del desconeixement de la relacio entre trasplanta-

ment i salut (mental) aixi tom del desastre assistencial de I'assistencia primaria

(medica i psico-social) es que les atencions que els esmentats dispositius propor-

cionen molt sovint serveixen per a cronificar i medicalitzar els aspectes de frustracio,

dolor o sofriment inseparables d'aquestes migrations, mes que ajudar a elaborar-los.

En el cas del sistema sanitari, aquest tipus «d'atencio» contribueix d'una mane-

ra rellevant a I'extensio de la somatitzacio com a mecanisme de defense tent dels

consultants tom dels equips consultats: la tendencia a vivre ansietats referides al

cos que results excessivament doloros mentalitzar o simbolitzar. Des del punt de vis-

ta sanitari, tom hem dit, aixo pot porter a la medicalitzacio abusive, a la iatrogenia i a

la sensacio generalitzada per part del consultant de no esser ben ales. En els equips

sanitaris, a la sensacio d'impotencia professional i personal i a malgastaments sani-

taris per la reiteracio d'exploracions i medications innecessaries i fins i tot nocives

(Tizon, Bermejo, Garre, 1981 a i b; Tizon, 1978 a).

Tot aixo ports a situations que un de nosaltres ha anomenat de «cronificacio

medicalitzada» en que, a la cronificacio propia de tot trastorn psiquiatric i a la cronifi-

cacio propia d'haver estat mal ales s'afegeixen la somatitzacio exacerbada dels so-

friments, que dificulten encara mes la percepcio i el tractament del problems, per la
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TAULA 2. Composicio de la poblacio general i de la potencialment « atesa» als diversos

dispositius publics investigats.

(+)
Consultes de Autoctons Immigrats z p

Neuropsiquiatria de Poblacio General: 55 7 % 44 3, ,
0198 0010

Zona Sabadell

(1980) Consultants: 14 % 86

, ,

Neuropsiquiatria de Poblacio General:
6 340 0010

Zona Mollet (1980) Consultants:
, ,

Neuropsiquiatria de Poblacio General: 59 7 % 40 3, ,
4 850 0010

Zona Martorell

(1980) Consultants: 20 % 80

, ,

Neuropsiquiatria de Poblacio General: 55,4 % 44,6

Zona Sant Marti de Consultants: 49,2 % 50,8 % 0,969 n.s.
Proven^als (1980)'

Unitat Terapeutica
d'Hospitalitzacio Poblacio General: 55 % 45
Sectoritzada del Internats: 10,3 % 89,7 % 5,888 0,001
«Baix Llobregat»

(1 er. trimestre

1983)

('): Immigracio mes antiga i, probablement menys d'^^al luvio».
(+): Prova bilateral de comparacio d'una proporcio observada a una de teonca.

dificultat de descontextualitzar els missatges que el patient proporciona al seu met-
ge (Balint, 1968).

Un altre punt dels serveis socials on repercuteixen els problemes relacionats
amb el trasplantament de grans grups de poblacio, tom el que nosaltres hem estu-
diat, es el sistema educatiu: en les institutions pedagogiques es sobrerament cone-
guda la relativament alta incidencia de desadaptacio i fracas escolar que presenten
els fills d'immigrants (i d'emigrants)... Aquest tipus de repercussions, mes frequents
en les immigrations d'«al^luvio^^ i mes desprotegides, apareixen tambe en els serveis
d'assistencia social, on durant anys es mostraren situations extremes en el sentit
que venim comentant o en el sentit de marginacio i situations limit des del punt de
vista psico-social. La falta d'una correcta atencio social i psicopedagogica ha contri-
buit tambe a agreujar moltes situations que, en cas contrari haurien resultat facil-
ment solucionables. Les repercussions negatives del trasplantament en els fills d'im-
migrants gallecs han estat estudiades per exemple per Rodriguez (1978, 1979 i
1982) i es corroboren ampliament amb ('augment de trastorns de Ilenguatge i retards
escolars en les migrations estudiades per nosaltres.

Com deiem, en el cas de I'ultima onada migratoria, les conditions de la migracio,
les situations personals i familiars, la inexistencia de serveis socials d'acolliment i la
improvisacio absoluta amb que se'Is retie, son clays indexs demostratius dels grans
sofriments que afronta la poblacio i que avui es encara comprovable pels treballa-
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dors dels serveis socials en les nostres consultes de cada dia si en som sensibi-
litzats (taula 2). I aquestes lamentables conditions es poden repetir novament en el
cas de la migracio que apunta actualment: la del ^^retorn», provocada per I'atur i la
crisi de factual sistema economico-social. Pero amb I'agravant que tant la nostra ex-
periencia clinica tom la investigacio international i la realitzada per nosaltres mos-
tren clarament que el rise de descompensacio psicopatologica es molt mes gran en
aquest tipus de migrations <^de retorn», sobretot en les conditions socials abans
apuntades (0degaard, Astrup, 1960; Berner, 1967; Berner i Zapotoczky, 1969).

L'Enric es un nen de tretze mesos que portaren a la consulta la mare i una altra

dona. «A veure que pot fer voste amb aquest nen,^^ digue la mare mentre posava el

nen damunt de I'escriptori, tom si es tractes d'un fardell insofrible, del qual desitges

deslliurar-se. Despres va Warrant una tremenda situacio d'erefisme infantil mentre el

Wen es manta estranyament quiet, arraulit, primer a I'escriptori i a la falda despres.

