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La idea de fer un treball sobre aquest tema, que és presentat

com a tesina do grau en el Departament d'Antropologia Cultural de

la Universitat de Barcelona, no ás nova en l'autor. Ja en el eurs

1974-1975, i en eol.laboraeió amb en Pere Serra, varem far unes pri

meres aproximacions centr�d8s pructicamant en el tema que aqu1 cons

titueix la primera part del treball, és a dir, la coca al Perú, en

el mare de l'assignatura "Cultura Andinalt, que dietava el Dr. Este

va. En alguns aspectes, doncs, aquí emplio i desenvolupo les idees,

e.nalisis i conclusions d'aquella primera exposici6 da la qüesti6,

correttgint-na algunas d'allas i profunditzant la idaa inicial, és

a dir, veure el rol que les drogues juguen dins d'una societat de

terminada, en releci6 a les estrat�gies deIs diferents grups i clas-

ses socials.

Per a1tra banda, aquest estudi tamb� és fruit del traball de

Camp realitzat, principalment a Barcelona, al llarg del curs 1977-

1978; traball que, degut a tota una s�ri8 de circumstancies conjun-

turals d'una banda, i a una tria conscient, d'altra, s'ha centrat



en Lnfcrmec Iona :l exp8rienciss QU8 han g1Y'ü.t prüiclpclmcmt (,1ntorn

d'una droga: lB "Cannsbis SRtiva", molt m�s coneguda en les SOVC3

dues vcr-Lanbs de marihuana o haxfs , 8i por una part tÜXO reprGsentu

una limitaci6 evident , sobretot de CBra a tenir una visi6 global

facilitat el nr-of'undá tzar- en oeh:1rminats aspecbes , com al!Juns de La

ef'ectes del "hax", o la valoració secial que 3e'n fa; ja que, a PE1Y't

d 1
. ,..._.

j s; 1 't·1
,. te es carcums cenca.es con urrcuz-a s e). a.nes mes ernun , corn pSI' exem-«

pIe la facilitat de trabar informante fumadors de "haxll, o la rela

tiva abundancia d'nhorball en l'actu¡;;;l mercat barceloni, pel que BS

veu en una primera aproximació confirillude. posteriormont, la podem

prendre COIn o. prototipus de c6m és tract.ada una droga i1.legnl, par

un cantó, pel"b pe!' 1 'altra ja tan geneX'alitz€lcla que les expectati-

ves d'integració semblen cIares; veurem, aixi, els grups que giren

al seu voltant, les possibles sub-cultures que ja pogut generar,al-

menys. en una deterr"inada �poca i a Barcelona, en concret, etc. I ai-

xb amb les corresponents refer�ncies m6s significativos a d'altres

drogue�, sobretot l'a1cohol -com a prototipue de droga 1egal- ene

ofereix ja un material forga consistent de cara a tructar la probJ.e-

mñtica plantejada.

Intentaré explicitar el marc teoric en el que es planteja el

treball. Una de les principals hipotesis subjacents en ell 6s que

la mistificació ideolbgice juga un papel" important en les relacions

de poder de qualsevol societat i que aquesta funció es veu cada cop

m�s incrementada en les societats occidenta1s desenvolupades. Aixi,

veurem en aquest cas , a través de 1 'an61is1 d'un cemp concret -la

qOestió de la droga- la fal.lacia que constitueixen, en la que es



movon malta de l.s ergllr:10nts quc , dnnnrrt--se en gan3rals C01l1 a v[.l.liJs

en una sQcietat daterminfldlJ.¡t són utilitzats, sobr(�to-l; por pó:trt de

grups da poder, por a justificar un Ustatu quoH concrete AqU3St �s

un f'enoman que 85 déne principalr.1snt a nivell de l"estructura ju:!."'i

dico-mornl, politice etc .. , és a dir, en el cs.rnp da la ideología ..

Ene trobelTI que, per él. prohibir tota una serie de C08GS que no con�

venan a corts grups dominants, o per estimular-r.ls d'altr'Üs, aquests

utilitzen , o part doLs mccaní.smes directa o indirectament coact.Lus ,

una s8riG de formulacions persuasivas explícites que, moltes vegades,

poca cosa tónen a veure 6mb les motivacions reals o últimss d'aqu8-

lles prohibicions o estimuls. Els mecanisrnes en pras�ncia-des de la

re11gi6 a la publicitat, passant per l'ensenyament DeIs medis de co

municació de mass8s-, �a S8va importancia relativa, varien nstural

ment segons les formacions socials de les que es tracti (1). Perb hi

ha el fet comú de que les raons i arguments qua es d6nen s6n expli

cacions a mitjes o justificacions que emmascaren d'una forma o altra

els rnotius reéls de les coses.

Aixb ho podem veure amb l'exomple del "consumismell (2). A par

tir d'un moment determinat, en el que les metrbpolis capitalistes

van hnver de canviar la seva forma d'explotaci6 de les colbnies, jo

que no podia ser tan directa i havia de passsr per una s�rie de media

cions politiques (ind8pend�ncia deIs P61:lSoS de l"anomenat "tercer

m6n", estrat�gia de blocs etc.) i també degut a l'a.l1pli desenvolupa

ment de les forces productivas, es veu la necessitat d'ampliar els

mercsts interiors, cosa que es tradueix en que la gent compri cada

vegada mss i amb más freqü�ncia. Aquest fenbmen, a part de modificar

la tecnologia ( com en el cas tan conegut de que ara, una maquina



ni una rr.6(i, morrcr-ca que e Lqunce os 188 p:Lom"!l"DS encar'e f'uncd.onan trah-

qL!i1.1::'1.l1j�::nt), compor-t.a to.'llbrS una r'8-or.ionti:Cció :!.deol¡jgicc. ce les mr:,ssas;

Elixi, un conccpta com el da 1"8Gtalvi� tan a:cn:üg��t a 18S clasf:l8s mit-

jos d81 cap í,talisí'ne 11:LbGral, 811 el c8pitalisma monopolista ecmb.l.a pns-

sar a un según pla, o és ro-conver-tcf.x dier:-!; qU!3 L"csba'lvf., inclús el

mes petltp s"assogur'a inv81:,'cint, i qua "no l1i ha millor inversi6 que

les acciona de tul C(;;r.panyia Nec).omú"', tals terrenys i o pisos o co+xe

o el que sj.gui n. Por altra part, es manipulen tamba necessd tats objec

tives que tothom sent en més o menys grau (i, en gran po.rt, producte

del dssgavsll en qua el mate ix cé¡pitalisme ha subsumit él umplis sec

tare de la societat occidental), com es lila qualitat de vida", des-

ví.anb-Les cap a peeucío-eor-t í.dos rende.bles por- al sistema: certes ma

des (en sentit ampli: \/cotits, costums, corrents ideologias ••• ), elec

trodomestics, revistes que parlGn d"aquets temes, indústrias depura

dores ebc , En aquest cae hem vist que les nacaasd, tats quantitati ves,

que no t6nen limit, desplacen les necessitats qualitatives, i aixi,

la "qualitat de vida" és mesurada en termes quantitatius: és él di),",

se supediten unes necessitats ganaraIs a la necessitat de valoritza-

ció del capital, i per tant, als interessos d'una s�ri8 de grups amb

poder e. dins de la societat capitalista són prosentats com els inte

raSGOS de la societéJ.t, de la humarrl tat, per tal de t reure '

n el maxim

de rendiment possible (3).

En el cas d'una prohibició, COfil pot ser la do certes drogues,

veurem tumbé aquest diferent nivell entre les coses explicitGcles com

a arguments en contra de la S8va utilitzBci6 - són terriblement do-

Lenbas , pel"'verteixen al javent, o.li8118n als hO�:18S SDr1S ••• - i els in

tarassas r8a1s que es mOU8n darrel"'a d'aquesta prahibició (o to.mbé da.-

rr8ra de certes promocions, com In de l'"alcohol).



La idea d'ugnfa_t' la coca com el axempLe c:tno-hlsturic ha cstr.�t

motivada, d "una par-t, per- la claretat amb la qU8 8S pot estudiar la

hiprrt:esi que enuncLava n18S amurrb , CC;'¡1 V8UX'8tr1 InSS andeverrt , segom-j 108

epoqu8s, és prohibida o permesa amb c:afel"'ents arDUlTl8nts leQitimudors,

tot i que la natur-a'Iaaa biologici:.l d'nqw:Jsta planta i la seva relació,

a aquest matsix nive11, amb l'orgnnisIr!8 huma (si és que Di>d�l es ptrt

veure ed.Ll.adarnerrt del seu conbexbe cultural) no ha ver-Lat , alms!iYs en

el periode qU3 conaixem. D'altra banda, pansa que el treball etno-his

tbric té una importancia i un inte1"85 notable, dones ens forneiz lo vl

si6 de tot un passat que, en el moment de pluntejar problemas actuals

ajuda a explicar-nos una s&rie de pr'ocessos per els quals s"'ha arri-

bat a una determinada situació, i és poe menys que indispensab18 per

a tenir una visió global del problema que tractem aqui.

Arribats aqui, dones, cree que es pot veure jo. el perqu� d8 l'

intert3s precisament par aquest tema. Encara que sigui una cosa sabuda,

penso que no és ociós recordar que la primera opció de tot investiga

dor social quan escul1 el carnp eoncret en el que vol treballar no acos-

. turna a ser casual, sin6 que hi ha unes valoracions pr�vies al mateix

treball científic, és a dir, uns criteris axiolbgics.que posteriorment

condicionaran el l"esultat. Vul1 dir amb aixb que la IINeutralitat", en

majúseules, na oxisteix i que, qui más qui msnys, es veu canstrenyit

a treballar en un eamp que ja li vé donat d'avangada per diferents fac

tors, que poden ser acad�mics, polítics, economies a d'altre tipus; con

seqüentment, penso que és millar reeon�ixer d'entrada aquesta situació

objeetiva, más que no pas pretendre ignorar-la.

Aixi dones, i partint de l'exist�ncia i funei6 del que he anome

nat mediacions ideologiques, i de la droga com a un eloment suscepti

ble de ser utilitzat per a diversas funeions soe�uls, el que intenta-

ré en el mare d'UqU8St traball academic sera dilucidar dues qtlestions
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cussi6 m�s conjuntu�al, d'altru.n3Gumint, els objsctius 56n:

tal ccm ja

he B){pl:i.cf.l,t mSG amurrt ,

2) Esturli dell cf'\nv:i. 80ci0.1"
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En tata societat 1'V5 de les drClDues

esta codificat; dins d'una detGl"!rdnada escale. da valors. Es a dir, cons-

titueix un eLemorrb d'j.dentificació nas o menys important, segans els

casos, df:31s membr-ee d'8quella societot, 6s un eLemenb más se segf..lretat

en el seu crdre 60ci(:11. Ara b8, degut al desenvalupament tecnaltlgic,

econbmic, politic, social etc., que té com a fans la lluita de l'ha

me par dominar la naturalesa i la lluita de clasees en el si de les

diferents societats humanes por a beneficiar-se d'aquest domini, la

histbria ha enat conformant una s�rie da cultures cada vagada m6s inter-

relacionadas fins arribar a la situaci6 actual en que la nostra cultu

ra occidental sembla tenir una influencia gairebé mundial , a través

de medincions de tot tipus, basadas en el mercat mundial que ha creat

el capitalisme. Aixi dones, es pot dir que en aquets maments no hi ha

practicamsnt societats qua visquin i evolucionin d'una manera aillada.

Es a dir, el que en una determinada conceptualització en dicm "contac

tes culturalsn són freqtlents, ss multipliquen i, mal tes vegades, s6n

permanents. D'aquesta manera, en�els contactes que tenan entre elles

les diversas societnts 8S produeixen uns processos d'inter-d8pend�ncia

qua, entre d'altres conseqüencies, generen un desigual trasvas de

�rets culturals'entre elles. Aixi, s'arriba a un fenbmen de trans-cul

turació que pnovoca una s�rie de crisis internes, sobratot a l'interior

de les societats que estan en una posició dominada i es troben "envat

de5� per l'e.ltra cuí.turu, invasió que, dedxem-ho cIar, pot ser des de

la literal invasi6 militOl" fins a l'invasi6 cultural en general (4)"



Aquesta invf.1si6 pres8nta una sbrie d� problomos, dones pot tcnir

varias diroccions. Pot trnctar-S8 cJ"u¡j r8fm��8n�:::mt de 18E; clasf.�a:� 00-

minantn eles de fi:J:r'a, a canvi només da carteo conceaaí.ons com mines,

plontacions etc. O bj pot exigir una re-conversió d "aquestes mat(�:Lxns

c Lasaes per- mJBptar-se el le. nova sitt:�c:t6 dones, si no ha f'an, d"oltr>Bs

seetars da la societa.t pacen OCupar' el seu lloc privilegiat. En aqu8st

cas hi ha una l;"eITIoclelaGió de l'escaln de valors i, eoseG que abana te

nien una importc-.nc:io primordial, com par- excmple la def'enaa de la fa

milia o de la moralitat pública. poden relativitzar-se en bonefici d'

una certa re-estructul"ació del joc social que 8ls permeti continuar'

conearvanb el poden dins d'aquella societat� També poden resistir-se

al convi i aleshores d8p�n del seu poder real (poder que pot un8r des

del policial fins a l'ideologic) que logrin frenar el proc6s d'acultu

raci6, o b� que aquesta es faci en favor o en contra dels seus interessos.

Aix� és el que s'analitzara en la part monografica sobre la coca.

