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1. Home prò…  
 
2. E: Això és el que t’anava a dir abans. 
 
3. … això de la feina e e és molt pesat, eh? Perquè... 
 
4. E: Ja m’ho penso. 
 
5. A veure, io, el que et, per exemple, veus? una reflexió que sí que  
6. m’agradaria fer és, o sigui io estic treballant amb toxicòmans,  
7. allavons el que estem fent nosaltres és e: m: substituir les  
8. drogues que s’estan consumint per metadona, no?, que és un derivat opiaci  
9. sintètic. Allavòrens e una mica explicar el que: la meva filosofia  
10. i el que io penso de la feina que estic fent.  
 
11. E: Això això XXX 
 
12. E: una mica perquè es: te’n facis càrrec de: primer, dels  
13. dels plantejaments esis- existencials que a mi em representa  
14. i després, una mica de de:, no sé, que tinguis un: un parer que potser, 
15. o sigui io tampoc no el tenia tan elaborat 
 
16. E: Fins que no: 
 
17. abans de abans de: entrar a treballar amb amb aquesta feina, no? 
18. sigui io penso que:, bueno sé que: de de tota la vida, 
19. l’home ha buscat substàncies per per marxar de la bola, no?,  per, o sigui,  
20. drogues. I que ha estat un u:na qüestió cultural i que totes les…  
21. les cultures de totes les civilitzacions ho han fet. Llavors evitar,  
22. intenta:r prohibir o intentar que això es deixi de fer és  
23. és una tonteria perquè no en sortiran. Això és el que io penso  
24. i el que, vaja, e:l què pensa la gent que una mica ia està,  
25. ia està d’això. Allavons a partir d’aquí a ens trobem en que els estats, 
26. partint dels Estats Units, ho prohibeixen, ho intenten prohibir. Allavons…  
27. aquí ve el problema, perquè clar allavons ve quan la cosa ia: és el  
28.  contrabando i: e s’encareix el producte; aquet, aquet encariment del  
29. producte vol dir que amb classes socials baixes que són les que normalment 
30. tenen una problemàtica que els porta més a a consumir substàncies 
31. d’aquestes, doncs faci que per conseguir aquests cèntims hagin d’anar a: 
32. a: buscar-los e m: de forma violenta i allavons aquí ve el gran 
33. problema, allavons. Els estats, per una banda, prohibeixen i, per altra  
34. banda, a: nivell de justificar de cara: a eleccions i de cara: a fer-se  
35. ells la propaganda, fan campanyes de: de conscienciació, de: ajuda:  
36. de dispensació de metadona, etcètera; prò io penso que és tot u:na mena 
37. de camama, una mena de història per pogue:r cobrir expedients 



38. perquè no: se soluciona res, o sigui la gent que vénen allà, tots,  
39. la majoriva, un noranta-nou per cent vénen i el primer que et diuen: 
40. "És que vull dixar les drogues." I penses: "Malament, perquè no, no vols  
41. deixar les drogues, tu, lo que vols és estar tranquil” 
 
42. E: Clar. 
 
43. amb consumint el que consumies o o una altra cosa amb més o menys  
44. cantitat, però tu no vols deixar, et sents obligat a dixa:r les drogues, no? 
45. ”Allavons, clar, per una banda, penses, sí està molt bé perquè almenys  
46. io els hi: ajudo a què: puguin conseguir una substància que els els hi  
47. evita que passin el mono o el síndrome d’abstinència, és gratuïta,  
48. és pura, és cada dia, és una dosi controlada… d’aquesta manera també  
49. aconseguim que facin un seguiment mèdic, un seguiment psicològic si el volen,  
50. psiquiàtric, molt bé! Però: per altra banda penso que doncs no deix de ser 
51. donà’ls-hi:, mantenir-los:  
 
52. E: Sí, amb un estat... 
 
53. e: amb amb amb una substància que no és la que ells han triat, controlats  
54. de mala manera perquè anàlissis de sang, anàlissis d’orina, no sé què,  
55. visites al metge, si no fas la visita no et donem la metadona, si no:…  
56. una sèrie de coses que clar que, vui dir, demanes a canvi, no?  
57. Allavons per una banda penso és que aquí els estem:, estem fent una mica  
58. com de: policia al servei de l’Estat, no? Parapolicia i, per altra  
59. banda, penses, prò, és l’unic, la manera mé:s eficaç de que almenys puguin 
60.   fer una vida lo més normalitzada possible o que no hagin d’anar:r a: 
61.   fotre el pal por ahí i que els fotin a la presó i tot això. Allavors:, a vere  
62.   això t’ho explicava perquè... 
 