L'Enric no menja, no dorm a les nits, no dorm durant el dia, no para ni un moment... <,i

plora i plora i ja no sabem que fer...» EI «sabem» ha estat acompanyat d'una rapids
mirada a I'altra dona, tom si es tractes de quelcom coma... «Es que es la meva ger-

mana... Ella m'ajuda amb ell des que vam venir d'Andalucia, de casa...» Sembla

d'entrada que aquesta mare busts sempre ajut, sempre alga que la subjecti, la sos-

tingui, I'aguanti (tal vegada a ells mateixa i al sea Wen, no sols a aquest). De totes

maneres, aquesta impressio que neix en el professional es una dada mes perque

aquest es mantingui callat i atent a les necessitate de «dipositar» o fins «evacuar»

ansietat per part de la mare.

«Es que no para, miri voste, no para... I des que va neixer no ha deixat de donar-

me disgustos... Fixi's que ha estat ingressat vuit vegades...^> «Vuit vegades als tretze

mesos?»... «Si, si, vuit vegades... i li han hagut de fer tint operations, dues d'elles

pal mateix, per bulbs. «Volvuls?». ^^Si, aixo, i una altra per a perforar-li I'oida, de la

qual sempre estava malament... I que se jo quantes mes... I es que de vegades es

posa tom mort, tom mort...» EI professional, preocupat per la gravetat de la situacio i

el desafecte amb que la mare s'expressa vers el Wen, se sent tremendament limitat

en lee saves possibilitats d'actuar, per aixo es decideix a seguir escoltant i dirigir I'a-

tencio de la mare i la germana vers alguns details que el puguin ajudar a compren-

dre una mica mes el quadre i el tipus d'ansietats que s'estan movent en la relacio

amb I'Enric.

Despres de la interpretacio contratransferencial aqua vaig al^ludir en pagines

anteriors, un altre moment clau es quan el professional repeteix: «Deia voste qua ha-

vien vingut d'Andalusia...» Es una mars invitacio a que la mare continu'i parlant, pero

es torna rapidament un punt clau de la situacio. Mare i germana, amb gran sofriment

(i expressio de vegades obertament culpable), Warren una situacio d'emigracio tre-

mendament precipitada, i tremendament dificil d'elaborar.

Ambdues es casaren el mateix dia amb dos xicots del poble. EI pare de I'Enric ja

abans acariciava la idea d'emigrar. «Sorti un treball» en una ciutat industrial de Cata-

lunya itots vingueren cap aqui. Les dues Bones Ilavors estaven embarassades. EI

pare venia amb treball, pero el marit de la germana, I'oncle del Wen, sole aconsegui

treballs eventuals ja qua la crisi economics feia dos o tres anys qua havia comen^at

a sentir-se a la comarca catalana. Els Hens nasqueren amb una diferencia manor

d'un mes... L'Enric nasque el primer. Uns dies despres, I'empresa del pare tanca i la

familia es troba de cop i voila sense sou i sense indemnitzacio Begat a la suspensio

de pagaments, probablement fraudulenta endemes. A la mateixa epoca, I'oncle de

I'Enric rests sense feina. Les dues families ja tan simbiotiques anteriorment a traves
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de les germanes, es trobaren en una situacio de tremenda indefensio social i perso-
nal que afectava tots i cadascun dels seus membres. A mes, no podien tornar, puix
que tampoc al Iloc d'origen semblaven existir mitjans de subsistencia, a mes de la
humiliacio personal que suposa el retorn despres del fracas.

Les dues germanes es posaren a treballar <^fent feines^^ (al servei domestic).
Pero la pauta de simbiosi i/o les necessitats i dificultats socio-economiques suposa-
ren un nou agravant de la situacio. Ambdues decidiren pujar emparellades els seus
fills; la una treballava el mati mentre la seva germana li feria (nodrint-lo fins i tot amb
el pit) el seu fill i I'altra feia el mateix amb el seu propi fill i el seu nebot a la tarda. Tal

situacio comen^a a repercutir ja des del primer mes en els dos Hens. Possiblement
una millor capacitat expressiva per part de I'Enric havia fet visibles les seves reac-
tions «des del principi»; ja abans del mes comenGaren els seus trastorns psicopato-
logics d'alimentacio, de son, que el feien tan <<insofrible» per a les dues mares (i pa-

res?). AI contrari, el seu cosi, possiblement tan trastornat tom ell, havia adoptat
I'aparen^a del bebe que no diu res, que no protesta, que no es queixa. ^^EI bebe me-
ravellos que mai no plora» que diria Erikson. Es a dir, I'altra manifestacio de la dificul-

tat d'elaboracio dels conflictes psicotics en la primera infancia.
No creiem que s'hagi d'acusar el ped+atre o les institutions hospitalaries que ha-

vien necessitat practicar interventions tan urgents i tan drastiques en una situacio
tan complexa. Es facil d'entendre tom, malauradament, la propia situacio, tot i no es-
ser coneguda (i precisament per aixo), invita a fer-ho. Fins i tot he de dir que, malgrat
haver extremat les atencions i les precautions per tal de no estimular ansietats per-
secutories i culpes persecutories en les consultants, aquestes no acudiren a la
segona visita. Pot esser que tornessin a{ poble tan precipitadament i desordenada-
ment tom vingueren, pero pot esser en algun moment de I'entrevista intuiren massa
persecutori apropar-se a la situacio global; puix que no se sentiren amb fora per a
aixo, perque el professional, inadvertidament, actua estimulant les ansietats perse-
cutories... o potser perque no va actuar tom elles haurien desitjat: amb un nou intent
magic, urgent, omnipotent, de solucionar-ho tot...