Aquí veurem com, dins l'univers cultural andi, l'ós i funcions de la

coca va oxperimentant uns canvis diacronics notables, que dividiré en

tres etapes principals: en la primera étapa, corresponent a la l!3poca

pre-colombina, el seu ús era exc'luaí.vemerrt ritual i nomé s permea a les

cla5se5 altes. La segona etapa, a partir de la col.lonització espanyo

la, es carecteritza per l'extensi6 del seu ós a tota la poblaci6, i

aixo peI' dUBS raons principals: a) és un dels negocis més importants

de les colonies; b) és una manera de que els indígenes produeixin más,

la qua1 resulta fOr'9a barata €lIs colonitzadors. Finalment, en una ter

cera etapa que comen9aria al 58gl8 XIX, veiem com els governs nacio

nal.s burgesos del moment ténen una gran pr-eocupacf.ó per eliminar La
seva utilització generalitzada que es considera perjudicial per a la

poblaci6, sobretot tenint en compte que pot dificultar la seva intogra

ció no tan a nivell economic, on m�s tard la veurem obertament utilit-



zeda per- a inc!'mnelltaT' la pl"oduGtivitnt de la. me: d/ obr-a, sinó Gobretot

El n:i.vell cultur'c:l, dins de La comuní.taf nacLrmeL qU3 s'osta crcarrt ,

dones 8S un sign3 d"ic:entitnt qua s'into!'ferei.x u d'o.lh�es s:Lmbols i

valor:::; unificadors i "suPQriors", qU8 van consolidnnt tot el"corpus"

ideologic do la na.ció moderna i 8S considera, d,oaqu8sta nla.nera, con¡

una r�mOl�a d'un passat que cal superar.

3) k!:_9.9Est����::..cQ.. seria la d'incidir en les pol�mi

qU8S que, !'ef8rides SObl�otot a pr-ob'Lernas super-estructurals, s'eston

produrnt a l'Estat espanyol psI fet de qUI3 estem passant d'una SOC18-

tat fortament autoritcu,"ia a una altra relativament mé s permissiva.

El parentesi que, per a moltes Goses, ha representat aquets quaranta

anys fa que molts vells problemBs es presentin com a nous, la qual co

sa no nega que, efectivGment, l1i h8gi noves qüestions plantejades. Perb

el que estem tractant, GS a dir, l'ús de determinades plantes o pro

ductes clerivats d'alles amb finalitats curatives, rituals, estimulants,

d'evasi6, com a manera d'assolir un mil10r coneixement d'un mateix o

simplement com a plaer, és a dir, l'ús del que anomenem drogues, és

tan vell com la historia. El que si es pot admetre com a una novetat

és la forma en que aquesta qüesti6 es presenta en la nostra cultura,

en aquets moments.

A través del treball anirem veient que la prohibici6 o noo d'una

droga, com la coca o el haxís no espon tan a criteris de perillositat

biologica (encara que, en el cas d'aquestes prohibicions, sobretot mo

dernamBnt, sigui un deIs primGrs arguments que contra elles s'esgri

meixin), sinó que respon mes a d'altres coses, com s6n ara el benafici

economic que eIs l1i comporti a una serie de grups d'una societat, l'6s

que d'ellas en puquf.n fer les élites de poder, del rol social que li po

den assignar ••• en fi, dopen del tipus d'integraci6 de la droga en una
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cultura detenninada.

Aixb
é

s el qua t;nlctare pr-Lnc IpeLmarrc en la segona par-t del t1'8-·

ba.lL, En la noe tz-a socistat occ í.derrca'l pndem vaur-e f'or-ca cIar que, rnen-

tre h:l ha cer-te s drogues COIn er-a l' o.lcohol i el tabac, no nornás porr:le

ses, sin6 també promocionadissimes (ja qua, a part delo grans b8n3fic�

que aixb comporta a unos quantes persones, en alguns momants poden ju

gar un cer-t paper- da control =pensem en e Ls eLcchó'l í.ca-}, tenim també

una serie de drogues com el haxf s , la LSD-25 o els opH.l.cis, devant de La

quals no hi ho , oficialment, permissivitat possible. La primera cosa

que crida l'atenció aix:ls que comancen1 a profunditzar en el problema

�s que os fiquin en el mateix sac de la fruita prohibida drogues tan

diferents com el IIhax" o els opiacis. Pero aixo ja ha vaurem mBS ende-

vant.

Aquí es tracto. només de veure com, ara, sota d'aqu3sta prohibi

ció, es presenta un dilema. D'una banda, la comercialització d'alguna

d'aquestes drogues podria crear grans negoois o ser la font d'empenta

i transformació d'alguns altres. En aquest punt, i deixant moralismes

a part, molta de la oposició a la seva legalització podria venir,per

exemple d'aquells traficants d'alcohol o tabac que, a difer�ncia deIs

grans monopolis, veuen en el nou nogoci una perillosa compet�ncia.

Pero d'altra banda, els grups que dominen la situació es noden t¿mar

qua la utilització de certes drogues (que va a�ompanyada, a més, de la

"ideologia del pLaar-", "contra el traball maqudrrítzat", del fet ele co

n�ixer altres m6ns i dimensions etc. en molts casos), comporti elaments

de descomposici6 o de disgregeci6 que podrian accentOar carts aspectes

de la crisi en La que es debab la societat occí.derrt al., En aquast sen-

tit es tractaria de veure si la manipulució d'aIgunes drogues per part

del podar, no podria servir per Q desviar a amplie s80tors contraris
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El l'actuGl estructura d'aquGsta societnt (sobretot entr(-3 la joventut,

qU8 GS pr.tser- el eeccor- on el "ma1ElstGr social" es manifesta d/ una ma-

nera m8s viva) Ccp El pSCludo-sorticlas mes o m9nys compartimentadas qua

els estnlvi8ssin d'encarar una opció global i radical enfront d'ella.

Es a dir, por a evitar altras tipus d'alternatives qua, a la llarg3,

podrien sor més porilloses per a la sob:t"'aviv�ncia del sistema que no

l'lIencarrilnment" de certGs contestocions.

Aeferit a aquesta qüesti6 hi ha un fenomen que comenga El ernergir

i que aqui deixar� nOlTlos apuntat i que és el de que, en les societats

occidentals més desenvolupades sembla que es tendeix El mantenir o ei

xamplar espais de permissivitat que s'han comprovat com no perillosos

malgrat certes aparences, a canvi d'anar oliminant els que s'ha vist

que éren mes difícils d'integrar (5). Seguint la mateixa conceptualit

zaci6 usada anteriorment, es pot dir que la difussió d"'alguns"tréts"

foranis, com és l'ús de cartes drogues no adscrites en principi a la

cultura occidental, no és un fet que vingui imposat d'un hipot�tic ex

terior, sinó que són una serie d'elements o grups de la mateixa 50c1e

tat eIs qua els estan expandint; aIeshores es poden produrr unes sub

cultures al voltant d'elles que, o be resten integradas en la cultura

timare" amb totes les variants o matisos específics que es vulgui (que
són e1s que precisament els hi dónen aquest caire de sub-cultures), o

bé degut a la ralació respecte a les altras parts del mate ix sistema

cultural o a la seva difarent evolució, es podsn convertir en una

I.·contra-cultura," que se sitúa al marga o també en contra dels patrons

cultura1s dominants (6). Aixo ú1tim és el que sembla que no es pot

tolerar: s'ha d'aillar al maxim aquets grups que qüestionen al sistema

d'una manera tan radical. i eliminar-los si el seu aillarnsnt no és

efectiu o possible. A un nivell paralal, encara que más especificament

polític, es podrian veure els exemples dels "Black Panthers" a1s USA
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als voLbarrca de 1'" any 1970, o da la banda "Boader--t..ieinhoff" a 1" ac tuaf

Alonmnya Federal Caín a forma qUD, pru:'tint de Le principis de la "tolo le-

runcin X'ep1"Gssiva", ténst1 aquestDs domocro'ci8s J.libOl"als super-d3senvo-

lupades da tractar als grups que s'hmn situat frontalmsnt en contra

de la S8va organitzaci6 social.

Per acabar, vull s.clarir el concepte de droga tal com sera uti

litzat aquio 88gons el qua ja he apuntat una mica mes amunt perlo de

droga no etenent-me al significat mes corrent d'aquest mot, carregat

ideolbgicament de cert dramatisms i que nom�s cOl1cerneix a les drogues

il.lega18, sin6 que inc10e, com s'haur� pogut observar ja en aquesta

introducci6, tates aquelles substancies quImiques que s6n introduIdes

voluntariament a l'organisme i que "
••• t�nen el poder da modificar l'

estat psicolbgic de l'individu. Provoquen modificacions subjectives

de l'11umor, del pensament i del nivell de consciencia de l'individu,

tot transformant el seu comportament aparent" (7), i que poden crear

algún tipus de dependencia, entenent aquesta com
n
••• la nec8ssitat

de recbrrer a�b más o menys regularitat a aquest mate ix producte qui

mie par a superar les dificultats psicolbgiques derivadas de la vida

qCotidiane d�un individu"(S). Dependencia que, com respecte a molts

més nltres elements dins de la nostra vida qOotidiana, pot ser psico

lbgica, en el ces d'unes drogues, o tembé física en el cas d'unes 61-

tres, i que constitueix precisament un dels factors caracteristics

d'aquestes últimas, com V8ursm en el moment corresponent.



(1) Sobro el concep+e da I1fm.'ITléleió social", veure Haerriocker-, 1971.

(2) SObr'8 el connumisrns i el papeL' dol "tercer món", veUl"e Frs.nkpl971.

(3) Sobra 18s difer-0ncies entr-e nGc8Gsitats qusntito.tives i qunlitati-

ves v la cual.Ltat de la vida, le. sutisfacció de les "neceas í, t.at.s ra-

d" 1 \\ t 1" 11CB s, e o. VGure Ha lar,A., 977.

(4) Sobre Bls concaptas olassics d'acultuL'aci6, transculturaci6 etc.

veure Baals f} Haijr_¡r, 1963, i Liareie:!', P., 1969.

( 5) Va ur-e Vialf , More , r,�Qrcuse , 1977 •

. (6) Aqui rosulta evident que empro el terma contra-oultura en un sen

tit bastant laxe ja que, a aguest nivell i en la nostra sociatat

no es pot parlar tan d'una o altra cultura, sinó de les diferents

apropiacions o manipulacions de la cultura. Perb m'ha semblat útil

mantenir el terma cara a una millor c1aretat expositiva.

(7) Claridge,G., 1972, pp. 11-12.

(s) Jervis, G., 1977, p. 9.



LO,:- la conf'ecrrí.ó de la primero par-b d'aquGst treball no és pro

ducto d'una rGcerca sobre el torreny, sinó de l'estudi d'una s�rie de

meterials escrits sobre els quals m'he basat per arribar a les meves

propias cOl1clusions. Aquats materials es poden aplegar en quatre blocs

principals:

a) EPn�s: aqui s'ha tractat d'expurgar pacientrnent els textes deIs

Cronistes d'Indies que, com és logio, han estat de gran utilitat per'

El oon8ixe1" molts fectors de la epoca colonial i també per a l'analisi

de la percepci6 que del Nou M6n i, per tant, de societats totalment di

ferents a la seva, tenien molte deIs protagonistes Olés o menys directes

de la colonitzaci6 espanyola.

b) Assaigos sobre les drogues en general, el.laborats des d/ un

punt de vista fon2n1entalment farmacologic o psicologic, i també alguns

d'informaci6 genaral.

c) Bibliografia sobre la historia del Perú i/o tematiqu8s com

"tercer' m611", "sistemes mundials" etc. fenomens en els quals considero

que esta immersa la societat perunna d'aquest sogle.

d) Bibliografia producte de diversos treballs de camp actuals

sobre el tema que ens ocupa o temes afins.

D'altra banda, he plantejat una analisi a tres nivells: primer

de tot, una aproximaci6 a l'estudi de l'objecte material que és el fil

conductor del trebnll, la coca, intentant prescindir, en la mida que

aixo �s possible, deIs diversos condicionamEmts concrets en que des-



P!'8S el tY'obcrom. Segonanos!lt, una visi6 dincronica de la coca i el seu

medi soo1ol, limitat al PerO P8� ruon5 pr�ctiqu8s, conscient de que to�

"tall" no �s, en aqu8st sentit, m¿s que una orbitrarietat 6til par e

l�Bstudi. El mate ix problema es presenta quan, en tercsr lloe, raalit-

2:0 l'examsm s í.ncr-oru.c de la caen al Per-ú en l'actualitot, on m-interes

sa sobretoJc r-emar'car- la seva f'uncd.onul.d.tat social a través deLs tres

items que m Tran samblat i11(;�s significl';�tius:. ús eneruetic-mece-.nic, ús

medicinal i ús ritual-mfugic.

El traball realitzat a partir de les fonts i la bibliografia so

bre aqueta tres nivells i sobre la seva relació amb les hipoteais pr�

vies ja exposades anteriorment m'ha permés arribar a precisar, d'algu

na manera, el rol social de la coca, tal com queda reflectit en l'úl

tim apartat d�aquesta primera parta

l�l. MORFOLOGIA.