63. E: Una mica la filosofia, no?, de... 
 
64.  Sí, perquè vegis els els plantejaments, els dubtes i les contradiccions.  
65.  Deu minuts, eh?, hai d’estar parlant? Mare de Déu del Carme! Allavors espera’t  
66.  e:… ara m’hai perdut. No! Per una banda això, que els estem: mantenint,  
67.  i per altra banda, els estem: e: portant cap a un control, és a dir,  
68.  io estic segur de que això també serveix e: parlo de l’Estat, per parlar de  
69.  l’aparell, no? E: per tenir controlada aquesta població, per teni:r a la a la  
70.  a la resta de la població: conformats de dir: "No, miri, que estem 
71.  fent això i amb això evitem que hi hagi un tant per cent de delinqüència, de no  
72.  sé què, de no sé quantos" Molt bé! Però io penso que el que s’hauria de fer és na:r  
73.  intenta:r buscar una mena de legalització, i que aquesta gent puguin compra:r o 
74.  adquirir la substància que necessitin amb condicions de higiene i: que tinguin 
75.  llocs per per injectar-se i: 
 



76. E: Prò és bona la la legalització? A tu et sembla que seria la: la solució? 
 
77. A veure, e: la solució. Si: l’home, l’essència de l’home sempre ha anat a  
78. buscar una substància 
 
79. E: No, no tothom! O sí? 
 
80. Prò encara que no sigui no tothom, vull dir per exemple a vere… tu: et beus  
81. una cerveseta, tu et prens un cafè, tu, vui dir són di- diferents nivells,  
82. llavors, vull dir, e: cadascú té el: la seva mesura. En el moment en què  
83. prohibeixen el: l’alcohol als Estats Units, què passa?  
 
84. E: No sé. 
 
85. Que ia es dispara i hi ha unes xifres d’alcoholisme moltíssim més elevades que  
86. no pas abans. En el moment en què a Anglaterra entre semana a tal hora  
87. s’acaba la el e de de beure alcohol i al cap de setmana tenen un horari més  
88. llarg, què passa? Que agafen uns pets bestials. Llavons és quan perd el  
89. sentit aquet aqueta mena de de  ritua:l, de con- de: de contacte  amb les  
90. persones, de: de: d’això de:, a vere d’esta:r juntets, ara no em surt la 
91. paraula. 
 
92. E: Sí, de diguem, una mena de germanor o… 
 
93. Sí, de de tenir un un 
 
94. E: Comunitat. 
 
95. una:, és que no em surt la paraula, prò bueno és igual. D’estar parla:nt,  
96. tots junts de que aquest fenomen:, això de per exemple, els el:s a: Bolívia, no?,  
97. que van enxipiant la la fulla de coca, això que se la posen a la boca, l’efecte 
98. que fa això és tan mínim, que moltes vegades ni el notes, prò és com també  
99. moltes vegades et prens un cafè i després t’estires a dormir i dorms. 
 
100.   E: Mhm. 
 
101.   Diguéssim, prò tu, t’has pres el cafè: i has estat parlant i ha sigut després  
102.   de dinar i fumes el cigarret si fumes o després prens la copeta o la mica de  
103.   d’això, vui dir és tot això. Allavons quan això t’ho prohibeixen, és quan  
104.   perd sentit tot llavons: se se desboca i i i: 
 
105.   E: Clar. I arriba a límits que: 
 
106.   i arriba a límits que que no entens. I penses, a vere!  Vui dir, una cosa és  
107.   que una persona tingui una sèrie de problemes o tingui un mal crònic o el  



108.   que sigui i recorri a una substància que, pum!, la el el el el fa martxar del 
109.   problema, o sigui li fa oblidar el problema, li fa no notar el mal, etcètera; 
110.   i que ho faci a casa seva amb una txeringa neta, amb unes condicions, amb  
111.   una mica de dignitat i de ritual. Quan això ia es fa pel carrer compartint-se  
112.   la txeringa, bruta, amb una txeringa aprofitada, que no sé què, que no sé  
113.   quantos, que no saps què, què t’estàs posant a la vena i tot això, vol dir  
114.   que ia ha perdut el sentit.  
115. E: De tota manera, clar, si una part diríem del del del consum de droga  
116. és per a evair-se, evadir-se de problemes existents, potser seria millor 
117. també controlar una mica aquests problemes, no? 
118. A vere, evidentment no és només legalitzar la droga o almenys  
119. saber ser conscient de que el problema no és la droga en si, sinó, per què 
120. aquesta gent van a buscar aquest martxar de la bola tan tan tan radical,  
121. no? O sigui hi ha d’haver alguna cosa o altra, és evident! Hi ha una 
122. massificació:, la la: la cultura capitalista ens exigeix molt, ens demana 
123. molt; vui dir actualment... 
 
124.   E: Menja el cap i el X ajuda. 
 
125.   cla:r hi ha gent que amb coranta, coranta-cinc anys han perdut la feina  
126.   posem perquè l: l’empresa ha plegat i no trobaran feina, eh?  
127.   No trobaran feina i tenen un ofici i són gent que han estat treballant, prò  
128.   no trobaran feina. Per què? Perquè tothom demana une:s unes edats  
129.   més, gent més jove. Doncs són gent que estan perfectíssimament 
130.   capacitada, que a més a més tenen una experiència, prò no els vol ningú. 
131.   Doncs bueno, doncs això vol dir que hi ha un excés de de de nivell: 
132.   professional. Llavons, aquesta gent a més a més de que la majoria no  
133.   tenen una formació adequada, tenen una problemàtica social o familiar  
134.   molt complicada, són gent que la única sortida o almenys la que:  
135.   la més sortida és aquesta, no? 
 