4. Variables que intervener en la relacid migracib-trastorn
mental i hipbtesis explicatives

En relacio amb les variables que intervener hem sintetitzat les que apareixen a
la taula 3. Comen^arem referint-nos a les que operen abans de I'emigracio. Respec-
te aaquest primer grup direm que nombrosos estudis demostren una major inciden-
cia de trastorns psicopatologics en les Bones que en els homes (en opinio rostra, en
relacio amb la situacio d'inferioritzacio psico-social d'aquelles) aixi tom en els fills
dels emigrants (les ansietats de la migracio, en desenvolupar tendencies fusionals,
dificultarien el futur desenvolupament psicologic: Berner, 1967; Berner i Zapotoczky,
1969; Morgan i Andrushko, 1977; Carta, Fava, Merin, 1975). Que les conditions de
vida abans de I'emigracio fossin molt penibles o d'extrema carencia, o que en la cul-
tura d'origen existeixi una valoracio negativa del fet migratori son factors que influei-
xen negativament en el proces de trasplantament (Berner, 1967; Berner i Zapotocz-
ky, 1969; Morgan i Andrushko, 1977). Com a circumstancia afavoridora de la
preservacio de la salut mental i dins aquest primer grup de variables, destacariem

el fet de pertanyer a un medi familiar cohesiu; la circumstancia oposada donaria Iloc

a un augment del risc de descompensacio (Carta, Fava, Merin, 1975; Petrella Weiss,
1974).



314 ,,I' , r, -[ , )^ %li , ^, ^il^ ^ : , ^ ^ t , , ^ , , , ^ ;^ ^ A ;" A I , "

En relacio a les variables que intervenen durant i despres del trasplantament as-

senyalarem com a circumstancies afavoridores de la descompensacio psicopatologi-

ca: I'agrupacio rigida i jerarquica del grup d ' emigrants (la qual Cosa dificulta en gran
manera la integracio ) ( Berner i Zapotoczky, 1969 ), el fracas de les expectatives so-
cials i economiques que han dut a I'emigracio ( Carta , Fava , Menin , 1975; Berner i
Zapotoczky, 1969), aixi com la imposicio per part de la cultura acollidora de pautes

d'integracio for^ades i pot respectuoses amb el « tempo » necessari per a elaborar

adequadament els processos de dol (Murphy , 1977).

En relacio a les circumstancies que protegirien la salut mental durant aquestes
etapes posteriors al fet migratori destacariem : el desig d ' integracio al nou pals, tro-
bar-se en un medi acollidor coherent i integral (Carta , Fava , Menin, 1975; Berner i
Zapotoczky, 1969), aixi com el fet que el grup d'emigrants tingui un funcionament in-
tegral , solidari , i que existeixin serveis psico - socials d ' acollida o , almenys, uns bons
dispositius d ' atencio primaria a nivell sanitari, psicologic i social.

En relacio a les hipotesis utilitzades per a explicar les relations entre els tras-
torns psicopatologics i la circumstancia de I'emigracio, les sintetitzem en tres grups,
seguint Berner (1967).

a) Hipotesis sociologistes , basades en el «xoc cultural.
b) Hipotesis psiquiatriques , basades en la ^^patologia previa».

c) Hipotesis psicodinamiques o relacionals, basades en el plantejament conjunt

de les dificultats socials de I'emigracio i dels processos psicologics de dol.

En relacio al primer grup d'hipotesis , basades en la idea del « xoc cultural>, hem

de dir que des d'aquesta perspectiva son les diferencies socio-culturals que ha de

vivre ( ' emigrant les causes de la seva descompensacio psicopatologica , de manera

que a una major diferencia entre la cultura del pais d ' origen i la de la terra d'acolli-

ment es donaria una major tendencia al trastorn , al desequilibri ( Carta , Fava , Menin,

1975).

Les dades empiriques i cliniques tendeixen a descartar aquesta hipotesi : en rea-

litat, hi ha una major tendencia a la descompensacio psicopatologica en les migra-

tions interiors que en les externes , aixi tom en les persones que emigren d'un medi

urba a un altre , en relacio a les que ho fan del camp a la ciutat ( Daumezon, 1965;

Odegaard i Astrup , 1960; Le Guillant , 1960). Es cert que a mes diferencia cultural

entre la cultura d'origen i la receptora , es produira una major dificultat per a tenir ac-

ces al sistema profa , tant important en circumstancies ansiogenes de la vida, tom

I'emigracio . No obstant aixo, si el trasplantament es realitza en grup o en un Iloc on

existeix previament un grup , ('emigrant pot arribar a construir en aquestes circums-

tancies , el seu propi medi profa. D'aci, la seva resistencia a les descompensacions

psicopatologiques . En definitiva , aquesta hipotesi pot esser qualificada coma «so-

ciologista ingenua » i no solament des del punt de vista empiric , sino lambs des del

punt de vista teoric: qualsevol explicacio sociologica que suposi canvis en el capte-

niment hums hauria de tenir en compte els aspectes psicologics intrapersonals

(Tizon, 1983a ) i no solament els aspectes sociologics i comportamentals.