En aquest primer apertat dedicaré l'atenei6 8 la descripci6 for

mal de la coca i d'algun deIs seus aspectes en forma de generalitzacions,

amb la simple fin6.1itat de fe.miliaritzar-nos amb l'objecte del nostre

estudia En algunes ocasions dones, f�ig abstracci6 de les situacions

concretes en les que es d6na un fenbmen, jo que l'en81isi d'aquestes

situacions �s el terna oentral d'aquesta primera parta
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Des del purrt de vista de la botblica, la coca és Il§:Ix1!.1E.f'��

E!2.Sll, familia d:: les sritroxilLlcies. I\l:"bust d'un él tres motres ct"al

gada, d'escorga blanquinosa, fullas elol1ptiquBs emblBnte a les dal

tarong8r, flors grogonques i fruits dopacis. Prepi dels Andas boli-

vians i Per-uans , 65 conreat tambo per- les fulles, que 56n estimulants

i ,narcotiquss p81" la cocaina que cont.énon, "(1) Ef'ect.Lvemerrt , el gra.n

cultiu d'aquesta planta es troba a les valle humides i calentes daIs

Andes, a unes altuí.�es que os-cil.len entro els 1.500 i els 60000 mts.

sobra el nivell del mar, peí.�b en l'Dcl;ualitat esta t.ambé aclimatada

a cer-tas zones amoricanes a prop deLs trapics (Jamaica., Guayana •• o)
i a 1 "Orient, asserrt IndonE3sia i Cailan dos pror:luctors fOI'¡;a impclrtants.

En els cronistes trobem diferents descripcions de la coca, Aques

ta del P. Bernabé Coba és presentada d'una forma molt plastica: ti Es

la coca una mata no mayor que los manzanos enanos de España, de hasta

un estado de alto; su hoja que es la que tanto precian y estiman los

indios, es del tamaño y talle de la del lim6n ceutí y a veces menor.

Da una frutilla colorada, seca y sin jugo tamaña como pequ2ños escara

mujos que solo sirve de semilla" (2). La descripci6 del Pe Acosta, ri

betejada de pintoresques a1.1usions, fa ja algunes referencias a la

valua d'aquesta planta: 11 En los Andes se crían monos y micos muchos

y muy graciosos, y papagayos en cuantidad. Dás& la yerba o arbol que

llaman coca, que tan estimada es de los indios y tonto dinero vale SU

trato ( ••• ) Es pues, la coca tan preciada una hoja verdo pequeña q�e

nace de unos arbolillos de obra de un estado de alto�(3).

Finalment, al "Diccionario Geográfico de las Indias Occidentales

o America", Antonio de Alcedo ens parla més extensament deIs seus efec-
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tes i explot3ci6: " (Coca), Arbolillo pequeAo de color verde clero

que tiene 10 hoja pcrGci�a B la del nBr�njo y 58 cultiva mucho en el

Perú; 01 zumo 8S el mayor cor-robor-anbo y de un alimento que p�.r8c8 in

creíble, por-que sin otra pr'evencd.ún que la de las hojas de esta planta

hocen 105 indios viejDs muy Larrjos , y S<-J mantienen robustos y vigOrO-¡sos muchos dfas sin comen otra COSB; lo más singular es que a los eu:"
I

ropeos les escalda e inflcma la boca. Se produce en climas cálidos sin

exceso y de ella S8 hace un grand:ísimo comercio, cuyos derechos produ

cen grandes sumas al Rey porque los indios no pueden pasar sin 8110"(4).

1.L2o Efectes.

Com ja s'ha pogut veure en alguna d'aquestes descripcians, els

principals efectos de les fullas de la coca en un individu s6n els d'

euforia, el1ergia, vigor, sensacló de benestar, alleugeriment etc. Un

deIs mecanismes principals per el:c qual s'arriba a aquets efectes és

el de l'anestesiament del revestiment de la llengua del que mastega

la coca, de manera que l'individu en qüesti6 no es dóna campte del

seu gust amarg¡ a l'empassar-se el suc de les fulles, la principal

substancia alcaloide que conté (la cocaina) anestesia també el reves

timent muc6s de l'estómac i així ja no es noten les sensacions que es

dónen en aquest brgan, sobretot la de fam (5). A más, a les fuIIes de

Coca s'hi troben forga quantitat de vitaminas que poden proveir a l'

organisme huma de calories de les quals na disposa degut a una mala

alimentació. "Cent grams de fulles, una porció regular, supleixen una

gran par·t daLs requisits diaris de vitamines B , 8 , i cn( 6).

A aquets efectes hi col. labora tamb� la subst�ncia que acompanya

a la fulla de coca en el moment de ser mastogada, la llupte. Es una



/ ,'}
/1

I

i

pr8�IGrGci6 El. bm¡8 de 0:::.J.;:, encer-a qWJ 6110 on no hi ha pcdr-a coli'1sa

8S fa amb matbl"ies vagetnl::: en f'orsoa de cendree [pr-oduc+e de cremar'

les tijé3s de .9.!.f"'� el de la sb.lls:s', principo.lmcmt, de Ls que daspr-és

se "'n f'an une pans que 8S bDrrejaI'cln amb aigí.la) � o també amb la ptú.s

calCElria obtinguda de rnoLdz-e les c Losquea d"'alguns cargols. La llin�i!2

s'afeg8ix dasprL1s de que l"individu hegi tret el nervi de la. fulla i

n'h6.gi f'et una bola que s'humitejn pr�viE'.msnt amb saliva. S'ha ccepr-o-

vat .que quan BS mastegn una substancia alcalinaarnb la cocé'J.�na, aqu88tí.1

queda reduida El 8cgonina. Aix:.l, "
••• en experiments amb rotolins s"l1o

demostrot que la ecgonina td un efecte 8stimulant m�s fort que la co

cafne , 8asat en Elix�, el plo.er derivElt de mQstDgar fulles de coca potO
augmentar entre els sera humans afegint-hi una sLlbst�ncia alcalina al

ac.ulliQE!. Amb élixo s'obté un gust millor i efectes més notablestt(6).

Amb aquestes propietats es pot entendre molt bé que, excepte quarl

hi ha hagut prohibicions eocd.aLs f'unc í.ona.lmenb eficaces, hagi sigut

una planta tan popular, sobretot si tenim en compte la durasa climato

lbgica deIs Andes i les pobres conuí.cdons alimenta.ries i de tot tipus
I

en les que s'han dasenvolupat les comunitats indígenes, com analitza

ré en el seu momento

El principal alcaloide extrot de les fulles de la coca (C�f-:l2.'1 N O,,),
que es pot preparar d'una mE.nera f07.'gél senzilla (?), és un poder6s

estimulant, del mateix tipus que la cafeina o les amfetnmines. Segons

laurie "
••• és possible que gran part del mal que s'atribueix a la haro

ina sigui causat per la cocaina hidroclorhídrica. En la practica m�di-

ca es considera que la cocaina injectada ••• 8S molt perillosa perqu�

estimula poderosament el sistema nervi6s central. En grana dosis



provoca una parunoia aguda i en ulguns casos un col.lapss l"8pentí"(S).
AquGsto. descr í.pcd.ó resulte on corta m-.mer-a modificada per altres inf'ol"

macions, que si bé 1i at.r-Lbue Lxen a la coceIna la or-ovocccLé de g�'an

depend�ncia psíquica, no li Dssenyolsn to18r�ncia ni dopend&ncio física.

(9) Aix� no vol dir que el seu abas no tingui efectes perniciosos per

a l'organismo hum�, com pot S8r la ulcoració dal tabic nasal deguda

a la presa continuada i e grans dosis de la cocaina inhulada. les S8n

sacians d'optimisme i d'sufbria, la intsl1sificoci6 de les ganes de .><a

rrar i fins i tot de treballar i l'sliminaci6 de la eensac í.ó de cansa

ment s6n algunas altres de les propietats, altamsnt valorades, d'a

questa droga.

En l'actualitat, hi ha hagut molts intents de controlar la pro

ducci6 i distribuci6 d'aquest preparat, aixi,com de la mateixa coca,

perb degut a l'exist�ncia de forts i contradictoris interessos al

voltant d'elles no s�ha arribat a cap resoluci6 efectiva. Perú, per

exemple, va firmar el 19M acords internacionals per tal de limitar

la seva producci6 i, no obstant, d'aquell any en9a s'ha duplicat(lO) •.
A més, la seva utilitzaci6 terapeutica com a anestesie local, en boga

a partir de finals del segle passat, esta avui superada per la utilit

zaci6 d'altres anestesies más segurs (11).

1.1.4. Formes do cult:l.u.

Hi ha algunas dades, a través deIs Cronistes, de com els indis

cultivaven la coca. S'ha de tenir en compte que una de les primeres

dificultats que tenien era que, acostumats com estaven al clima de l'

Altipl�, havien de ba.ixar a les terres humioes i caluroses on es con

reava la cocae Segans sembla, la cosa más perjudicial pels indis era

la preparaci6 del terreny on s'havia de plantar l'�bust. Es tractava
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do tallar els ar-br-as que hi hagu8ssin, urr-cncer- los plantos, t.rcure

la brossa i prapernr la tarra per El plnntnr-hi després, cosa que 8S

feia d'unn manera somblant Q la do los nustras vinyes, en fi18res es-

cnlonades, donat que 81 SOL! lloe ideal ore la veSsLlnt humidu de les

muntGnyes. Tot aixb, on un medi climatolbgic desfavorable, foia molt

ll€1rg nqu8st proceso

Juan de Matiel1zo ens parla del cultiu de la coca en els següents

termes: "
••• de ordinario, siérnbr'ase en la montaña cortando las arbole

das y pegándolas fuego después de secas, pónese pr-Imar-o en alroástigmi.

El fruto es la mesma hoja y por esto no se poda, c6gose un año tres

veces, y aún en catorce meses cuatro, que llaman �. Cada vez que

se coge se ha de labrar la tierra que llaman �, porque quiere estar

siempre limpia. Para que la coca, después de cogida no se pierda se

ha de subir a la sierra con mucha brevedad, no se puede encestar verde

porque se daña, luego se ha de desecar al sol, de manera que cuando

queda encestada ha de ser verde y seca, después de beneficiado de esta

manera, puesta en tierra fría cons�rvase mucho, aunque más valor tie

ne fresca"(12).

Actualment la coca s'acDstuma a plantar primer en uns llocs espe

cials (semilleros) cap al mes de desembre, abans de la temporada de

les plujes. Al cap de divuit mesas, quan la planta t� uns 50 ctms. d'

al tura es traslada i es planta en uns camps anomenats COC.81.('&. A par

tir de que l'arbust té tres o quatre anys ja es pDden fer les tres co

llites anuals de la fulla, al mar9, juny i octubre. Un cop recollides

les fulles, aquestes són amuntogades a la matuQa_IT!,ClB, un camp de terra

trillada, on s'assequen tot conservant el seu color verd. De vegadas

se les torra i se les fa fermentar lleugerament, coro en el CaS d8 les

fulles de tabaco Finalment, es posen en uns sacs anomenats ��t o
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en paque ts embnl.Lcaíis en marrce s de cc.Lor-af.nes , e1s t�:.�.

Hi ha d.íver-sea qun1itats de caen, fruit do la ragi6 d'on pr-evé

i de l'elabornci6 que ha 50rert. Aix1, la del Cuzco qua no es conside

ra tan borra com la de +luénuco , par excmpLe , 8S dividGix al seu torn

en S�zcQ., vor�.2. i S!E':E2.. ..!2S}Jll�§l o �.R=h§!'��, que és la que compren la

majoria deLs indis. Una de les mancr-ec d
"

obtcnir--la és extenent par-

terca les fulles que s6n batiude s amb dos pals él. conseqüanc
í

a de la

qual cosa deixen anar una olor molt apr-ec í.aría, A l'haver estat pu].eja-

da d'aquesta manera, la fulla per-d el seu color ver-d i s "enf'oaqued.x,

Finalrnent, es posa a assecar al sol" Una raó d'aquost tractament 8S que

un cap empaquetada aquest tipus de coca és molt resistent a la humitat,

molt abundant en la regi6 del Cuzco. Altres sistemes d'elaboració són

aquets que ens descriu Esteva, referint-se concretament a Chinchero:

" Hay dos calidades de hoja de cocas 1) la s.gca-s8.rruy_ o coca pisada

sobre ladrillos y con los pies descalzos, y 2) la !22.S.Q::.Q.f;92cha o blanca,

que no se pisa y qua, en cambio, se pone a secar en una poza Gspecial •••

Esta segunda clase es mas bar-at.a, paro dicen los nativos de Chinchara

que casi no tiene fuerza poque no ha sido pisada. La que sí 10 ha sido

tien8 mas jugo, y es "como chuño" (pepa halarla al aire libro c::prov8chan

do el frío matutino del invierno), porque está un poco n3gra. Esta caca-

sarruy 8S la que 58 COnSUll18 mayorli1ontell(13).

En el mapa nQ 1 podem veure les principals zones de producci6 i

consum de la coca a la regió Andina. La primera cosa que s'observa

comparant-lo 6mb el mapa n9 2 és la co�ncidGncia entra l'espai ocupat

per les comunitats quechuas i aymaras i aquets centres de producció i

consum. En aquest sentit es pot dir que 8L� que ens of'er-e í.xen aquets
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dos r,IélpG!3 s6n duns maner'ea d
"

asson)'ul'..:_l" grrlficarnc:mt el te:c'ritori de

la sagona un d31s tr6ts principels d'oquesta cultura, la COCB. Com que

les aroes pr-cductnr-cs eón molt mes l:Lrd tedE.ls que Las de conoum veurom

aomer'ernerrt els movdmerrt s intol'''ns da car-cul.ec í.ó da la planta. Dividiré

els fis:P_f1J:t��:91J.t!:!§. del Perú 811 quatre class8s:

a) Rc.;ogions on la coca es cultiva i 88 consune í,x,

b) Regians on la coco es cultivo poro no es consumeix.

e) Reglons on la coca ss consumeix, pero no 85 cultiva.

d) RGgiol1s de poca producció i consum.

a) El departament del Cuzco, amb la concsntraci6 més alta d'ha

bitants qUGchuas, és el principal productor de coca de tot el Perú,

prop d'un 601� de la producció nacional, i també el primer consumidor,

ja que la majar part d'aquesta producció es consumsix a la mateixa regió.

b) Al departament de Huánuco la producci6 de fulles de coca, que

és la més cara i la que sembla de millar qualitnt, és molt abundant

pero no se�n consumeix practicament gens, dones la pob1ació és gairebé

tata mestissa. Així doncs, gran part d'aquesta producció s'exporta.

