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Introducció

En aquesta assignatura ens acostarem al fenomen de la bogeria per mitjà de les

múltiples significacions possibles que té. Intentarem analitzar la realitat del

patiment mental des d’una perspectiva dinàmica i oberta, assumint-la com

una entitat no estanca, sinó movedissa, entrellaçada amb els canvis socials i

culturals que de moltes maneres la defineixen, l’expulsen o l’acullen. Algunes

de les aportacions de l’antropologia mèdica, de la sociologia, de la psicologia,

de la filosofia i de la psiquiatria mateixa ens ajudaran aquí a anar reflexionant

sobre les diferents maneres a partir de les quals la societat s’ha anat relacionant

amb el que hem anomenat bogeria i com aquestes mateixes maneres de vin-

cular-se han anat "ressonant" en la vida dels individus afectats. La bogeria és

una categoria que al llarg de la seva història ha experimentat una sèrie de re-

duccions, torçaments, esborraments i constriccions que han determinat unes

maneres específiques d’aproximar-se a les persones que en pateixen. En la lite-

ratura que s’utilitza majoritàriament en matèria de salut mental, l’enfocament

epistemològic és d’aproximació biomèdica, que sol considerar l’individu i el

seu organisme com a responsable únic i fonamental dels seus problemes. Se-

gons aquesta concepció, una persona amb problemes de salut mental és el

resultat d’una determinada disfuncionalitat orgànica. La nostra intenció aquí

és desentranyar les causes i les conseqüències d’aquest tipus d’articulacions

i analitzar els possibles beneficis de considerar el patiment mental com un

fenomen de característiques més àmplies; és a dir, relacionat amb qüestions

socials, culturals, psíquiques i biològiques. Plantegem que fonamentalment el

que ha ocorregut i ocorre en les societats actuals en relació amb el patiment

mental és una tendència al reduccionisme, a una contracció constant de tot

patiment en les dimensions biològiques i orgàniques, cosa que alhora deter-

mina una orientació dels tractaments vinculada exclusivament a l’àmbit far-

macològic. Això ha comportat, al cap i a la fi, la reproducció sistemàtica d’una

única mirada i aproximació al fenomen de la bogeria, l’organicista, en detri-

ment d’altres hermenèutiques possibles. Aquí estudiarem els processos histò-

rics que han afavorit aquests tipus de discursos i articulacions, i les maneres a

partir de les quals s’han anat desenvolupant, des d’aquesta mateixa perspecti-

va biomèdica, la majoria de les xarxes i dels serveis de salut mental.

La finalitat d’aquesta assignatura és comprendre la realitat del patiment men-

tal com un fenomen complex que exigeix, alhora, una complementarietat dis-

ciplinària, una obertura conceptual i un exercici permanent de reflexió crítica.

Un treball d’anàlisi per a desentranyar el que ens poden aportar les disciplines

socials a l’hora d’aproximar-nos a uns problemes de connexions evidents amb

l’univers del fet sociocomunitari.
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Ens interessa, alhora, posar un èmfasi especial en les narratives, els sentiments

i patiments dels afectats mateixos. És a partir d’ells, del seu discurs posat en

simetria i complementarietat amb els sabers experts de les ciències socials i

de les ciències biomèdiques, que pensem que es pot contribuir a repensar el

fenomen de la bogeria.

De vegades per excés, de vegades per defecte, de vegades per omissions o pel

fet d’insistir massa en el que no va bé, es dedueix també, de tot l’entramat dis-

cursiu que presentem aquí, una proposta. És aquesta proposta la que dóna un

valor especial a aquest text, atès que, en certa manera, cobreix un buit concep-

tual i epistemològic del camp de la salut mental. Treballarem, per tant, també

aquesta proposta, que al cap i a la fi entenem com a legitimació de la parau-

la, tant dels sabers propis dels afectats com dels relatius a les ciències socials,

tradicionalment subalternitzats en tota aproximació institucional a la qüestió.

Així, doncs, de la revisió cronològica i històrica en sentit ampli, sobre esde-

veniments i sabers, passarem a revisar el tram de la història que ha parlat de

govern i tancament. Posteriorment revisarem els processos d’estigmatització

i les possibilitats a què pot donar oportunitat allò que hem anomenat arque-

ologia de la subjectivitat, i també les aportacions de l’antropologia en matèria

de salut mental que, finalment, embastarem en una proposta educativa, ara

necessàriament polititzada, en els últims mòduls.