La segona serie d ' hipotesis a tenir en compte seria la de les que denominem

«psiquiatriques » ( en ocasions biologistes ): es basen primordialment en la idea que el

que emigra ho fa perque ja pateix trastorns psicopatologics , perque ja existeix una

patologia previa ( Friessem , 1975; Cazzullo, 1963). Aquest grup d'hipotesis menys-

prea la vessant sociologica del problems . Les dades empiriques la contradiuen.

No obstant aixo, no es dificil rastrejar-la , fins i tot en variants quasi racistes, en les
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mesures segregacionistes i de control dels emigrants realitzades en alguns pa'isos

anglosaxons.

Aquesta hipotesi lambs ha estat plantejada per alguns autors de manera inver-

sa, es a dir, presentant ('emigrant de forma idealitzada, com el membre mes sa de la

comunitat d'origen, que marxaria puix sots ell es capa^ de buscar solutions als pro-

blemes. No cal dir que, salvant casos i individus concrets, tal assercio es impossible

de generalitzar. D'altra Banda, aquesta hipotesi lambs pateix d'una perspectiva re-

duccionista, car no valora suficientment els aspectes sociologics del problema. Per

aixo, com a consequencia dels nostres estudis clinics, teorics i empirics, nosaltres

preferim la hipotesi psico-social, relational, a partir de la consideracio de la migracio

com a proces de dol (Calvo, 1972, 1977; Tizon, 1982a; Achard i Galeano, 1983).

Des d'aquesta perspectiva, la migracio, el trasplantament, suposa sempre un

dol, tant per les perdues socials i psicologiques que tenen Iloc (familia, amics, rela-

tions, la propia terra, la Ilengua, els costums...) com per la recomposicio del mon
intern, de les vivencies de ('emigrant, que exigeix.

EI dol, terms que ens posa en contacts amb les situations de perdua de perso-
nes volgudes, s'esdeve tant davant perdues externes, com davant perdues ifracas-

sos, frustacions o dolors dels quals solament nosaltres tenim noticia -i, de vegades,

summament inconscient-. Entenem, aixi, per dol, el cumul de sentiments despertats
per la perdua d'un objects d'amor o per una frustracio o un dolor: tristesa, odi, rivali-

tat, triomf sobre la persona, situacio o idea perduda, mescles i successions ambiva-

lents entre elles... Aixi es produeix aquesta especial situacio emotional, mes o
menys durable, pero sempre penible i profundament afectant per a les persones que
la pateixen, que anomenem dol (Klein, 1940; Calvo, 1972). EI prototipus dels primers
dols son els ocorreguts en els separations mes o menys profundes i totals que tots
patim en relacio als nostres progenitors i substituts en nombrosos moments de la in-
fancia. L'elaboracio del dol implica tota una serie de moments, de processos alter-
nants en que el subjects, el trasplantat en el nostre cas, se sent alternativament
dominat per la gelosia davant els que es quedaren o davant els autoctons, davant
companys que s'adapten millor..., per I'enveja respects al seu medi d'origen o res-

pects al medi o persones que el reben...; per la tristesa, I'enyor, la nostalgia, unes

vegades i pel menyspreu, el desafecte o els desigs d'oblidar en altres moments... En
tot dol existeixen elements de protesta, de tristesa, de desesperanGa, moments
d'euforia... Pero els elements de protesta s'entremesclen ja d'entrada amb la nostal-
gia i la pena i aquestes, al seu torn, oscil•len entre la tristesa, la desesperan^a i el
desafecte (Bowlby, 1968, 1969). A mes, tom deism, tot esta interferit i afavorit per
emotions tom I'odi, la rivalitat o la gelosia, I'enveja, la necessitat i els desigs de con-
trolar el que es perde (o el que no es to i es desitja) i els altres...

L'elaboracio del dol implica tot un treball, fonamentalment mental, que va acom-
panyat d'aquests sentiments profunds, i que Aorta, des de la perdua o frustracio ini-
tials, a sentir que el perdut, tot i perdut, roman en el record i en les seves bones in-
fluencies en el nostre desenvolupament. Aquesta cognicio -en gran part inconscient-
va unida a la desaparicio de la tristesa i de I'ambivalencia. L'emigrant es dol pel seu
pais, cultura i relations d'origen, pero aquesta perdua no ho ha estat en el seu re-
cord, puix que resten vius, i els bons elements d'aquelles experiencies anteriors son
fins i tot motors del canvi i la integracio necessaris en el nou pais, cultura i relations.
Una elaboracio sufficient del dol implica sempre una certa identificacio amb els as-
pectes «bons», favorables, del perdut i sentiments de culpa d'haver danyat alto que
enyorem i volem, que lambs nosaltres «podriem haver-ho fet millor»... En termes psi-
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coanalitics, diriem que una elaboracio adequada del dol implica sempre una posicio
depressiva suficientment elaborada (Klein, 1940; Calvo, 1972).