Al departament de la libertad ens trobem 8mb una situació molt

semblant: la pob1ació indígena és una minoria per la qual cosa, un cap

satisfeta la seva poca demanda, la majoria de la producció de coca

s'exporta i, El més, a un client molt segur dones, segons dadss de 1977,

el 75� d'aquella va destinada El la fabricació de la Coca-Cola.

c) El primer d'aquets departaments, des del punt de vista de la

producci6, seria el d'Ayacucho, on es cultiven d'un 15 a un 20 tfo de

la producció nacional de coca� qUe no ds considerada de malta qualitat.

Malgrat tot no és suficient, degut a una alta demanda del producte

derivada de 1�exist8ncia d'una gran població indígena.

Per altra par-t , el depar-tamerrt de Puno, La poblaci6 del qual és

ma.ior-í, tariament ayrnr-á ;t quechua, és el 5egbn consumidor de coca,
.

des·-
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pr6s dal Cuzco, perb en canvi t¿ una producci6 molt petite..

Aqu8sta difer�ncia entra la produoci6 i el consum , que 's molt

alt, s'accentúa al dcper-cement de Pe.��co, on el principal grup de consu

midora s6n els min3rs. En canvi, es pot dir que la planta no es cultiva.

El mabe í,x paaea al depar-t.amerrt de Junln on hi ha pero un impor

tant mercat de coca, a Huancayo.

Tots aquets departements, doncs, nec8ssiten importar les fulles

de coca par a satisfer les S8ves necessitats.

d) En aquest altim apartat destaquen, en quant a poa consum, els

depar-t.aments de Loreto i Madre de Dios, d 'una baixíssimét densitat de

poblaci6 (menys d'l hRb�/I<m )i els de Piura i Timbes, situats al NO,

degut a que ténen una mínima poblaci6 quechua.

En quant a poca o nul.la producci6 cal d1r que s6n la majoria deIs

de la costa más alguns de l'interior com Huancavelica, Apurimac, San

Martin i Amazonas.

No és tan faoil saber quina pert d'aquesta produaci6 surt cap a

l'estranger destinada al mercat negre, on s'utilitza per a la manufac

tura de la "neu" o cocaina, ni per quins canals ja que al tractar-se

de negocis il.legals no es poseeixen dades massa concretes ni fiables.

L'empresa nacional de la coca (ENACO) fixa la producoi6 anual en 11.000

tones, dada que és discutida per altras experts que doblen el número.

"El ministre d'agricultura diu que hi ha aprop de 19.500 camps o zo

nes de cultiu de les quals, 16.000 estan oficialment permeses. Anual

ment s'exporten prop de 770 tonos, de les quals la majar part es 8X-

portada als USA per al seu r'cf'Lnnmarrt i la manufactura de la Coca-Cola"

O'eltra banda, més del 60�� passa de cantrab�n a Colbmbia (14). G1oba1-

ment dones, si l'eportaci6 peruana a la produeci6 mundial da cocª no

és tan r-eLl.evnrrb CO�,1 en altres �poques, sí que té un paper' r-e l.Levcnt ,
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(1) Gran Enciclopedia Catalana, Vol. S, p. 275, Barcelona 1973

(2) Cobo,B., 1964, p. 214

(3) Acosta,J., 1954, p.81,p.116

(4) Alcedo,A., 1967, p. 295

(S) Veure Gran Enciclopedia Marin, Bilbao 1967

(6) Gary lobb,C., 1974, p.934

(7) Infussi6 de fulles seques de coca, precipitada en carbonat sodic

i purificada. l'alcaloide es presenta en forma de pols blanca cris

ta1.litzada, amb un cert gr�u d'éter, soluble en aigüa i alcohol

(Brau, J.l., 1972, p. 130)

(8)' laurie,P., 1969, p.40

(9) Vegi's la definici6 d'aquets conceptes a l'apartat 2.1.1.

Tambá Camí, 1977, p. 131 i laporte,J., 1966, p.

(10) L1uisa, Star nº 28, p. 41

(11) allS, 1969, p. 21-22

(14) lluisa, Star nº 28, p. 40-41

(12) Matienzo, J.de, 1910, p. 91

(13) Sobre aquest tema i el de la distribuci6, vegi's

Esteva,C., 1971, p. 2

Gary lobb,C., 1974, p. 928

lluisa, Star ng 28, pp. 40-42

Perú, Gran Enciclopedia larousse, vol. 8, pp. 345-359
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Encé:1.ra que no tsnim masé'G. noticias de la coca en aquesta �poca de

la historia i el seu origen no 88 pot determint-lr amb total cer-taaa, si

que hi ha uns quants elements geogr&fics i arqu8010gics qua ens d6nen

algunes indicacions sobre la qüasti6, a partir de les quals es pot ds

duir on situar aquets órigens.

Per un cantó tenim que, encara que no es trobin mostres reslment

silvestres de la planta de la coca, a la zona muntanyos8 de Perú i Bo

livia es constata l'existencia d'unes especies silvestres molt semblants

a la coca cultivada, amb lo que es podria sugerir, seguint una s�rie

de proves botaniques i culturals, que aquesta regió és el centre de cul

tiu més primitiu de la planta ir per tant, el lloc d'origen d'on ha par

tit la seva domesticaci6 (1). Inclús hi ha autor que atribueix a la ca

sualitat el fet de que es trobés una planta amb tantes propietats, ca

sualitat que vindria donada "
••• per la seva abundancia en certes regions

de valls calidos, des d'on era portada com un producte extrany, miste

ri6s" (2).

Per altra part tenim alguns indicis 8rquaolbgics que ens permeten

situar l'origen del cultiu i masticació de la coca entre les tribus

ch:i.bcha� de Colombia que, a través d'una serie de relacions culturals,

l'haurien difás als seus veins del Sud, quechuas i aymaras (3). A Co

lombia, precisarnent, s'han descobert undS figures de terra cota que
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reprGsentet1 hornes que tén3n les gaItas Lnf'Ladoa per-qué por-ten a la boca

1 "'!lS.tQ.licQ.f és él df.r-, la bola formada por les fulles do coca i la .11�2.

�. Unes figures semblants, trobades a la costa Nord del Perú, s'han

datat a l"'�poca cl�ssica (500 A.D.) i es considera que s6n bastant pos

teriors a les citades antoriormento Al Pera, s'han trobat tombé bosees

de coca en tambos que, com a rnínim, S8 les data de deu segles enrora.

Finalment, hi ha la teoria de que els E� varen .ser els pr-Lmer-s

coneixedors de la droga.IIEs desconeix si va tenir el seu origen a Ame

rica o fóu una costum portada de l'Asia. Diversas fonts co!ncid�ix8n on

que la manera de mastegar les ful1es afegint-li substancies alcalinas

ds id�ntica a la que utilitzen els pobles de Malasia, Indan�sia i Poli

n�sia per a mastegar el betel" (4).

No podia faltar en aquest capitol la refer�ncia a alguna da les

llagendes que ens parlan de l'aparici6 de la coca sobre la terra. La

primera que citaré és de l'�paca incaica, i en ella es pot veure la im

portancia que se li atribuia a aquesta planta. Els �arp�i�, que equi

valdrien als nostres joglars, dones éren uns homes que recorrien l'im

peri recitant cantes i llagendas, deien que la coca l'havien introduit

els fills del Sol, Manco Capee, fundador mític de l'imperi Inca, i la

seva dona i germana Mama OcIo (5).

Una altra llegenda, aquesta de l'�poca colonial, ens parla també

de l'origen sagrat de la coca, i m'ha semblat interessant citar-la, ja

que en ella es veu molt cIar que l'aculturació espanyola no arribar a

amarar totalment la cultura incaica, .sin6 qua molts elements de la cul

tura cristiana són integrats en el m6n cultural deIs indis, produint 1"'8-

sultats tan ecl�ctics com aquest: "Cuando nació Jasas, 108 diablos in-
\.

tentaron matarlo. Dios, para librarle de sus enemigos, lo transformó

al intante en adulto y le aconsejó la huida. Maria, al no encontrar a



su hijo, se afligió mucho. r!:onteda en Elsnal bestia, atravesó la región

en su bunca , Un día iba a per-ecer- de Lnarrí.c í.ún cuando JesCls, que por

ella volaba, brmdijo un arbusto de coca silvestre. p.,si que su medro

hubo comido de su fruto, le voLv í.ar-on las fuorzEls"( 6).

Sigui el que sigui, el qU8 sembla cIar �s qL'8 a la banda Oest de

Sudamarica la coca s'havia utilitzat d"une. !llanera s.mplia. i extensa a-

bans de que opürGgu8;3sin els Lnquas , Ja des d'c;¡questes �poqu8si el seu

ús se" ns presenta associat e.Ls ri tes de la fortili tat i la puber+a't com

es podria int8rpretar pel fet do que moltes de les figures que rr:aste

guen 'la coca s6n homes en actitud de masturbar-se. D'altra benda, els

descobriments arquGologics fets entre els tQgi de la Sierra N8ve.da de

Santa Marta (Colombia) ens indiquen que les dones practicament mai uti-

litzaven la fulla de la coca.

Entre aquestes tribus hi ha une cerimonia que encara perdura, en

la que els joves es casen amb una pe tita carbassa plena de 1lt'fl.!2., que

t� un forat al qual s'introdueix un pal, que serve ix per treure la dita

1.1upta(7). Aquesta acci6 simbolitza l"acte del coito Veiem doncs que en

un acte important de la vida social d'aquest poble, el ritus de passatge

de la pubertat on s'escenifica la fertilitat, va associat a l'ús de la

Coca i es pot pensar que per aquest tipus de cerimonies no s"utilitza

va qualsevol planta, sin6 alguna a la que se li reconeguéssin propie

tats prou importants i que, per tant, se 1i hagués conferit una certa

categoria. No se sap si arribava a ser un planta divinitzada, pero ai

xo no seria incoherent amb les manifestacions re1igioses deIs primitius

habitants del Perú, ja que en aquella �poca ja es poden apreciar en

elles alguns tréts fona.mentals del que serh despros la religi6 inca.ica;

no tan per la divinitzaci6 de la naturalesa, molt comú a totes lGS teo

gonies do societats semblants, sin6 pel seu utilitarisma. "Els primars
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habitants dol PorO, i por tnnt dol m6n, ••• , vivian com animals on gruns

aillets que adorevan idols diferents els uns deLs altres: Ci1118, pLarrtos ,

bosties salvatjes. La por i 1 'E1dmirocid inspiraven el culte ••• Tot el

que reprasentava utilitat era tamb6 objacte do culte: la terra, el foe,

fins i tot l'air8, el blat de moro, els peixos, les 110!!!2.§' ,,(O).

Encara que sn aquest text de Baudin no sigui citada, es pot dir

per tot el que hem vtsc , que ,ja abans de Ls Lnquas la coca ocupava un

lloc important en la vida d'aquestes tribus i potser. per totes aques

tes qüestions (propietats intrinseques de la planta, assoc1e.ci6 a la

fertilitat etc.) els Inques, després da conquerir totes aquestes terres

la varen adoptar com a cosa exclus1vament seva, com veurem seguidamente

1. 2. 2. LA EPOCA INCAICA. UNA SOCIETAT J._ill"EGR!,gA?

Entre totes les tribus que hem parlat n'hi havia una, la deIs in

ques, que originaria d
"

una i11a del 11ac Titicaca es va despla,�ar fins

a la vall del Cuzco, on va fundar la ciutat que després seria la capi

tal del seu gran imperio Era un poble agricola i rnmader que no havia

assolit sI nivell d'altres tribus circumdants, com els naz� o els �

chica, perb que aviat va desenvolupar una gran capacitat d'organitza

ció que li va permetre imposar-se sobre els pobles veIns i anar confor

mant tota una xarxa de dominnció que no seria desbaratada fins El l'arri-

bada deIs espanyols.

Dir¡� quatre paraules sobre l'organitzaci6 de l.'imperi inca. La se

va base economica era, principalment, la terra, seguida de la rcmadEWia.



Tan l'una com l'"sltra estoven dividides 8n tras categories dlferents,

que corre�poni8n a l'Inca, els sBcerdots i el poble. Les millors terres

i anfme.Ls , evidentment, pertanyicm als secer-do+s i a 1 'Inca, i els cam-

perols les havien de cultivar i explo-Gar sense cap menc;.j) de ratribuci6.

De tata muncr-a, dispOf:>8.ven tumbé de +er-r-e s per e la seva al.tmerrtec
í

ó, .

d'acord ¡;:.mb el número de familiars, i una pert deIs animals o daIs sau�
I

pr-oduct.as que , encer-a que 61"'8n do 1 "Escat , podian aprofitar pe.r al seu

ús personal. Aixi, els teixidors s'encarregav811.ds fer els vestito que,

de forma periodica, s'entrogaven als camparols. Disposaven d"unes tec-

niquos d'irrigaci6 molt ovangades, omb canals, aqüaductes etc. i culti

vaven en terrasses per aprofitar al rnaxim les faldGs deIs Andes. Les

indústries i les arts tenian un car�cter eminentment funcional i, com

diu Mariategui, rural, afegint que
"
••• en el Perú de los Lnkes era más

cierto que en pueblo alguno el prinCipio de que la vida viene de la tie

rra.o.'La tierra -escribe Valcárcel estudiando la vida econ6mica del

THhuantisuvo (9)- en la tradici6n reginícole. es la madre común: de sus

entrañas no solo salen los frutos alimenticios, sin6 el hombre mismo.