136.   E: I la part d’esnobisme també que hi ha una part, no? Que també suposo 
137.   que... 
 
138.   Hi ha una part d’esnobisme, però és mo:lt, mo:lt baixa, eh? 
 
139.   E: Ja. 
 
140.   Sí a més ia veus que són, són gent amb un altre tarannà, gent que:  
141.   a nivell cultural e entenen el que els hi dius, es fan càrrec del que:  
142.   del que els hi demanes, o sigui del que els hi exigeixes entre cometes, no?,  
143.   per per per poguer fer el seguiment, també tenen el seu moment  
144.  en què ells necessiten: el que: necessiten i que no escolten res,  
145.  prò és en el moment en què estan, doncs amb amb el síndrome 
146.  d’abstinència, prò quan: ells estan servits, per dir-ho d’alguna manera,  



147.  són gent que tenen un raonament molt més clar i molt més  
148.  efectiu que no pas l’altre tipus de població, que és la majoria, que són  
149.  gent que a nivell cultural molt baix, que són de barris: perifèrics, que són  
150.  gent de treballadors si han pogut treballar, prò que tenen problemàtiques:  
151.  molt fortes, molt fortes i que: io ho posaria molt paral·lel amb problemàtica  
152.  psiquiàtrica, o sigui hi ha hi ha una hi ha un: un tant per cent molt elevat de 
153.  usuaris nostres que tenen un: uns brots psicòtics i uns brots neuròtics 
154.  i allavons va tot acompanyant.... 
 
155.  E: XX també es converteixen. Vui dir que no és la la el; que ia existia  
156.  aquest brot anteriorment. 
 
157.  Aquí està!  
 
158.  E: Suposo que els X… 
 
159. Sí. Hi ha famílies que són: cinc germans, dels cinc germans e n’hi han dos  
160. que són toxicòmans i aquests dos, doncs, són d’una manera, tenen un:  
161. nivell cultural que potser han han tingut la mateixa oportunitat que els altres  
162. germans, prò els veus absolutament diferents, no? És a dir, no han sapigut  
163. avançar. Normalment estan molt enganxats als pares, a la mare, al pare,  
164. és a dir, que són gent que no han no han... 
 
165. E: No han... 
 
166. ...no han obert els ulls, o sigui, no han passat la infantesa, sinó que estan 
167. amb un un, estan nedant i no en saben, no? Doncs... 
 
168. E: I sou molta gent, que treballeu aquí? 
 
169.  Home, nosaltres, e: gent us-, bueno a vere, amb toxicomanies devem ser 
170.  uns coranta o així, prò també hi ha una comunitat terapèutica, eh?, una 
171.  comunitat terapèutica rural, hi ha el bus de la metadona i hi ha un centre, un 
172.  ambulatori. 
 
173. E: Mhm. I funciona, dintre de tot, va més bé, l’ideal prò... 
 
174. Home, io penso que, ia t’ho he dit, que: hauria de funcionar molt més.  
175. És a dir nosaltres tenim llista d’espera. Et ve una persona amb mono  
176. i li has de dir: "No, mira, és que t’has d’esperar quinze dies". Ha, ha!  
177. Fes-l’hi entendre!" Ha, ha! "I mentrestant e què em podeu donar?" "Oh,  
178. no et podem donar re, perquè és que el metge no t’ha vist!"  
179. "Doncs que em vegi un metge!" "Prò és que no és un servei d’urgències.  
180. Vui dir, aquí només visitem amb amb visites concertades."  
181. Llavons hi ha el calendari ple i el metge hi és quan hi ha visites i quan no  



182. hi ha visites no hi és, perquè està amb un altre lloc o el que sigui. Clar,  
183. prò això no ho poden entendre, aquesta gent. 
 
184. E: Home i tant, és que és normal. 
 
185. Costa, costa una miqueta, m: 
 
186. E: I quanta gent teniu allà dintre? 
 
187. Nosaltres ara estem a:ls  
 
188. E: XX  
 
189. a vere espera’t, als tres mil:, tres mil i pico! 
 
190. E: Déu n’hi do! 
 
191. A vere, d’aquests tres  mil i pico, així: actius prenent metadona  
192. n’hi deuen haver uns cinc-ce:nts o així, eh? Més no. 
 
193. E: Mhm. 
 
194. Però clar, els altres doncs són, bueno, hi ha mo- molts morts, hi ha molta 
195. gent que són morts o que han abandonat la el tractament o que estan a 
196. la presó o que:... 
 
 

 