La teoria del dol i els processos de dol, estrictament psicoanalitics, encaixa per-

fectament en I'esquema de variables que intervenen i abans hem exposat (taula 3),
ja que cada una d'aquestes variables imprimeix caracteristiques propies a les possi-
bilitats d'elaboracio del dol i, per tant de desenvolupament personal (i social) satis-
factoris despres del trasplantament. Quan alguna d'aquestes variables incideix de
manera greument negativa, I'elaboracio es dificulta i entren en accio diversos tipus

de maniobres defensives de tipus inconscient, davant aquestes ansietats i senti-
ments insuportables: la caricaturitzacio i rigidificacio de tals defenses, el seu domini
caricatural sobre la personalitat i les relations, es el que configura els diferents qua-
dres psicopatologics que es poden posar en marxa despres d'un proces de dol no

elaborat suficientment, tom per exemple, una migracio mal preparada, mal realitzada

o mal acompanyada des del punt de vista psico-social. Aixi, es pot donar una utilitza-

cio excessiva, si be sempre inconscient en la seva major part, de les defenses ma-

niaques: cal vigilar, controlar el perdut o el nou, ja que es materia de desconfian^a; al

capdavall, allo o aixo no valen res; en ultim extrem, no ho necessito puix que jo tint o
he aconseguit coses millors... Altres processos psicopatologics estarien relacionats

amb la utilitzacib excessiva de defenses obsessives o amb una profunda alteracio
del funcionament mental i relational que comporta regressions a tipus de relations o
actituds desorganitzades, irreals, persecutories, propies de trastorns psicotics... La
sensacio o fantasia profunda d'haver danyat excessivament el que es deixa o el que

TAULA 3. Variables que intervenen en la relacio migrations -salut menial.

I. Variables que operen abans de la migracio

1) Personalitat de ('emigrant

2) Experiencies vitals

3) Bagatge cultural

4) Motivations (conscients i inconscients) que el portaren a deixar el seu

medi

5) Motivations (conscients i inconscients) per a traslladarse al medi nou

II. Variables que operen durant la migracio

6) Ansietats del canvi

III. Variables que operen despres de la migracio

7) Actitud del medi respecte a ('immigrant:

7.1. Politica de I'Estat

7.2. Pressions per a la culturitzacio

7.3. Oportunitats economiques i socials

8) Homogeneitat del medi que envolta ('immigrant

9) Compliment de les seves expectatives

10) Personalitat de ('immigrant

1 1) Experiencies vitals despres de la migracio

IV. Variables transgeneracionals
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es buscava pot menar a quadres depressius, fins i tot malenconiosos... La dificultat
d'assentament i adaptacio desenrotllaran les fantasies de desconfian^a del trasplan-
tat i facilitaran els quadres paranoides o els elements paranoides de qualsevol
quadre psicopatologic, etc.

5. Les nostres investigations estadistiques.

Mostres i metodes

Durant mes de quatre anys hem estudiat des del punt de vista bibliografic i empi-

ric les relations entre migrations i salut. Aquests estudis parteixen del nostre treball

clinic quotidia en medis amb alts percentatges d'immigrants. En el primer estudi em-
piric partiem de la hipotesi que els trastorns mentals entre immigrants eren mes fre-
quents i/o mes greus que entre els autoctons. L'instrument utilitzat per a la investi-
gacio fou la H.P.A.B. (Historia Psiquiatrica Automatizable <<Barcelona») (Tizon, 1977;
Tizon 1978b; Salamero, Tizon, 1983). Les mostres eren formades per:

a) Estudiants universitaris de ton. i 3er. de Psicologia i d'una Escola de Forma-
cio de Professorat i

b) Patients del C.M.P. (Centre Medico-Psicologic), institucio privada amb fins
no lucratius, d'orientacio psicodinamica. A mes dels questionaris psico-socials de la
H.P.A.B., s'aplica als estudiants el questionari G.H.Q., que es ideal coma «screening
test» per a la deteccio de subjectes amb problemes psicologics importants. Del re-
sultat obtingut en I'estudi no es podia concloure que el fenomen migratori Bones Iloc,
almenys en aquestes mostres, a repercussions directes o simples en el grau de pa-
tologia o salut (mental) dels subjectes.

En una segona serie d'estudis s'utilitza un nou instrument: un questionari espe-
cialment dissenyat per a detectar les dades mes rellevants del proces migratori.
Les mostres es prengueren:

a) De dos ambulatoris de I'INSALUD, el de Sabadell, situat al cinturo industrial
de Barcelona, que acull una migracio mes recent, i el de Sant Marti de Proven^als,
barri barceloni al qual esta adscrita una poblacio d'immigrants amb mes temps de re-
sidencia.

b) Duna U.T.H. (Unitat Terapeutica d'Hospitalitzacio) psiquiatrica sectoritzada,
encarregada de tots els ingressos d'un «sector» de la provincia de Barcelona.

c) De residents en un servei per a deficients mentals, dins el Psiquiatric amb
mes tradicio a Catalunya.