La tierra depara todos los bienes. El culto de la Mam.8r Pac� es por de

la heliolatria, y como el sol no es de nadie en particular, tampoco sI

planeta lo es. Hermanados los dos conceptos en la ideología aborigen,

nació el agrarismo que es propiedad comunitaria de los campos y reli

gi6n universal del astro 'del dia"" (la).

Un altr8 autor p8ru�, C.A. Ugarte, caracteritza la societat incai

ca en aquets termes: 11 Propiedad colectiva de la tierra cultivable por

el !'l-Xl1u, o conjunto de familias emparentadas, aunque dividida en la

tes individuales intransferiblGsj propiedad colectiva de las �guas,

tierras de pasto y bosques por la 'marca' o tribu, o sea la federación

de �llus establecidos alrededor de una misma aldea; cooperaci6n común

en el trabajo; apropiaci6n individual de los casachas o frutasll(ll).



la pr'op:i.etat privQ.rJa, COIn jn s'ha v:i.st;, er-a molt limitada, clones os rB-

duin al poramont de la caSa, molt 85CGS, als vcstits i algunas ain8s.

No entrard aqui en la discussi6 del cnr�ct8r socialista de l'cs-

t€lt incaic, doncs sm sernbln obvi que no es aquesta la conceptualitz€l-

ció que 1i correspon. La 80cictat incfiica es caracteritza por un col.

lsctivisms agrari que 68 la base d'una forca oligarquia, formada pels

descendente deIs Inqu8s, els deIs cape de les antigu8s tribus i poblos

sotmasos i Bssimilats a l'Imperi, alts funcionaris i altres elements

lligats al cultiu de la coca, com ara veurem; i una autoritaria monar-

quia teocraticaJ dones l'Inca estava divinitzat -ja hem vist quin era

el seu origen- i per tant, no depenis de cap llai, sin6 que estava per

sobre d'ella.

la religió incaica doncs, es caracteritza fonamentalment pel seu

col.lectivisme teocratic i pel seu materialisme, havent-hi una total

identificació entre l'Església i l'Estat, que éren el mateix. El seu

substrat conceptual no és matafisic j_ trascendental, sinó que es redueix

más aviat a una s�rie de codis i regles morals. Ghrcilaso de la Vega

atribueix a l'Inca Pachacútec una s�ríe da maximes que tradueixen a-

quets codis morals superíors, entre les que podriem citar com a exem-

pIe de la importancia que per a ells tenían les herbes medicinals, la

següent: "El módico o hervolario que Lñor-a las virtudes de las yervas

o que, sabiendo las de algunas no procura saber las de todas, sabe po

ca o nada. Conviénele trabajar hasta conoscerlas todas así 16.5 prove

chosas como las dañosas, para merecer el nombre que pretende"(12).Com
podem veure, una norma molt pragmatica. I és que, el que han fet els

inques, pSI' tal d'unifícar l'imperi, és respectar les creenges i els

idols deIs pobles conquerits. Nom6s han ímposat un dsu per sobre de

tots, el Sol, el fíll del qual i reprasentant d'el1 sobre la terra és



l'emperc..dor. 11 For jnn així 81 mé s f'orrní.clab.Le deLs med.Ls da domd.nacLó ,

L "home-sdéu deL Cuzco actúa diríJctamo!Tl: sobra Le s consciencias de Ls

seus SÚbdits"(13). I, al metoix temps, reforcen aquesta dominaci6

en una altra direcció, conservant 01 60ntit utilitarista de la. reli-

gi6 popular, molt lligada, sense medü:cions que ho encobreixin, El la

seva vida economica, El la fsrtilitnt de la torra, la conservaci6 deIs

animals i lo. salut etc. , com veurern mes endevant.

Amb aquest' panorama, podsm dir que la societat incaica �s una

societat integrada? Es El dir, una societat on s'l1o lograt un cert equi

libri, reduint al mW<.im les contradiccions internes i on la gesti6 pú

blica -per utilitzar un terma un xic tacnocr�tic- ha trobat la forma

més eficag d'arribar a tots els racons da l'imperi, dintre de les limi-

tacions del moment historic. Potser la paro.ula integració no clarifica

totalment el significat atribuit a aqu8st concepte, que dependr�, d'al-

tra banda, de les coordenades en que el situem. De tota m8nr6, una cosa

certa és que l' imperi inca va arribar a tenir el poder que tenia grb

cies a l'explotació intensiva sobre les masses de les diferents �tnies

que el formaven. A una rígida jerarquització de rol-status, a un ex�rcit

molt poderás i a una coher�ncia ideologica molt adeqüada als fins que

perseguia. Es clar que es pot considerar la qüesti6 des d'altres punts

de vista i he cregut que, enCara que sigui una mioa llargo, val le pe

na d8 considerar aquetas paraules de Mariatégui:

"La destrucción de esta economía -y por ende, de la cultura qua

se nutria de su savia- es una de las responsabilidades menos discuti-

bles del coloniaje, no por haber constituido la destrucci6n de las for

mas autoctonas, sino por no haber traído consigo su sustitución por for

mas superiores. El régimen colonial desorganizó y aniquiló la economía

agraria inkaica, sin reemplazarla por una economía de mayores rendimien-



tos. Bajo una aristocruciU indigena, los nativos componian una nación

de diez millones da hombres, con un Estado eficiente y orgánico. cuya

acción arribaba él tr.Jdos los ámbitos de su soberanía; bajo una aristo

cracia Gxtrahjara, los nativos se rodujoron a una disperss y an6rquica

masa de un mil16n de hombres s caidos on la servidumbro y el feluhismo.

El dato domogr&fico es, a este rospecto, el mas fehaciente y deci

sivo. Contra todos los reproches que, -en el nombre de conceptos libe-

rales, esto es modernos, da libortad y justície-, se puedan hacer ';11

régimen incaico, esté. el hecho historico-positivo, material-, de,que

aseguraba la subsistencia y el cnocimiento de una poblaci6n qUG, cuando

arribaron al Peru los conquistadores, ascandía a dioz millones y que

en�tr8s siglos de dominio espa�ol, doscendi6 a un millón. Este hecho

condena al coloniaje y no desde los puntos de vista abstractos o te6ri

cos o morales - o como quiera clasificárseles- de la justicia, sinó

desde los puntos de vista práctiCOS, concretos y materiales de la utili

dad" (14).

Des del meu punt de vista, em sembla que la critica que fa a la

colonitzaci6 espanyola és pro u clara i no constitueix mat�ria de discus-

si6. Pero sí ho pot ser el fet d�establir com a concepte-clau de l'ana-

1isi la demografia, ella sola, i sobretot quan s'ha fet pr�viam8nt la

dicotomia o quasi extrapolaci6 entre els conceptes de "justicia i lli

bertat" per un cant6 i el del "fet historic-positiu,materia1" per l'

altre, que pot semblar esquematice L'únic que dirá per no a11argar-nos

massa en la discussi6, és que �o�arat amb l'�poca colonial, l'imperi

inca sí era una societot en certa manera integrada, dones com a minim

asseguraba la subsist�nej.a i reproducci6 deLa seus membres d' una manera

molt más eficag qU3 no sera en bpoques posteriors.
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El conrcu de lo coca es dóna en aqunsrb corrtox+e , Si tenil.i sm compte

que eban:s de la forrne.ci6 de 1 'I:iIperi lo coca ja era molt consLder-ada p8l"

tates lDG seves propÍ18tats, roals o D.trj.bL!�des , no Gns sorprtm que pélS-

sés El ser aviat un eloment mós de diferanciaci6 social, al ser e L seu

(In un assumpte excLue í.varnarrt en mana de 1 'Inca; fet que, al aeu corn,

va refor�ar d"'alguno. m2'nera el caracter d'element do gran pres"tigi,

sacrali'tzat, de la planta)que qusda bastnnt cIar en aquesta cita: "Els

inques, després de 10 seva exitosa campanya, varen limitar l'ú5 de la

coca exclusivament El la class8 governant. Es va prohibir al públic i

moltes vegad8s es va utilitzar només com una ofreno. als déus i els morts

i amb 6.ltres intencions shamanístiques, com 1 "endevinG.ció"(lS). Així
ho certifica també el P.Acosta quan diu que

u
••• en tiempo de los reyes

Incas no era licito a los plebeyos usar la coca sin la licencia del In

ca o su gobernador�"(16) I tamb¿ el Virrei Toledo, que escriu: u
••• cuan-

do los Incas querian hacer un gran regalo a los principales curacas

y criados que más querian, les daban unas petaquillas de cocall(17).Es
a dir, l'Inca tenia el monopoli de la coca qU8, més enlla d'ell i deIs

del seu entorn, i a part de les utilitzacions rituals, era només em

prada com a do otorgat des del poder par- determine.ts serveis o per al

dur treball de les mines. De tata ma!1era, la imatge de "do gra.ciós"

queda matitzada quan aqu8st do és atorgat a un grup que, a más, té

cert poder, ja que aleshores passa a primer terme l'estrategia del po-

der en relaci6 als grups en que s'apoia. 8ense que aixo vulgui dir. d'

e.ltra banda, que un deIs elements que sempre integren el do no sigui

aquesta estrat�gia que es d6na en una relaci6 asim�trica (18).

Alguns autors consideren que hi ha una altra ra6 per a l'6s li

mitat dG la coca en aquella epoca i és que havent-hi una relativa abun-

dancia d'alimentoci6 la seva necessitat no es feia sentir massa: "
••• no

hay que olvidar la abundancia de alimentos durante el Incanato, y dada



le. estrecha relación entre hiponutrici6n y cocaísmo no es difícil GU-

poner qua su uso no era imprescindible, ya que el pueblo no nocositaba

compensar su dieta alimenticia. Esto ultima razón la apoya el hecho do

que al escasear los alimontos en les postrimerías del imperio Incaico,

58 di"fundi6 su empleo de modo considGrable"(19).

Com jo h8m vist anteriorment, el cu1tiu de la coca era una tusca

molt car-reqoaa per als indis, ja que havien de treballar en unes ber-r-ea

humides i ced.ur-oses que anomanáven x.ll:'Y!u.§., que si bé eren ideals pel

conreu de la coca, éren molt perjudicials per el qui la conre8va. "Era

pues, faena malsana, ya que se llevaba a los indios de las provincias

de la Sierra, de clima frio y seco, a las regiones calurosas y humedas

donde se cultivaba la planta;" y este contraste hacia tales estragos que

no solamente contraian numerosas enfermedades, sin6 que costaba muchas

vidas"(20). El cronista Matienzo �s encara m6s explícit, al mateix temps

que ens ofereix unes dades que matitzen encera més la nació d'"integra

ci6" de la que parlav8m m�s amunt: "Desde Guamanga para arriba algunas

partes donde se cria la coca son mas enfermas, como es Chuquiapo, en

los Andes que llaman �ql�, donde hay ciertas suertes de coca, que

benefician ciertos repartimientos, que los mismos que los tienen dicen

que es tan enfermo que, ordinariamente, de diez indios que lo van a be-

neficiar no vuelven seis, o vuolven tan enfermos que lo están mucho

tiempo en sus tierras o vienen a morir a e1las"(21).

A partir de la duresa d'aquesta tasca es va produir la salecció d'

unes minories que es va anar definint fins a formar una casta, els �-

camay�, que éran les persones 8spocialitzadas en Vigilar les ch6earas,

per fer les cistelles i estores on s'hi assecava la coca, i eneistellar

les a cada �. Aquesta casta es va formar par una esp�cie de selecci6

del m�s fort, dones hem de recordar que, al prineipi, un deIs servais
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obliQCitoris que:' tot ciutada hav.La do for pSI' a 1'Inca era unar a cui-

dar las soves terres. Porb �ls coculs, degut a les saV8S condicions,

era mol t 1n8S di fíc:i.1 m\]rrtgn:L:r�-·hj. fi la [Jant, i par elÍxCl l'Inca va havar'

de donar una sDrie d'avantatgos als que nn6ssin a trebnl1Dr-hi. La tra-

dició en aquesta f'nf.na , la c8ssió d'unas Sl]fif��, 1"sspeciali tizacd
ó

nomás en Ull8S tasques cJate:cminadQs etc. va GSl"' el qua va ancr- cr-earrt

al llarg do g8n81"'8C10n3, la dita casta.

Els s�-:.sn;�Y_� ér'en f'or-ca respectats pels Enques , tal com es pot

apreciar por aque sbas paraules de Mo.tienzo respecte als límits estric-

tes del seu traball: It El coxorla y subirla a la Sierra, y deixar eDra

da, cavada y labrada la chácarap 8S oficio de los indios, de manera que

en su género de vida y costumbres a cualquier cosa que les obligasen

més de 10 dicho, recibirían agravio notorioll(22).

Degut a la quantitat de torres que e1s POCfJ.;::Ef'!U..ayox van anal' re

bent deIs diferents Inques, es va crear per part deIs primers una aCL�

mulaci6 de propietats enfront de las de l'1nc8, limi"tant d'aquesta ma

nera el seu poder sobre la coca •. Si bé l"sstat tenia un enorme inter�s

en ser 81 propietari d'un producte tan singular com la coca, aquí s'ha

pogut veure que, ma1grat totv l'Inca no tenia el monopoli absolut deIs

cocals.

