
PSICOPATOLOGIA DE LA CIUTAT I DE LA VIDA URBANA

ENRIC AYATS

Perpinya

Si dins I'Edat Antiga, Roma i Bagdad tingueren mes d'un milio d'habitants, Pita-

gores i despres Plato atribuien a la ciutat antiga ideal una poblacio maxima de cinc

mil persones.

Dins I'Europa de I'Edat Mitjana i fins despres del Renaixement, les ciutats eren
d'importancia modesta.

En relacio amb la industrialitzacio, I'expansio urbana s'amplifica tot al Ilarg del

segle dinove.

Aquell fenomen es va exagerar mes tard i va menar a unes concentracions urba-

nes desmesurades, fins i tot monstruoses, el millor exemple es el de la ciutat de

Mexic, que to actualment quinze milions d'habitants i que en tindra trenta-un milions

I'any 2000.

Aquesta creixenca quantitativa de l'urbanisme dintre de totes les societats in-

dustrials despres de la guerra, ha respost a una pressio de demandes tan gran que
la qualitat no ha estat gaire considerada i, a mes, aquesta creixenca ha produit pro-
blemes d'espai i el concepte de territorialitat d'aquest espai esdeve dificil de mane-
jar, la verticalitzacio, doncs, les cases en altura i les torres, apareix com una solucio,
i nombroses ciutats, a la periferia de les grans ciutats, foren construides d'aquesta
manera; son sovint batejades com ,ciutats dormitori,'.

Actualment, una presa de consciencia tardana provoca una reorientacio total de
les tendencies cap a la compra de cases dins vilatges nous. Es una solucio pero no
I'unica. L'unic beneficiari d'aquesta reorientacio de les motivacions, amb el rebuig de

la ciutat, ha estat I'exit d'una ideologia de la natura, desgraciadament organitzada,
ella tambe, dins d'una optica poc raonada; pero aixo es una altra historia.

La vida urbana te, a bon segur, alguns aspectes favorables, i permet de realcar
els nivells de vida, de cultura i de sanitat; pero, to tambe nombrosos aspectes desfa-
vorabies, tant per als antics habitants corn per als nous i els immigrants.

- Es causa d'inquietud el fet que la ciutat sigui desmesurada; quan la distancia
del Iloc de residencia al Hoc de treball es Ilarga; quan anar i tornar implica emprar ho-
res de trajecte amb transports publics o be privats, en condicions dificils; quan es
impossible de tornar a casa seva al migdia i cal anar a menjar al restaurant o be a la
cantina, sempre de pressa, sovint malament i dintre del scroll.

Aquesta desmesura pertorba la vida familiar, car els nens no son encara aixe-
cats quan el pare se'n va al treball i ja son al Hit quan el pare torna a casa; quan la
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mare treballa (cosa que cada vegada es mes frequent), i dins les mateixes condi-
cions, es pitjor, i les relacions pares/fills son mediocres, relaxades, sovint conflic-
tives.

Una altra consequencia d'aquesta desmesura es la dificultat, de vegades impos-
sibilitat, per a la infrastructura sanitaria, de progressar al mateix temps que el nom-
bre dels habitants i els problemes d'higiene i sanitat resulten agreujats (clavegueres,
collectors d'aigues, serveis).

- Es causa d'inquietud quan la concentracio humana es important dins els grans

edificis: I'ensardinament i la promiscuitat fomenten la morbositat. Els elements pato-
genics essencials son la insuficiencia d'estructuracio de les relations humanes, amb

dificultats d'intercanvi, la desorientacio espacial i temporal, la despersonalitzacio per
una mala identificacio a una multitud anonima.

El soroll, reforcat per la mediocre qualitat de la construccio, ocasiona conflictes
entre els Ilogaters; els nens son sovint a l'origen d'aquests conflictes car els seus
desplacaments son turbulents i sorollosos, i aixo indisposa alguna gent que es cap-
giren contra Ilurs pares, i dona pas a discussions i conflictes.

- Es causa d'inquietud la importancia de I'atur, que es considerada com <'un sis-

tema netament patogenic, a consequencia de la seva accib sobre I'ideal i la imatge
dell mateix''. L'atur ocasiona, d'una banda, la pobresa i d'una altra, la resignacio o
be la reivindicacio; la delinquencia es Iligada a I'atur i a I'absencia de proposicio de
treball.

Finalment, la inseguretat dins la ciutat a la tarda i per la nit es encara una causa

d'inquietud mes, car molt malament suportada.

Aqueixes causes d'inquietud, aqueixes dificultats de la vida urbana, repercutei-

xen obviament sobre la salut mental.

Totes les estadistiques fan cabal de ('augment quantitatiu dels desordres res-

pecte a alguns grups en comparacio amb altres tipus d'habitat (medi rural en parti-

cular).