Sintetitzant al maxim les conclusions obtingudes de tals estudis, moltes de les
quals han anal sortint al Ilarg del text anterior, direm que, segons aquests,
les persones trasplantades estudiades han hagut de vivre unes dificils situations
psico-socials, agreujades per la inexistencia d'hipotetics ^^serveis d'acolliment^^, que
els haurien pogut servir d'ajut en aquest sentit, i agreujades encara mes pel desastre
assistencial de les institutions en que, finalment, han anal a dipositar Ilurs petitions
mes o menys conscients d'ajut: fonamentalment, consultes de medicina de cap^ale-
ra i pediatric, serveis d'urgencies d'hospitals, consultes de Neuropsiquiatria de Zona
de I'INSALUD, centres pedagogics i serveis d'ajut social. A is nostra poblacio, tambe
el fet migratori es un factor de risc sanitari ipsico-social, be que no s'hagin trobat
tampoc en les nostres mostres desproporcions en les descompensacions psicopato-
logiques entre els immigrants i els autoctons (si be si de Ilur fregiientacio dels ser-
veis sanitaris publics), salvat el cas dels ingressos per alcoholisme i determinats
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tipus de psicosi ( esquizofrenia ), quadres en els quals la proporcio immigrants / autoc-

tons era clarament superior per als primers.

Aixi mateix , en consonancia amb observations similars de Calvo ( 1972) en un
medi rural i en I'emigracio a Alemanya Federal, la tendencia a descompensar-se
psicopatologicament no sembla guardar relacio apreciable amb determinats indexs
d'acceptacio externa social : tenir o no tenir amistats catalanes , matrimonis mixtos,
etc.

Per fi, la quasi omnipresent existencia de somatitzacions entre els consultants
als serveis de Neuropsiquiatria de Zona estudiats no ens ha permes comprovar la
nostra hipotesi procedent de Calvo (1972) que presents la somatitzacio com una ex-
pressio fonamental de I'elaboracio inadequada o insufficient dels processos de dol
pel trasplantament. No obstant aixo, la practica clinica quotidiana sembla recolzar

aquesta hipotesi i, no cal dir, els mes greus processos de cronificacio medicalitzada
son molt mes nombrosos entre els immigrants i, en especial, entre els que realitzaren
trasplantaments mes desprotegits des del punt de vista psico-social.

6. Esb6s d'algunes conclusions assts #encials

Naturalment tot ('anterior hauria de tenir unes repercussions assistencials. Tan-
mateix, direm hauria... Si el terra es pot conegut, facilment s'endevina que, almenys
al nostre pals, son escassissimes, per no dir inexistents, les practiques assistencials
que tenen en compte la migracio com a factor de risc psicopatologic i, mes en gene-
ral, sanitari. Salvant algunes experiencies internationals, entre les quass comptarien
tant les fracassades (('hospital franco-musulma de Paris, per exemple: Daumezon,
1965) com les mes o menys reeixides (I'assistencia que I'estat hebreu proportions
als qui immigren a Israel: Berner, 1967; Morrison, 1973; Villa, 1962; Weinberg, 1949,
1961), els nostres esbossos s'han de basar unicament en tals Jades bibliografiques
sobre migrations interestatals i en la nostra propia experiencia clinica en medis
d'immigrants (la qual compren, en alga de nosaltres, mes de quinze anys de treball
en medis d'immigracio: com a metges de I'INP, com a Neuropsiquiatres de Zona, tom
a psiquiatres o psicolegs de manicomi o d'Hospital General). Per a sistematitzar al
mes possible, direm que en el terra que ens ocupa en aquest apartat hauriem de
considerar:

a) EI tipus de les migrations: son «d'anada^> o de «retorn»? (major risc psicopa-
tologic en aquestes). Son organitzades o no organitzades?

b) EI moment de la migracio: i,Quines mesures poden prendre's abans i durant
la migracio, durant I'assentament, durant el periode d'adaptacio i integracio?

c) Quin tipus de sistema assistencial s'ha de potenciar en cada moment i en
cada cas? AEI sistema profs (amiss, xarxes associatives no professionalitzades, nu-
clis vivencials naturals) o be el sistema professionalitzat (els dispositius d'ajuda
psicologica i psiquiatrica, sanitaria, social, psico-social...)?

d) En general, s'haura de partir de considerar les migrations, almenys les migra-
tions interiors d'assalariats, mes estudiades per nosaltres, tom un ^^factor de risc
sanitari i psicopatologic», de manera semblant tom es consideren, cada vegada mes,
d'altres factors socials opsico-socials, tom I'atur. Per cent que, segons la nostra ex-
periencia clinica i la bibliografia international al respecte (Berner, 1967; Berner i
Zapotoczky, 1969; Friessem, 1975; Tizon, 1973, 1978a, 1982b) la combinacio
d'ambdos factors, migracio i star, forma una situacio de greus rises psicopatologics
(i sanitaris).
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En qualsevol cas, tota accio assistencial creiem que ha de partir de dues pre-

misses:

a) la millora dels disposifius d'atencio primaria i el fet ineludible de que aquesta

inclogui I'assistencia psico-social a ('interior dels propis equips d'atencio primaria: es

en aquests equips on, probablement, consultara en primer Iloc el trasplantat quan el

sistema profa ja no ha pogut contenir adequadament les seves ansietats. Per aixo

tals disposifius han d'estar sensibilitzats sobre aquest tipus de problemes i dispo-

sats a acollir-los i elaborar-los sense necessitat de derivar-los, comen^ant aixi la via

de la «cronificacio medicalitzada» d'aquests.