De fet, els Inques van volguer eanviar aquesta situaci6 de cara a

un control más rígid daLs sembrats de coca amb 1 'establ:i.ment d 'unes

colbnies �ttmaa en les que els seus individus, a mGs de eo11ir la coca

tal eom fbien e Ls coca-ce.m¡�, es dedieaven també a cobrar els tri

buts (23), deIs qua1s un deIs principels era precisament la coca, que

tan 1'Inea com els cacies rabien deIs indis, segons es dospr�n de la

visita de Juan de Rengifo a Guancayo, Maca i Guarazní, l'any 1571:
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"
••• preguntado qué tributo dubnn los Lnr+í.cs de p.ste re;pe:ctimiGflto de

Guancayo al dicho Inca y en qu6 cosas y on qu¿ cantidad y
, .

qULJ scrCVl-

cios de indios y qua dnc Lartan en particular lo que daban, dijé3nm que

cada pachaca le duba al dicho Ynga en cada año de las pechacaa de Guan-

cayo, que eran nueve: ••• cinco cestos de coca grandas ••• y lo Qismo

daban cada una de las pachacas do las parcialidades de Buar-aznf, y Maca

••• Preguntados qU8 tributo y servicio y otras cosas daban on 81 tiem

po del Ynga a su cacique principal ••• dijeron qua en el dicho tiompo

hacían al dicho cacique principal ••• una chácara granda de coca de la

cual cogía veinte cestos en cada mitan(24).

Per altra banda, sabem que a l'�poca do l'Inca existien una s�rie

de diposits de qU8viures repartits pels diferents suyos de l'imperi,-

amb la finalitat de prevenir-se de cara a anys de mala collita, desgra

cies natura1s etc. D'aquesta manera la r8gi6 que es trobava en aquesta

situació podia utilitzar els seus diposts, inclús rebra ajuda d'altres

110cs, segons decidís l'Inca. Un cronista, el soldat Diego de Trujillo,

ens diu que, entre altres coses,
"
••• en el Cuzco avia grandes dep6sitos

de ropa y depósitos de coca"(25).

Així doncs, la coca, corrtr-ofada peL Poder Absolut f utilitzada

en les cGrimonies religioses, part integrant d'aquest mate ix Poder;

i que només sortira de les seves mans per premiar la submissi6 d3ls que

"es porten bé", o per estimular i, per tant, fer más eficug el treball

d'alguns deIs qui s6n explotats per ell, es podria classificar, tal

com ha fet una recent publicaci6 (26) entre les "drogues d'esclaus",

no tan perqu� es tracti d'una droga que, per ella mateixa, esc1avitzi,

sin6 perqu� el]bert sentit, ben manipulada pel poder fa de lubrificant

que engrassa els pOGsibles dasajustaments que es podrien presentar en

l'organització que aquell ha establert per tal de reproduir-se o per-



potunr-S8 (27). I aquee+a situaci6 el...: la coca no es limito. El 1 '�!POCU

incaica sinó qUG g sota d.if'cr-ent.s forlílos, os pot dir qU8 Gura fins a

l'actualitat.

La conquesta del Perú per les tropes d'en Francisco Pizarro es va

produir entre el 1531 i 81 1535, oncura que fir.s a 1572 subsistis un

estat inca a Vilcabamba, más com a símbol de r8sist�ncia que com a

real:i.tat operant. Així dones, en pocs anys , els espanyols Van destruir

aquell imperi tan poder6s i ben organitzat. No entrar� aqui en les

raoms d'aquesta fulminant conquesta, ja que se n'han donat moltes� Des

de la percepció que els indis -de manera molt coherent 8mb la seva con

cepció del m6n- varen tenir deIs espanyols com El semi-dáus, ja que es

presentaven amb les seves ormadures i armes dD foc muntats sobre els

caballs ( elements tots desconeguts deIs inques); passant pel "fatalis
me" del poble inca, afavorit potser per la tradici6 de tenir un Estat

sempre mmnipresent en les seves vides que, quan aquest falla, es tro-

ben sensa daf8nsa, enfront del "fanatisme" deIs conqueridors que ana-

ven a buscar "l'honor, el poder i lo glbria", dones a més d'una em

presa d'enriquirnent material tenien una forta justificaci6 en la cons-

ci�ncia de realitzar una croada religiosa; fins arribar a la considerG-



ci6 dal momont politic, de gU3rra civil dins l-Impari, que Pizarro

ve. saber apr-ofí.tar- adoqüéldc:r.18tTc, s6n molts e Ls arguments que s "han do-

nat par explicar cquest fenbmon hist�ric. la qOesti6 6s qua l·urribode

daIs espnnyols va significar un copgiranl3nt total de la vida social

indigena. Capgiramant en el sontit de qua si b¿ tota l'estructura so-

cial va ser ef'cc tuda per aquestes tram3fonllacions i, por tant, va can-

viar el modus da vida deIs h9bitants d'aqualles tarres en molts aspec-

tes, en d-altres van sobreviure una s8rie d'elernents pro-existents.

Aquets, tot i no tonir potser la mateixa funció qua se'ls hi donava

abans, van servir de lligem amb el m6n antorior, varen ser unos cons-

tants, uns signes que f�ran conservar a aquell poble la seva identitat

malgrat el xóc que par a ells va significar el trobar-se cara a cara

amb un nou m6n que, a m�s, va lograr imposar-els-hi un seguit de formes

de vida totalment extranjores per a ells.

Per a la dominaci6 d'Am�rica, Espanya va enviar 'dos principals

tipus de personatges ben diferents: por una banda, els conqueridors

amb aspiracions de senyoriu feudal, que varen dominar sobretot en la

primera �poca colonial. Aquets serien els que posaren com a objectiu

fonDmertal de l'empresa americana l'axpoliaci6 pura i simple de les

variades riquesos dels nous dominis. Por altra banda, els colonitza

dor-s pr'bp í.amerrb di ts, grup format per la majoria dels funcionaris reals

i una gran part dels clargues de los ordres religiosas, que veien on el

Nou M6n no namés uns recursos per explotar, 8in6 també un lloc per a

"civilitzar", 6s a dir, introdurr-hi una nova organitzaci6 social i po

litica, nous valors i -cr'eences , experimentar-hi cer-ca models de so

ciatat, en fi, un lloc a guanyar per a la Monarquia i, per tant, per

a l'Occident Cristia i Civilitzat. En aquest sentit, la dominaci6 del

Peró, com de tota la Am�rica Hispana, va ser una de les últimes croadas

d'Occident. "Su car�cter de Cruzada define a la Conquista como empresa
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oS8rncialmento �ilitar y religiosa. La roalizoron sn comandita soldados

y misioneros. El triunvirato do la conquista del Pera habría esta�o in

comploto sin Her-nando de Luque , Tocaba a un c16rigo 01 pape l, do letra

do y mentor de 1& CompaAia. Luque representaba la Iglesia y el Evsn-

galio. Su presencia resguardaba los fueros del Dogma y daba una doctri-

na a la aventurall (28). I
De tota man8ra, tan ols uns com els altres provenien de l'Espanya

del segIe XVI que era un Gstat mcder-n en formació a través de le. consti-

tució de la Monarquía Autorit�ria, encara que aqu8st proc1s 8S donava

enmig de malta elGments contradictoris que posaven les basas de la prbxi-

ma d8cad�ncia que va troncar aquesta trajectbria, i' que 85 mostraria d'

una manera ben visible a la segCent cont6ria. Decad�ncia a la que, d'una

forma paradoxal, hi ve contribuir l'expansió imperialista i, en concret,

la colonitzac16 d'Am�rica. Aquest fet va condicionar el tipus de �olonit-

zaci6 que es va portar a terma, cosa Bxpressada per Mariatégui quan com·

para la colonitzaci6 espanyola amb la que van sofrir els seus veins del

Nord, els USA: 11 La la incapacidad del coloniaje para organizar la eco

nomía peruana sobre sus naturales bases agrícola.s f se explica por el ti

po de colonizador que nos toc6. Mientras en NorteamericB la coloniza-

Castella exporta a Americe una série de formes socials que, en

molts casos, van evolucionar de maner-a diferent de la metrópoli, enca

ra que, a la llarga, es van anal'" inte¡::¡rant en la nova societat indiana

que es va formar en la direcci6 auspiciada per la monarquia autorita-

ción depositó los gérmenes de un espíritu y una economía. que se plasma-

ben entonces en Europa y a los cuales pertenecía el porvenir, a la Arneri

ca espaAola trajo los efoctos y los métodos de un espíritu y de una eco

nomia que decLf.naban ya y a los cuales no pertenecía sin6 el pasado"(29).

ria (30).



eóm Gr'B aqueste societat? A nivell cconómí.c , la r-arnadar'La d'impor

tacj_ó europea 8S va desenvolupí.:lr pricriteriament a l'nu1:octona. L"a

gricu1tura es va desplegar cap a l'explotnció do noves esp�cies vege

tals pr-oví.ncnbs del Vell Món. Aques t.a r-e-or-í.crrcec
í ó de le. r-ernader-La i

1 'arJricultura responia, a mós de Lea necessttats d'exportaci6 cls rner

cats eUY'opeus, a que
"
••• lGS ciutats 6ron els contres d'unn poblaci6

co16nia1 que desitjava viure d'acord amb els models gastronomics i do

m�stics da 185 classes altes castellanos i 8ls co10ns .dopenien per a la

seva sussist�ncia d'un camp que anava essent orientat Cap als cultius

ouropaus i que era treballat per la poblecíó india sotmesa"(31). Perb

els indis tenian ja un coneixement molt ric on aquost aspecte que, se

gons sembla, es Va comen�ar a estancar a partir d'aleshores. "L'indi

havia adquirit un coneixement notable do les plantes, havia aclimatat

sis class8s de grans, sot especies do fruits, quatre arrels i tuberculs

idos condiments. Actualment, i des de fa ja molt temps, tota aclimata

ci6.ost� deturada"(32). Aquestes últimas frases semblen confirmar la

tesi exposada per G. Frank en el sentit de que quan una metrbpoli "
•••

tractova d'incorporar les regions previament aillades al sistema mundial

••• el desenvolupament previ d'aquestes regions era estrangulat o cana

litzat en direccions que no són auto-perpetuadas ni prometedores. La

realitat del subdosenvolupament ••• consisteix en que la Lnccrpor-ec í.ó

d'aquestes terres i pobles a un sistema mundial d'expansió mercantilis

ta i més tard capitalista va ser el que va comcncar' el seu eubdesnnvo.Lu

parnentn (33). El cas de Sudamerica seria, dones, un daIs primers 8xem

pIes d'aquesta situaci6.

En la mateixa direcci6 nnava l'explotaci6 intensiva de les mines

que va arribar 01 seu moman1: algid a la segona l1leitat del S. XVI i va

revolucionar l'economia mundial, perb que, per al Perú va significar

una sangria conatrarrt ,' nEl colonizador, que en vez de estClblecerse en los
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campos '::;3 8steb18ció 8r1 las mi.I1GB, tenia la psicol.ogía de L buscador de

oro. No era, por consiguiente, un creador do riqueza. Una eC0nomiaf una

sociedad, son la obra de los que colonizan y vivifican la tierra; no

de los qua F preCariElmémte, exbraan los tesoros del subsuelo. La his

toria dol florecimionto y decad3ncia d8 no pocas poblaciones colonialos

de la sierra, det8rminadas por el descubrimianto y el abandono da minu�
prontamente agotc.das o relegadas, demuestra mnplié:uTIsnte entr-e nosotros'

esta ley hist6ricall(34). Cal citfir te·unb8 l"importancia del comar-c , que

monopolitzava l"estat a través dels mercad3rs da Sevilla, fonamentalment,

i la indústria encara com a una activitat marginal.

Es inte1"essant deturar-se un-moment en considerar l"aparell poli-

tico-administratiu. A prim8rs del S. XVI el poder principal a l8s In

dias és la ��lci6n, que corrapan al cap da les tropes conqueridores.

