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Ajustant la mirada. 

Nous horitzons i perspectives des de les quals concebre la globalitat del concepte de Salut 

Mental i la praxis entorn ella.          

   

En el marc antropològic dels estudis en Salut Mental, es va elaborar una enquesta anònima a 

través de la qual es pretenia conèixer quina relació hi ha entre la Salut Mental i la vida social. 

L’objectiu era estudiar com d’enllaçats es troben aquests dos conceptes en l’imaginari de les 

persones que conviuen amb un trastorn mental. El present article és el resultat d’aquest estudi 

de camp i de les reflexions que se’n deriven. A banda del passatge d’enquestes, es varen 

organitzar també sessions de debat presencials als dos SRC (Servei de Rehabilitació Comunitària) 

de l’entitat Centre de Formació i Prevenció (CFP). 

 

Les tres reflexions més importants derivades de l’estudi són:    

1. Hi ha una vinculació excessiva al tractament farmacològic com a eina principal de recuperació.   

2. Es dona una institucionalització de les persones usuàries dels recursos en Salut Mental.   

3. L’enfoc i l’abordatge social envers la problemàtica derivada del trastorn mental és escassa.   

  

1. La pastilla com a panacea. 

La relació assistencial sovint es centra en l’adherència a un tractament farmacològic i, si es té 

sort, en la vinculació a un recurs de la Xarxa de Salut Mental. És evident la poca autonomia del 

pacient en el seu propi tractament i en la relació assistencial. La malaltia mental suposa una 

espècie de tragèdia personal on el subjecte de l’aflicció queda relegat a una posició d’objecte 

que es nodreix únicament dels sabers tècnics que aporten els professionals. Whitaker (2015) ja 

ens parlava a les seves conferències sobre com la psiquiatria és la única especialitat mèdica en 

la que no es té en compte l’opinió del pacient. Això té efectes devastadors en les persones que 

tenen un trastorn mental doncs, poc a poc, aquesta atenció centrada en la mirada biomèdica del 

professional expert, “fa forat” en la seva pròpia percepció. Influeix d’una manera arrasadora en 

la concepció pròpia del patiment. És més, s’arriba a un punt en que el subjecte de l’aflicció no té 

un discurs propi, sinó que ha estat absorbit - colonitzat - pels sabers tècnics. Segur que la 

medicació és important, en cap moment es pretén desautoritza-la, però, resol tots els 

problemes? La medicació és la única solució possible a la problemàtica derivada de tenir un 

trastorn mental?   
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En confrontar aquests resultats amb les persones usuàries vam poder constatar com la paraula 

és important. La gran majoria dels informants coincidien en la importància de tenir espais 

d’escolta i on poder expressar-se. Si bé reconeixien la utilitat de la medicació, també eren 

conscients que, per si sola, era insuficient.  

D’aquí deduïm la importància de tenir xarxa. Si bé la medicació soluciona alguns aspectes, la 

paraula arriba més enllà. Tenir algú amb qui recolzar-se és vital doncs el malestar no oblidem 

que té el seu origen en la cultura, en l’entorn. El malestar és “el pagament de la inscripció en la 

cultura”1. Per tal d’encabir-nos en les exigències socials, un ha de poder afrontar les tensions 

derivades entre la inscripció cultural i les pulsions del individu. Quan això no és possible, apareix 

el malestar.   

  

2. Entre murs. Excessiva institucionalització de les persones usuàries dels recursos.  

En la reforma psiquiàtrica es va aconseguir acabar amb el confinament dels malalts mentals en 

els manicomis, però aquest confinament sembla haver-se desplaçat cap a la cartera de serveis 

destinats a atendre aquests malalts mentals.  

Cal establir més diàleg i menys protocols. La vida fa un gir radical a partir del moment en que 

arriba el diagnòstic, però ha de ser així? No son les pràctiques institucionals i polítiques que 

exerceixen violència cap a l’individu? O, no és l’imaginari social qui colonitza la concepció que 

fem de l’individu amb patiment psíquic?  