Podem dir que alguns dels autors del material s’adhereixen a una necessitat

de construir des dels marges, en aquests territoris límit des dels quals es poden

iniciar les grans transformacions. El camp de la salut mental requereix cons-

tantment noves eines, noves reflexions i pensaments que portin a un estat

dinàmic, d’acord amb la realitat social i humana de les persones que tenen

aquest tipus de patiments. Els autors es constitueixen alhora com a actors de

projectes, recursos i, per què no, recerques també, que s’obren a altres pers-

pectives sobre el tema i que estan tenint resultats interessants en la recupera-

ció d’un millor estat per als diagnosticats. És justament aquesta experiència

acumulada la que s’ha recopilat aquí en forma de material didàctic. Un saber,

doncs, disposat per a compartir en processos formatius.
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Objectius

1. Comprendre les vinculacions històriques entre societat i bogeria.

2. Comprendre les formes històriques i contemporànies de tractar i governar

la bogeria.

3. Comprendre els diferents elements i categories que constitueixen els fac-

tors de generació de malestar en l’àmbit del patiment mental.

4. Analitzar les implicacions del model biomèdic hegemònic en el camp de

la salut mental.

5. Analitzar la importància de considerar els factors socials, polítics, econò-

mics i culturals i les diferents perspectives i abordatges en els processos de

salut i malaltia.

6. Analitzar, com a professionals, la importància de l’anàlisi i la reflexió crí-

tica permanent a l’interior dels processos i dispositius de salut mental.

7. Reflexionar sobre el valor de les narratives d’aflicció en el context de

l’atenció en salut mental.

8. Analitzar les implicacions pedagògiques d’una aproximació antropològica

(hermeneuticocrítica) al fenomen de la bogeria.

9. Comprendre l’abast del fet polític en matèria de salut mental.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Història de la bogeria
Martín Correa-Urquiza

1. Les modificacions semàntiques de la bogeria

2. De Freud a Kraepelin i viceversa

3. Les grans reformes i els seus antecedents

4. De la reforma a Espanya a avui dia

5. Les particularitats del model català

Mòdul didàctic 2
Les formes de govern de la diferència i el tancament de la bogeria
Asun Pié Balaguer

1. Moviment i reclusió

2. Les maneres de tractar: del tancament a l’autoregulació vigilada

3. Aproximació crítica a la lògica del tancament

4. Més enllà dels murs

Mòdul didàctic 3
La vida deshabitada
Martín Correa-Urquiza

1. L’estigma com a procés de deshistoriarització

2. L’estigma com a acció transversal i longitudinal

3. La desarticulació de la identitat

4. Diferents estigmes, un sol estigma

5. Mitjans de comunicació i estigma

6. Que és la normalitat?

7. De rols, estatus i altres llocs simbòlics

8. Arqueologies de la subjectivitat com a punts de partida

Mòdul didàctic 4
Antropologia mèdica i salut mental
Martín Correa-Urquiza

1. Una aproximació antropològica

2. Eficàcia biològica / eficàcia simbòlica

3. La simetria analítica en el camp dels sabers i les narratives

4. El model biomèdic hegemònic

5. Particularismes divergents entre narratives. Un cas

6. Sobre la concepció de la idea de salut

Mòdul didàctic 5
Dels sabers profans i d’aquells territoris des d’on es pot articular
l’àmbit comunitari
Martín Correa-Urquiza



CC-BY-NC-ND • PID_00192049 7 Acció socioeducativa i salut mental

1. Nous territoris d’acció i escolta social

2. Sabers profans, estratègies possibles

3. Models d’autoatenció

4. De recuperacions possibles

5. Desemmalaltir identitats

6. Alguns exemples que passen

7. El cas d’una ràdio

8. Una experiència internacional

9. Conclusió

Mòdul didàctic 6
Narratives d’aflicció
Ángel Martínez Hernáez

1. Interpretar, explicar, descriure

2. Com s’han d’interpretar etnogràficament les narratives d’aflicció?

3. Estratègies interpretatives

4. Narratives i salut mental

Mòdul didàctic 7
La desterapeutització de l’educació social en salut mental
Asun Pié Balaguer

1. La lògica biomèdica en educació social

2. Processos i condicions per a la desterapeutització

Mòdul didàctic 8
Pedagogia crítica i política en salut mental
Asun Pié Balaguer

1. El patiment social i l’ésser corporal

2. La dimensió política de la malaltia

3. La militància i la reapropiació dels patiments
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