Aix� concorda amb l"esperit feudal deIs conqusridors que pratóner¡ con-

vertir-se en una noblesa de tipus senyorial a base da les terres que

van guanyant. Perb aquesta aspiraci6 8S v8uro aviat relegada poI poder

cada vegada más gran deIs funcionaris r8a1s, a través de les Audi�nci��

-poder del rei sobre els gobernadors. Aquets funcionaris representaven

els ideols de l'estat centralitzador, incompatibles, per tant, a�b les

aspiracions feudals deIs primers conqu3ridors. El seu podar es va aner

afirmant amb la creaci6 del Virregnat del Perú (15Ll-3), la prornulgaci6

ae les !-c:i�s NU8YQE.. (1542) i la reorganitzaci6 del Q.o,nsejo de J_ndias,
junt amb la codificaci6 del Dret India (1573), fets amb als quals queda

ja establert un ordanament legal i administratiu oposat al de conquesta,

amb l'afirmaci6 del contralisme i l'autoritarisma monarquic.

l'estructura social Va sofrir tamba profundas transformecions. Du

rant el S. XVI es va anal". formant 1"identificaci6 indígenes - classs tre-

baIladora que, si al comencar- el XVII ja s
"

havia consolidat, va ser- s_viat



re-estructurado p8r la disminuci6 continuada de la poblaci6 indigena,

i el crc í.xemerrt del mestisso.tJ!J i da lo poblaci6 blence, a más de 1 'im

portaci6 de negros com El esclaus. Fins ben avengat el S. XVII I'
••• on

las Indias no hubo, en roalidad, plobeyos blancos ya que ning6n bl�nco

pagó pechos. Ello explica la básica igu�laci6n y unidad da todos los

iQ.,�.E., C blancos) 11 (35) •

El proc8s d� proletarització deIs indígenas va tenir dUBS basas

principola. Primer, la minería, que en aquost sentít no va canviar mas

sa respecte a l'Imperí, on regia la �, prsstació obligatoria en unes

condicions de traball molt dures, encara qua remuneradas; i, sagon, la

organitzaci6 da les explotacions agrícolas. Aquesta va adoptnr vtries

formes, la mBs Lmpor-berrt do les quals va ser, al principi, el repar�tk
miento d'un número daterminat d'indis a un �cqflC],,!1d8ro, que tenia drets

senyorials sobre ells d'una manera temporal, no hereditaria, almenys en

teoria. "La �cor::!.i.:::..mla no va ser doncs, al Nou M6n, una forma d'apro

piaci6 de la terra i tanmateix no va tenir res a veura amb aquesta pro

pietat doncs, en aquest sentit, els drets dels indis varen ser formal

ment respectats. L'���8ndero acceptavB simplement la obligaci6 de pro

tegir a un detenninat gru� d'indis i d'instruir-los pel camí de In ci

vilització i el cristianisme i, a canvi d'aixb, rabia dels indis serveis

i tributs"(36). A nivell pr�ctic, pero, i malgrat totas les lleis, la

encomiond� va encobrir mol tes vagadas un sistema d'explotaci6 esclavista

i, de fet, va ser la base de la formaci6 posterior daIs lRtifundis (37).
Una altra forma d'organització er-a la da les reduccione.§. o �fl!!)�.'lid��,

que estaven en rnans de '18s ordres religioses� domárrí.cs i jesuites prin

cip&lment. Les que aquats varen establir al Paraguay van ser les más

importants, pero també n'oxistiren al Virregna� de Perú. Aquestes �

nidadas estoven basades en l'estructura col.lectivista de tradici6 in

caica, amb la qual coso. varen convertir-se en una de les principela pa-'



lanqu8s do la cristiunitzaci6 d�ls indi8. 11 Las dispo�icion8G de les

leyes colon:Lalos sobre la cornurrí.dad , qua mEmten:Len sin inconvoniante

el mecanismo económí.co de éS-GflS, reformaban, en cambio, lógicemon-;:;e,

las costumbres conbr-er-Las a la doctrina catolica (la prueba matrimo

nial etc.) y tendían a convertir la comunidad en una rU3da de su m-aqui-

naria administrativa y fiscal. La comunidcd podía y debía persistir para

mayor gloria y provecho del Fley y ele la Iglesia"(38). En aquast sentitl,.
el mate ix MariBt�gui diu que

"
•• &tal vez las anicas falanges de vordade-

ros colonizadores qua nos envió EspaRa fuaron las misiones de jesuitas

y dominicos. Ambas congregaciones, especialmente la de jesuitas, crearon

en el Perú ver-Los Lnt.er-eaarrbe s núcleos de producci6n. Los jesuitas oso

ciaron en su empresa los f'accor-es religioso, político y econ6mico"(39).
Així dones, la S!2!fl"yn:i.dr� coexf.st í.a amb 10. encomienda, perb a midé1 que

aquesta es va allar convertint en latifundi, l'exist�ncié.t del que Elbans

hElvia estat la bEse de l'estat incaic es va anar convertint en una mera

sobreví.venc í.e tolE-..Tada dins del nou estat. O 'altra banda, si bé 8S va

recon�ixer als indis la propietat de les t3rres que cultivavon, queds.nt

la resto aixi com tot el sub-sbl en mans de l'estot, qua desprós en fe

ria diferents tipus de donacions o prastacions, aquesta propietnt va

quedar aviat mermada no nom6s pels abusos deIs colons, sinó tamb� par

la seva impotencia a desenvolupéT-se devant dC"3 la gran propietat (terres
oferides com a pagali1ents, pas de petits propieto.ris a jornalers etc.) •

.

Les permanents contradiccions entre els conqueridors i els colonit-

zadors es manifesten clarament en l'elaboraci6 de les lIsis i en In seva

aplico.ci6 practica. Els segons (pP. Victoria, Montesinos, Las Casas etc.)
varen fSl" un esforc; d'orientaci6 humanista-cristiana que 8S va manifes

tar en molts textBs (pol�miques, l1eis ••• ) perb no tan en les repercus

sions sobre la vida qDotidiann deIs indígenes, com jo. hem vist en 0.1-

guns cosos, encara que sembla cIar· que Va contribuir a frenar alguns
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abusos rle Ls colons arnh 1[.1 seva pr-e só nc La [;.lctiva. El que vul.dr'Le rntnélX'car

8S qU8 van sabor aprofitar molts c l.cmcrrcs pra-existenh, on lo. cultura

incaica, 8mb la c¡uol cosa la sava lElbor "civilitzadorall va trabar mol-

tes menys rasist�nci8s p81" pert deLs :i.ndis. 11 La destrucci6 do La sova

civilttzació autoctona r8[Jide. por un cornplicat calandari i be.s1:ida 011 el

m6s intrincnt deIs cerimonials, havia doixat un buit inevitable en la

vida deIs indis. Els frares, en oferir-els-hi una nova clansa de rites

i a l'ocupar el seu tomps en ambiciosos projoctos de construcció, van

contribulr a ornplir aqu8st bUit"(a.O). Per altra part, l'id8ntifico.ció

Església - Estst f'ac.í.Lf.bava aquesta integració, doncs responia a la ve

llo tradició teocrática incaica. "El poder espiritual inspiraba y mane

jaba el poder temrlOral. Sobre las ruínas del imperio, en el cual Esta-

do e Iglesia se consubsfanciaban, se esboza una nueva teocracia en la

que el latifundio, mandat o económico, debía necer- de la"encomiendl3.",

mandato administrativo, espiritual y religioso, Los frailes tomaron

solemne posesi6n de los templos inkaicos. Los dominicos se instalaron

en el templo del Sol, acaso por c:terta predestinación de orden tomista,

maestra en el arte escolástico de reconciliar el cristianismo con la

tradici6n pagana"(41).

Aquesta integració religiosa, pero, no es ve: produir eerise proble

mas. En mol tes ocasions la religió va servir per justificar accions

politiques concretes, corn l'assassinat d'Atahualpa que, tot i ser una

maniobra política de Pizarro, se'ns presenta, de fet, com la primera

condemna de la Inquisició al Perú (42). D'altra banda, la rapida accep

tació del cerimonial cristia no va suposar, al mate ix temps, l'interna

lització de la fe cristiana pels indis, ni el desarraigament de les

velles creences i costums, sinó qua es va crear una amalgama da ritus

i creances producte de la trans-culturaci6 entre les dues tradicions:

l'autbctona i la cristiana. SGmbla que aqu8st fenomen no va ser edvertit



pels 8spanyols fins al C2p d'uns anys, jo �ua la r�pida Bccoptaci6

sup8rfici�1 d�ls ritos engonyava respecte a lo S8va assumpció r8�1 por

part deLa Lndá s , El cr'tmí.sba Arrio.rJr-.t, quan ens par-La da les "Causéis

do la idolatria da los indios", los atribueix a la falta d'8nseny�m8nt

i doctrina, a la gran quantitat de mestres i ministros que encara t6-

nen, a que s6n upoiats po Ls cac:Lgtl8S i curnCclS amants da la tradició,
.._"._ .. � ....�._ ___�_a'-"_"'"

i a no haver- cromab abans tot8S Les figures deLs seus déus i e.Lt.r-e s

obj8ctes rituals, qua els espanyols prenion por coses innoccnts. Poro

la cosa que més S'3mbla irritar a auues ts sonyor) i que il.lustra molt bé

el que d�ia m¿s amun��s quan els indis diusn que el.�déu deIs espanyols

és molt bo i qua tot el quo.prediqu8nés veritat, pero que no va [1mb ells,

sin6 que
é

s cosa de yil:.s::9....� i es!?any�l§; i que veuen com a la cosa más

normal del món "
••• e1 hacer a dos manos y el acudir a entrambas a dos

cosas. y asi se yo donde, de la misma tela que habffianhecho un manto

para la imagen de Nuestra Señora hicieron también una camiseta pera la

huaca, porque sienten y dicen que puedem adorar a sus huacas y tener por

Dios al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, y adorar a J8sucristo� que

pueden ofrecer 10 que suelen a las huacas y hacel1:ss sus fiestas y ve-

nir a la Iglesia y oír misa y confesar y aún comulgar ••• perb el co-

mún de los indios, como no se les han quitado hasta ahora sus huecas,

ni conopes, ni estorbado sus fiostas, ni castigados sus abusos ni su-

persticiones, entienden que son compatibles sus mentiras con nuestra

verdad, Oagón con el Arca y Cristo con 881ial"(43) •

.2.Extnnsi6 ele 1'ús de léL9.Q.q�.

Una d'aquestes costums i "supersticions" que encara conserven i

que adquirira més forga ma1grat tots els inquisidors com Arriaga, era

1 "ús de la coca en diferents aspectes de la ví.da.. La coca, la planta

sagrada de l'Inca, es popularitza molt 8mb l'assentament deIs espenyols
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al Perú. No és estrany, dones el seu CBr�ct8r socialm3nt elitista es-

tava protejit per tata una jerarquia, per l'estructura do poder de l'

Inca. En el mo.nerrt en que aquesta os va enf'onsar-, va quedar' el comí

ober-t per a la "democr-ett tznc í.é", 8S podria cíí.r , de 1 'ús do la COCél,

ja que tothom sabia o coneixin que tenia unes propiotats valorbdss molt

pus í.t.Lvemerrt , i en aqueLl, moment ja ningú ols impedia. de pr-entír-an, Poro

sembla tarnbé que l1i ha raons mes fortes par a la genera.litzaci6 da l'ús

de la coca: l'enfrontement i la posterior submissi6 als 8spanyols va

produ!r un gran trasbalsament en la vida deIs indis, que té una da les

seves manifestac10ns rnés cIares en la devallada vertical de la demogra-

fia. Es poden assenyale.r COIn a causes d'aquesta, a más de la mateixa

conquesta, les dures condicions de traball, els mals tractes o ols can-

vis d'alimentació, dos fets principals: l'importaci6 per part deIs euro

peus d'enferrnetats que ells no coneixien i devant de les quals no te

nian, per tant, defenses, com éren la varola i el xarampió, i l'ambient

social creat per la irrupci6 deIs espenyols en les seves vides, que

tan bé ens descriu Céspedes en el següent texte: "
••• es importante en

el conjunto de causas de la despoblaci6n el disolvente efecto psíquico

producido en los indígenas por el contacto con los colonizadores. Los

indios vieron aniquilada su vida espiritual (creencias, sentimientos,

jerarquías), desintegrado su sistema de vida material y social, des

truidas o desprestigiadas sus clases dirigentes. Sintieron su impoten

cia, su inferioridad de energías ante formas de vida nU8v�s, extrañas,

que se imponian en forma arrolladora; se vieron abandonEtdos por sus dio

ses y por sus jefes. En casos extromos, era imposible la adaptación a

nuevas circunstancias: abortos provocados, suicidios individuales o

colectivos, huida en ma�a a tierras pobres pero alejadas de los invaso-

res, desesperadas rebeliones contra éstos etc. 56n hechos repetidos y

probados"(44). Així dones, en aquest ambient de derrota i disgregaci6,

no és estrany que un deIs eloments als que s"aferressin per tal de palier
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d'alguna manera la CGva dssgrbcia, f6s la masticcció de la coca.

Aquesta, a p6rt de que els perrnat.La rml>istir mes f'Lsdcamerrt , els

donava t ambé una enqanyosa sensacáú el � op t lmí.sme ,
de vi ta1itE3.t, en

fi, els hi donavo. l'estímul toni'(:icant qU8 tan nec8ssitaven en

aquella situació.

Així, sombla qua dou anys despr6s de la conquesta, a la rogi6

del Cuzco l'6s de la coca era una cosa molt corrent. Cap al 1570 es

pot d:Lr que pr-act í.cemerrt tots els homas quechuas i €1ymarbs adults u

tilitzaven la coca (45). Al veure que la coca estava tan extesa on la

vida qüotidiana deLs indis, molts �:-I¡:mderos var-en comancar afer

negocis plantant coca en les seves terres. Aquesta va ser la 1"€16 fona-

mental de la generalitzaci6 da l'6s de la coca, a nivell econbmic.

Efectivament, el cultiu i tracte da la coca aviat es va convertir en

un de ls negocis més import.ants de Ls espanyols a las Indias. Int:er85-

sava doncs, la seva axtensi6 tan BIs co10ns com a la Corona, doncs

era per a ella una bona font d'ingressos. Si a aixo hi afegim que aviat

els espanyols van descobrir les propietats que tenia aquesta planta

per afer treballar millar a la gent, comprendrem rnolt bé que la SGva

actitud quan van veure que s "ext.ertí.a 1 (IS de le coca no f6s el tallar

aquesta extensió, sinó bén a l'inrevós, com ens descriu Santillán: ".0.

y como era cosa preciada entrellos, con aquella imaginaci6n, comenza

ron a darse a ella todos después que los españoles entraron en la tie-

rra; los cuales, como les sintieron aquella golosina, todos tomaron por

granjería de tratar con ella y vendérsela, y tomaron chácaros en los

Andes, unos de les del Ynga y, después que se acabaron, todos pedían

a los cabildos pedazos de aquellos arccbucos (monte. fragoso) y han des-,

montado gran tierra y puéstola de coca"46).



Els centres mí.ner-s , on hi huv í.n una gran conccrrtr-ac í.ó el 'hcLJih,nts

indígenes que hi trBballav�n, vor8n convertir-se aviat en morUGts im-

portants da COC8., que va arribar a sor un doLs pr-Lmer-s e.rticlos a prin-

cipis dol S. XVII. I preciscmant als poblos m6s poderosos da l'Altipl�

van ser aquells on el comerg do la coca era important, com podem V8ur�

per aquest texte do Cieza d8 Lo6n: �
••• 8ntre los cU81es emBrcados) al

mas grande y rico que hubo antiguam8nte fue el de la ciudad dol Cusca

••• Mas no S8 igualó este mercado o tiangues ni otro ninguno dol reino

al soberbio de Potosí: ••• 58 vendía cada día, en tiempo quo las minas

andaban prósperas, veinte y cinco y treinta mil pesos de oro, y días

de mas de cuarenta mill1 (47).