b) En qualsevol cas, ('equip sanitari ipsico-social de base ha d'estar sensibi-

litzat sobre aquestes perspectives. La sensibilitzacio sobre aquests problemes es fo-

namental Tuna de les raons per les quals el nostre equip ha decidit la publicacio

d'una serie d'articles sobre el terra. Pero la sensibilitzacio ha de comprendre no sots

els equips sanitaris, sing especialment els sistemes profans d'assistencia: personali-

tats publiques, administradors i politics, xarxes associatives espontanies o mantin-

gudes pels diversos aparells de I'estat, nuclis vivencials naturals... LI sensibilitzacio

en quip sentit? sobre la migracio com a factor de rise, principalment en les persones

que pateixen les vulnerabilitats previes, que abans anunciavem, i mes encara en la

immigracio del retorn i en la no protegida psicosocialment. sensibilitzacio tambe so-

bre el fet que, mentre no millori molt I'Assistencia Primaria a I'Estat espanyol, s'ha

d'intentar, tant com es p^gui, que els sofriments relacionats amb el trasplantament

siguin atesos al nivell menys professionalitzat, al mes profa possible, ja que ara per

ara I'altra via, costa haver-ho de dir, presenta massa rises de «cronificacio medica-

litzada>> ifins itot d'iatrogenia.

Quant al tipus de migracions, diferenciarem en aquest apartat entre migracions
organitzades i no organitzades. La primera pregunta que ens hem plantejat i discutit
es: s'hauria de demanar un examen medic a cada emigrant? i,l un examen medico-
psicologic? Fonamentalment, davant el terror a la burocracia i a ('augment del con-
trol estatal -ja hipertrofiat, al nostre entendre, en les modernes societats industria-
litzades- pensem que no. Ni tan sols en el cas de les migracions organitzades o en
grup, en las quals si que som partidaris dels examens medics. Pero fins i tot en
aquests casos no creiem convenients els examens psicologics per diverses raons:

a) Perque seria dificil decidir que amidar, estudiar, observar...
b) Perque en els casos mes clars no es necessita tal examen i el mateix entorn

de ('emigrant ens el comunica: per aixo n'hi hauria prou amb la recomanacio de ('e-
quip sanitari o social, si aquest es troba sensibilitzat sobre el terra, desaconsellant o
retardant la migracio, el trasplantament.

c) Perque aquests examens sistematics, ara com ara tindrien una eficacia dub-
tosa, com ja ha succeit en d'altres ocasions.

d) Perque estimularien i augmentarien encara mes I'heteronomia de la poblacio i
el tecnocratisme i la burocracia «sanitaries».

Ara be, tant en el cas de les migracions organitzades com en les no organitza-
des haurien de proporcionar-se mitjans d'ajut psicosocial a ('emigrant que els sol^li-
cites. Aquests sistemes, organitzats possiblement de manera coercitiva i controlado-
ra en exces, han donat, no obstant aixo, excel^lents resultats a Israel, on les
descompensacions despres de la migracio, fins i tot en persones amb un alt rise, han
pogut evitar-se en gran proporcio (o, almenys, menar-se adequadament des de I'inici
del desequilibri). Es especialment important que els serveis socials (o, millor, psico-
socials) ajudessin a preparar el trasplantament, imes encara, la migracio de retorn.
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En primer Iloc fent publiques com mes sia possible aquestes conclusions: que emi-
grar no es un proces facil, sing Ilarg, dificil, doloros, amb risc i que com mes es cone-
gui el pais i les situations en que es trobara, mes possibilitats existeixen d'un bon
assentament initial i fins i tot d'una integracio futura. D'altra Banda, aqueixos serveis
psico-socials relacionats amb les migrations (i amb I'Instituto National de Emigra-
tion, potser?) haurien d'estar preparats per ajudar a I'elaboracib del dol en les per-
sones que els demanin ajut a ells o en diversos dispositius d'assistencia professio-
nalitzada. Mes, no ens enganyem, per a ajudar a elaborar dots seriosos, es necessita
una preparacib psicodinamica, la qual, ara per ara, no es troba massa estesa entre
assistents socials i psicolegs de i'estat espanyol.

Si I'Assistencia Primaria no funciona adquadament, i en el cas que tornin a pro-
duir-se onades migratories importants, potser haurien de crear-se Centres d'Assis-
tencia a ('Emigrant a les diverses Comunitats Autonomes, encara que som cons-
cients que Ilur risc de burocratitzacio es gran.