                                                           
1 Leal, Jose (2008). “Adolescencias vulneradas: perspectivas éticas de la continuidad de cuidados”.    
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En les enquestes fetes és revelador veure com a molt més del 50% dels enquestats no se’ls va 

informar de com canviaria la seva vida després del diagnòstic. Això deixa palesa la necessitat 

d’humanitzar les pràctiques en Salut Mental i descentralitzar-les dels sabers tècnics hegemònics.  

El professional, donat que primer de tot és persona, ha de mantenir-se amb humanitat i ètica. 

Una ètica entesa com “la vocació d’interpretar i de sentir-se interpel·lat pels altres. I no 

simplement estudiar-los com si tinguéssim la ciència de la interpretació i la classificació”2. Les 

persones valorem més la sinceritat i la proximitat, que els coneixements intel·lectuals. No 

escollim un amic perquè sigui molt intel·ligent, sinó perquè és bona persona. De la mateixa 

manera, no ajudem l’altre pels nostres coneixements, sinó per la part humana que posem en 

acció en la relació.  

                                                           
2 Leal, Jose (2008). “Adolescencias vulneradas: perspectivas éticas de la continuidad de cuidados”.    
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3. Activar la mirada social.   

La veritat és que per a molts dels informants, l’assistència al recurs és l’única rutina diària que 

implica el manteniment del lligam social. Què ens indica això? Que l’assistència a un servei també 

fa la funció de respir. Moltes persones, més que patir un trastorn, pateixen de soledat. Pateixen 

d’una ruptura social. En molts casos la soledat juga un paper importantíssim en la vivència de 

l’aflicció de les persones amb malaltia mental. És més, en algunes persones, la soledat és l’eix 

vertebrador de la dimensió subjectiva del seu patiment.  

 

  

 

Quan se’ls hi va preguntar als informants que era el més important en els seves vides, tothom 

va fer menció a les persones que un s’estima. L’estabilitat personal prové del sosteniment que 

els altres representen per a un mateix. La qualitat de vida va lligada als vincles socials que tens i 

a la qualitat d’aquests.  

Quan entra en joc un problema de salut mental, s’inicien també les dificultats en l’àmbit social. 

Es posen en joc fonts de patiment com l’estigma, l’exclusió social, el canvi de subjectivitat i la 

pèrdua d’identitat. És revelador veure com, en la majoria dels casos, l’aflicció no emergeix com 

una conseqüència pròpia del trastorn, sinó que s’esdevé en les interaccions socials i en com 

aquestes afecten a l’individu.  
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Observant la opinió, en primera persona, del col·lectiu queda palesa la necessitat de tenir 

presents totes les converses, idees i necessitats expressades doncs d’elles se’n desprèn la 

dimensió subjectiva, en aquest cas, de la malaltia mental. Sabem què preocupa als subjectes de 

l’aflicció i sabem què valoren i què els dona qualitat de vida. Per tant, no és descabellat 

organitzar els serveis en base a això. Posar a primera línia la narrativa subjectiva envers el 

patiment, per tal de generar no només salut sinó un coneixement propi del col·lectiu que articuli 

la mirada i les pràctiques entorn la salut mental.  

Una millor qualitat de vida és símptoma de salut. Així doncs, reflexionem sobre el concepte de 

salut, doncs aquest estudi reflecteix que la salut no queda reduïda tan sols al pla físic, sinó que 

va més enllà. Requereix l’abordatge d’altres demandes que tenim desateses com ara “la 

demanda política i ciutadana (la possibilitat de ser i estar essent concebuts des d’un altre 

lloc/identitat lligada a la condició de pacients o malalts) o la demanda narrativa envers el 

patiment (el que “el mon fa amb ells” i no tant el que “ells fan al mon”)”3. Fer això significa 

recuperar el món social del patiment. Significa treballar per un canvi de paradigma centrat en la 

creació de xarxes alternatives de recursos que tinguin en compte la vivència subjectiva de les 

persones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Martín-Hernáez, Ángel i Correa-Urquiza, Martín (2017) “Un saber menos dado: nuevos posicionamientos en el campo 
de la salud mental colectiva”.   
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