Qualitativament, tota la patologia mental es presenta amb un augment important

dels estats neurotics i de les neurosis; aCo fa referencia des dels desordres del son

a la neurosi d'angoixa, tot passant per les reactions ansioses i depressives, forca

somatitzades; precisem que a Franca actualment mes de tres milions de persones

prenen puntualment comprimits per dormir; les conductes fobiques (fuites, absentis-

me, vertigens ales torres) son particularment frequents.

Les malalties psico-somatiques son nombroses (ulcera gastrica i colitis sobre-

tot). Els desordres del caracter i del comportament, i les psicosis delirants amb idees

de reivindicacio, de prejudici i de persecucio son tambe nombroses.

Els suicidis i les temptatives de suicidi son frequents, sobretot entre les clones.

L'alcoholisme d'imitacio, de pobresa o be d'atur, es particularment important

dins les classes mes desfavorides.

Les tensions entre gent psiquicament fragil i les dificils condicions del medi en-

voltant, augmentades per una tecnica de vegades deshumanitzant i per problemes

materials, poden portar alguns a perdre tot control i a revoltar-se amb reactions de

violencia que cal intentar de comprendre i contenir primer, i sols despres de dominar.

Els adults no son els units afectats. Els pediatres han anotat la sobrevinguda de

desordres en el son i de dispepsies, de manera anormalment elevada entre els no-

drissons.

Entre els adolescents, la promiscuitat i ('absentia de vigilancia en alguns mo-

ments del dia, facilita la marginacio; els Ilocs de descans (instal lacions esportives,
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culturals, artistiques) son sovint rars, o be mal adaptats, o be mal mantinguts, o be

inexistents, cosa que complica la situacio encara mes.

Els conflictes amb els pares ocasionen pulsos agressius ( inscripcions , trenca-

ment de coses, organitzacio de bandols) i actes antisocials (robatoris, cops, batus-

ses, fugues).

Entre els veils, trobem estats ansiosos i depressius amb elements somatics que

se superposen ales malalties organiques propies de Ilur edat. Un problema impor-

tant es el de la distancia; a vegades, la distancia es massa gran entre I'habitacio, la

familia i els amics , els magatzems i els serveis, i aquesta estimacio de la distancia

entre aqueixos elements es essencial per a la salut dels veils.

Hem parlat de la delinquencia dels adolescents; afecta tambe els adults, pero cal

diferenciar la delinquencia primaria (robatori essencialment), sovint de supervivencia,

i la gran delinquencia, obra de professionals per als quals la ciutat es un Iloc privile-

giat d'activitat (bancs, magatzems, correus).

La prostitucio es antiga com el mon; ha existit sempre, i continuara existint dins

les ciutats; ha estat i es ben estudiada, pero cal insistir sobre una forma particular,

com es la prostitucio de <<diletant» (dones joves que tenen necessitat de diners per

acabar el mes ); aquesta forma es perillosa, car es sovint la causa de malalties se-

xualment transmissibles.

La toxicomania es una preocupacio cada cop major en la nostra societat; la seva

importancia es, cada vegada, mes gran i pesada, car toca totes les classes d'edat i

socio-professionals; els loves escolars tambe son afectats i els casos de toxicoma-

nia entre nens de 9 a 10 anys ja son assenyalats.

Cal recordar que la distincio entre drogues blanes i dures es purament utopica,

una droga es una metzina per at cos i per at seny, que pot produir alteracions psiqui-

ques durables i fins i tot una decadencia irreversible.

Aquestes consequencies de la urbanitzacio encara son mes importants pel que

fa als immigrants, sobretot els d'Africa Blanca (el Magrib) i d'Africa Negra (Senegal,

Mali, Mauritania ...); la major part es troba aillada , la resta de la familia es troba en el

pals d'origen; es troben poc integrats i tenen col locacions subalternes; d'altres, han

fet venir la seva familia, la qual cosa origina problemes seriosos referits especialment

a I'estatus de la dona i d'educacio dels fills, i, en consequencia, a I'estructura i el

funcionament de la cel lula familiar.

Les relacions amb la poblacio del pais de rebuda son sovint dificils, fertils en ma-

lentesos, amb un paper important de la barrera linguistica; les actituds de rebuig son

frequents i molt mediocrement motivades.

Llur patologia no es fonamentalment diferent, qualitativament i quantitativament,

de la dels autoctons; malgrat tot, els laments somatics i les reaccions neurotiques

son mes frequents i importants.

Aquesta representacio de la psicopatologia de la ciutat i de la vida Urbana, i, en

particular, de I'abast de la salut mental, es ben negativa. Han estat perpetrats nom-

brosos i grans errors, pero es impossible de destruir les nostres ciutats actuals; es

dificil tambe de pensar construir unes ciutats noves, les quals gracies a l'accio con-

jugada dels arquitectes, urbanistes, metges, sociolegs, psicolegs, paisatgistes, eco-

logistes, i dels poders publics, podrien esser perfectes en tot i per a tots.

De tota manera , jo crec sincerament que la nostra ciutat actual ens faltaria i que

una nova ciutat perfecta ens enfadaria massa i massa de pressa.