Sobre els diversos moments del trasplantament, les nostres propostes o el nostre
esbos de propostes va per les seguents linies:

Abans del trasplantament: es fonamental la sensibilitzacio social sobre la migra-
cio com a factor de risc i la creacio d'una mena d'«Oficines de turisme», en les quals
s'ajudes o es proporciones informacio als emigrants, la mes amplia i realists possi-
ble, sobre el Iloc d'arribada. En la mesura en que intervinguessin en la migracio orga-
nitzacions estatals, parastatals o serveis socials, seria fonamental impulsar a partir
d'elles les relations entre els futurs emigrants, de manera que poguessin formar xar-
xes afectives i relacionals ja abans de la migracio, especialment en el cas de les mes
desprotegides. En el cas que la vulnerabilitat psicologica fos important, pero malgrat
tot la migracio es presentes inevitable (tom per exemple els ancians que emigren
per vivre amb els fills a la ciutat) s'hauria d'ajudar a elaborar el dol migratori, alme-
nys en els casos de mes risc: per aixo, novament, una Atencio Primaria que inclo-
gues I'atencio psico-social es de fonamental importancia i suposa, si fa el seu treball

correctament, importantissims estalvis de sofriment... i economics... {no oblidem que
les «sindromes depressives cronicament medicalitzades^^ assoleixen en ocasions el
40 % dels consultants d'aquestes poblacions, almenys tom s'observa a les consul-
tes de Neuropsiquiatria de Zona de I'Institut Catala de la Salut (Tizon i Spagnolo,
dades sense publicar actualment).

Durant la migracio es important que existeixi un ajut social i una orientacio psico-
logica i psiquiatrica disponible, almenys als Ilocs d'un major transit d'emigrants (de-
terminats ports, aeroports, estacions de ferrocarril o d'autobus...). Seria fonamental
que no sols funcionessin millor els serveis medics que avui hi ha en aquests Ilocs,
I'eficacia dels quals es sovint molt dubtosa, sing un bon servei d'assistencia social

capap d'aclarir dubtes i orientar problemes vers les xarxes profanes o professiona-
litzades.

Durant 1'assentament es quan es fa indispensable que la xarxa d'Atencio Primaria
funcioni adequadament i sensibilitzada sobre aquests temes (a mes de capacitada
per actuar a I'Atencio Primaria a nivell psico-social). Hem de ser molt clays al respec-
te, basant-nos tant en la nostra experiencia clinics tom en la bibliografia sobre el
terra: el futur de les descompensacions de ('emigrant depen en gran part de tom
respongui el sistema professionalitzat davant les seves primeres queixes. Si aques-
tes s'encaminen per la via de la desresponsabilitzacio, la col•lusio en I'anonimat o la
medicalitzacio (Balint, 1968), els rises de cronificacio (cronificacio medicalitzada i ia-
trogenia) van creixent al Ilarg del temps en que es persisteix en tats actituds. Amb
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I'agravant, a mes, que una cronificacio dels problemes d'aquest tipus genera situa-

tions molt dificils de canviar en el futur. Novament, la creacio de Centres d'Orienta-

cio de ('Emigrant, si mes no provisionals, passatgers, poden pal liar en part les insuffi-

ciencies de I'Assistencia Primaria. Mes, en part, solament. Aci, en aquest moment, es

quan les migracions organitzades tenen, a mes, avantatges enormes: un servei d'as-

sistencia social amb orientacio psico-social que visiti els domicilis dels emigrants,

almenys una vegada durant I'assentament, pot suposar una gran aportacio per a la

deteccio i ajut en I'elaboracio d'un gran Hombre de problemes, tant de tipus material i

de falta d'informacio, com sanitaris i psicologics.

En els processos d'adaptacio i integracio tornaria a esser crucial I'existencia d'u-

na xarxa d'Atencio Primaria que mereixes tal nom i, no cal dir, sensibilitzada sobre

aquest tipus de problemes i el tipus d'ajut que se'Is pot prestar. Pero, sobretot, e{s

resultats d'aquests processos depenen, com ja hem vist, de les xarxes associatives

que els emigrants puguin crear, o proporcioni el pals d'arribada, i del clima cultural i

politic del moment: en tant que aquest estimuli la solidaritat i els afanys solidaris,

servira de proteccio automatica contra la descompensacio del trasplantat. Aixi els

perills que recauen en les migracions realitzades en moments de frustracio social i

<<desencant» generalitzat, com en part es factual (en que, a mes, la migracio que co-

menpa a apuntar-se, es la mes arriscada des del punt de vista de la salut).

Aqui, voldriem recordar que, en qualsevol moment del contacte amb els sistemes

professionalitzats d'assistencia (sanitaris, pedagogics, d'assistencia social...), I'ob-

jectiu de I'ajut al trasplantat ha de partir d'un principi: medicalitzar o, en general, pro-

/essionalitzar, el menys possible 1'assistencia. Mentre els problemes pugin anar-se

elaborant, les vies i sistemes ^^profans», que no estimulin I'heteronomia, son d'elec-

cio respecte als professionals. Una bona assistencia psico-social en aquests casos

moltes vegades consistira doncs a:

a) Desmedicalitzar els problemes si ja estavan heteronomitzant-se per aqueixa

via

b) Proporcionar un bon acolliment i contencio als problemes o conflictes psico-
socials.

c) Proporcionar mitjans, vies i contactes profans a la gran majoria dels casos en

que aixo es possible i no sigui necessari introduir el patient als sistemes especia-
litzats d'ajuda psiquiatrica.

A I'ultim, encara que tots els lectors hagin pensat en el terra al Ilarg de la nostra

exposicio, no voldriem cloure'I sense fer una al lusio, si mes no breu, a la importancia

de la conjuntura i alternatives politiques per tal que els rises i sofriments del tras-
plantament obrin pas a elaborations solidaries i, per tant, creatives, o mes aviat a si-
tuations insolidaries, heteronimes, de dolen^a... O, el que es el mateix, a situations
insanes, en el mes ampli sentit del terme.
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