No s'ha de pensar doncs que el trocte de la CaGa era una cosa de

gent m8s o menys "aprofitada", d'S!.lcor.1snderos 8mb pocs escrúpols reli

giosos etc, no. Era un negoci tan honorable COIn tots els altres encara

que aviat suscitoria els pr-Lmer-s pr-obLemes , Aquesta cita que l'Inca Gar

cilaso fa del P. BIas de Valera mostra clarament que el comerg de la co-

,

ca estava en mans de sector ben importants de la societat com la clero-

cia que, a més, la rebia COIn a donatiu o tribut per part del poble: u
•••

tiene también otro gran provecho y es qua la mayor parte de la renta

del obispo y de los canónigos y de los demás ministros de la iglesia

catefral del Cozco es de los diezmos de las hojas de la cuca, y muchos

españoles han enriquecido y enriquecen con el trato y contrato de esta

hierba¡ empero algunos ignorando tod2s estas cosas han dicho y escrito

mucho contra esa arbolillo, movidos solamente de que en tiempos antiguos

los gontiles, y ahora algunos hechiceros y adivinos, ofrecen y ofrecie-

ron la cuca a los :ídolos i por lo cual dicen se debería quitür y prolli- ,

bir del tOdo"(48).
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ca que a 8S ores JCl comenccva El €Ot .qull�J.r mpor .uncae , Ja que aucor=

recorderu quu Garcilaso tenia sang inceica- no 6s partidari de prohibir

el COnl"8U i ús de la coca i por reforgé:l'.' els aeus argumonts cco.ba

dient que tamb6 els indis adoren aItres coses i no es prohibGi�en pas;

que 85 tracta, pcr- tant, de convar-t í.r=Lcs i ensenyar-los a utilitzm'

bé totes questes cosas.

la polfumica sorgeix del fet que, si per un cant6 el cultiu de la

coca resulta molt rendable per a la Corona, por l'altra comporta una

serie de problemas d'insalubritat, oxplotaci6 abusiva de la m� d'obra,

trasllats forgosos deIs treballadors indis a1s cooals etc. A mes de

les qOestions ideol�giques que pressuposava la seva adscripci6 El una

cultura pagana que els colonitzadors hispanics tractaven d'anorrear.

De fet, era una part de la pol�mica más general sobre les actituds que

havien de tenir els espanyols respecte a1s indígenas i les seves rique-

ses.

Tot aixo fa que els reis, que des d'un principi s'h8vien preocu

pat d'alguna manera per la conservaci6 deIs indis (49), tinguin un in

ter�s molt marcat pal cultiu de la coca i intentin una mínima r8ciona

litzaci6 de les formes de treballar-la, centrada sobretot en el tracte

i les condicions de trabal1 deIs indigenes, i també en deslligor el seu

aspecte economic de la seva carroga ideolbgica.

tiA los abusos que pudieran comaterse en el sentido de llever in

dios de la Cordillera a trabajar por fuerza los cocales se intentó

inmediatamente poner freno. Tanto el concilio d8 Lima de 1567 como el



Virrey Toledo en 1572 quisieron impedir estos abusos y restringir el

cultivo de la planta. Este hecho plante6 uno da los m6s agudos proble

ma s sociales de la Conquista"(:30). Si el rne nc í.onuf concili sembla

LncLf.nar=se pElr la prohibició pura i s írnp l.e ,
doncs la COC8. er-a 11

...

cosa indtil y perniciosa que conduce a la superstici6n por ser talismán

del Diablo", en les LLe í.e que els monar-ques comancarbn El pr-omul.qar- poc

dosprés hi veurorn aC)u;Jllq doble preocupació que mencionava més amunt,

com 8S pot apreciar el1 aquesta que mana publicar Felip 11, l"any 1569:

"
••• A Nos se ha hecho relazi6n, que tul uso y costumbre qU8 los

indios de esa tierra tienen en le granjería de la coca, se siguen in

convenientes, por SOl" mucha perte pera sus idolatrias, ceremonias y

hachicerias, y fingen que trayéndola en la boca les da fuerza, 10

qual era ilusión del deli10nis seg6n dicen los experimentados, y en el

beneficio la padecen infinidad de indios, por ser cálida y enferme la

tierra donde se cría e ir a ella de tierra fria, y mueren muchos, y los

que escapan salen tan enfermos y sin ninguna virtud, que no son más

para hombres; ••• Vos mandamos que probean como los que trabajan en el

beneficio de la dicha coca sean bien tratados, y 10 hagan de manera que

que suposava el cultiu intensiu de la planta, sense preOcupGr-se mGssa

no les haga da�o a su salud ••• "(51).

Aquí es '\7eu cIar que el rei, malgrat reconeixer que aixo és cosa

de"dimonis", no s'inclina per la prohibici6 d3 la coca, sin6 per la re

glamentaci6 del seu treball, sobretot de cara a la conservaci6 d'una má

d'obra fonamenta i indispensable per a tan gran negoci, doncs és cIar

que, en relació als problemes religiosos, jurídics etc. que aquesta qües

ti6 comportava, hi havi una contradicci6 entre dues perspectivas situa

des a nivell economic: la que es plantejava a curt o mig plag, i de la

que partiGip�ven le majoria deIs colons qU3 tractaven 8mb lG COC2, i



peL f'u+ur-; ¡ :111 \lisió n;,b cmrl:LG. do mol ts con58J.10r5 i f uncí.onar'Le d131

r-e.í . que vu:t: lj I L¡lID sanse una mínime. racionoli tzacií podLa pe:cillar in-

clús la mnL:ü)((\ uxpLobac.l.ó del producto, dones e Ls dasccns dam09rufic

de la pobLnc í.ó :lndíaena jo es man.if'e sbava el" Lino forma cLcr-a en auucLl.es

mOlTIents.

Por U:li';O Folip II 8S molt mós concret quan , el lG73, pub'lí.cu les

or-dcnance s "pur'a el benef í.cd.o de la coca que S8 cr'La en los Andes de

Cuzco en el Parú", assonyalant uns limits al cultiu de la coca, les mul-

tes cor1"'eSpon3nts a les 11eis qU3 no es comp18ixin� les autoritats que

t6nen de viailar els diversos aspectes da les mateixes, etc.:

"
•• eSabed que teniendo entendido que el trélto de la coca que se

beneficia en osa tierra es uno de los principales que ay en ella, y

conque mas 58 enrriquoze por la mucha plata que por su causa 58 saca de

ordenamos:

las minas; Queriendo remediar los daños que a los naturales de esas pro

uincias se siguen, por la mala orden que ay en el boneficio dalla, •••

11 1 .•.• ninguna persona pueda ton3r Chácaras de coca de más de

quinientos cestos de cosecha de coca en cada r,ata, y no pueda criar coca,

de mas quimas, de las que a vista de la Justicia de la Prouincia donde

la tal cosecha se criare, bastare para rehedificar y sustentar esto can

tidad, so pena de quinientos pesos •••
"

11 2. Los que ••• no touieren los quinientos castos de Mita no pue-

dan poner ni tener más de la que on aquel tiempo tcuieren, ni la plan

ten de nuevo si no fuera con licencia del Virrey ••• " (52).
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Després de la introducci6 i �quats dos primors articles sobre la

limi tacd
ó

de les ph6cr:_'--:f.;§., ríe 1"article 3 al 12 ascenya.l.a les concíí.c í.ono

en les que han d'estar els indis (condicions d'habitacle, per a el1s i

les seves familias, de v8stits, manjar, aS3istDncia sanit�ria ••• ) a

més d'indicar que el transport de la coca s'ha de fer sempre amb anima1s,

no amb indis, que aqua+s no poden trpballsr más del temps legis1at (24
dies l'any), que s"81s ha de pagar a e11s directament, no als cacics,

i que no s'els pot obligar a treballar als cocals si no volen. De l'ar-

ticle 13 al 15 es preocupa do les fEdnes adicionals i la venda del pro

ducte, per acabar els dos Oltims (16 i 17) Bmb la nec8ssitat de la vi

gil�ncia moral deIs indis: saber si les dones amb les quals van als co-

cals són legals i "cóm Dóu manau, i prohibició de treballar els dies

fastius amb l'obligació, en contrapartida, d'anar a Missa i Doctrina.

No cal insistir en el fet de que, en la pr�ctica, el tracte de la

coca va continuar per camin ben allunyats de l'esperit i de la mateixa

lletra d'aquesta llei tan enraonada, dones sabem que a finals dal S.XVI

més de 2.000 h1sendats espanyols cultivaven la coca- amb ma d'obra indi

gena (53). De tota manera, sembla evident que es va aconseguir limitar

en certa manera el seu cultiu, sobretot en rogions no mineras, encara·

que no s'erradiqu�s, ni molt menys, el seu ús generalitzat entre la po-

blació india que, de fet, perdura fins a1s nostres diese

4.La consolidació colonial�

Acabará aqu8st capitol amb una rapida caracteritzaci6 de la socie

tat colonial en la st3va �poca d'estabilitat i expansió (SS. XVII-XVIII),
que portara a la Revolució do la Independencia. La crisi de la sociatat

espanyola, ben patent al S. XVII va obligar él la Monarquia a realitzar

una "politica barata" en relació él les seV8S colbnies americanos •.



11 A lo lel'[So del S. XVII dis:n:Lnuye el COl�1UX'Cj_O con Esp¡:¡ña y se reduce

-y hasta prohíbo- el intercolonictl; las distintas rogionos indif\!1i:ls

tienden a aislars8 y diferenciArse de las dom�s. La sociedad ind�ana,

hasta entonces relativamente uniforme, va adquiriendo per-aona'ldríad pro-

pio. y diferente en ceda. ámbito geográfico, lo que prepara la formación

de una serie ds comunidades pro-nacionales, qua resistirán al uniforme;centralisr;¡o borbónico del S. XVIII y florecerán'en la etapa de la Inde

pendencia 11 (54).

Fixem-nos qua aquesta �s l'Dpoca de desenvolupament de tipus capi

talista, la qual cosa confirmaría, almenys en part, la hipbtesi de G.

Frank de que "
••• els satelits túnen 81 seu mss gran desenvolupament in

dustrial capitalista classic quan i alla on els seus llagos amb les m8-

trbpolis són d1':!bils". El mate ix autor ens posa l'e;<emple de la gran

dopressió europea del S. XVII, especialment forta a l"estat espanyol,

quan
"
••• gracies al debilitament deIs lla90s comercials i de la inver

si6 dutant aquest periode, els sat�lits Véln iniciar un creixement mer

cat d"industrialització autonomau(55). Si bé el Perú no és el cas más

tipic entre els paXsos Sudamericans, si es pot situar dins d�aquesta

corrent general.

Al S. XVII cristal.litza d'una manera definiti�a la societat india-

na com a tal. Encara que 8S redueixen les dist�ncies entre els grups

�tnics, amb la consGqü�ncia del desenvolupament del mestissatje, aixi

com el del "criollismoll (blancs americans), els indis no acavsn d"és

ser mai integrats a la nova societat: " En conjunto se 10gr6 dominar

al indio, pero no vencer su indiferencia por la cosa publica, ni hallar

un sitio para �l en la comunidad politica indiana, 0erdadero súbdito

libre de la Corona. La incorporación del indio a la vida nacional 8S

todavía hoy un problema en muchos paises hispanoamericanos; no es extra-



Seguint aquesta tbnico, justificada umb la proverbial mandra deIs

Aa que la monarquía indiana optAra por tratarlo como a menor de edad,

incapaz políticnmenta y nncnsi tado de cont.Lnua protacci.6nll (56).

indis i la idea de la n9cessitat de satisfer l'int8r�s púbIic i el be

general da la comunitat, 01 treball obligatori no d8sapareixer� fins al

S. XIX, encara qUG al S. XVII comencé s El existir el traball voLurrbur-L

per a cartes coses. Perb la idea de l'interes públic es va extendre d'

una manera molt �mplia i aixís, segons Céspedes, 1I
••• abarcaba igual

trabajos publicos que privados (con la natural preferencia de aquéllos)
ya que todos contribuían a fomentar el bienestar general. En la lista

de los patronos, figuraban así los colonos españoles, las autoridades,

el clero y aún los caciques indios"(57). Sobra el traball daIs indis,

doncs, es Va consolidar la h2ciendQ, la gran propictat rural que a mes

de l'agricultura i la ramaderia tania una s�ria d'indústries subsidiª-

ries, formant-se l'aristooracia deIs hacendados, molt important al Perú.

El S. XVIII d'expansi6 economica en tots els cspectes, amparada so

ta el reformism8 borbonic i en la llibertat de comerg, és el periode en

el que s'afirma la consci�ncia de la burgesia criolla establerta El les

ciutats. Cal remarcar aqui l'importancia d'aqu8stes com anexe d'unió

entre les diferents parts de la cadena de dominació imposada por l'es

tructura capitalista del poder colonial, ja que la posici6 privilegia

da de la ciutat que es configura al llarg d'aquest epoca perdurara fina

El l'actualitat �nb la mateixa funci6: incorporar la poblaci6 indígena

a l'economia de les metropolis. Segons l'Instituto Nacional Indigenis

ta de Mexic, "
••• la poblaci6n mestiza, de hecho, siempre vive en la ciu

dad, centro de una regi6n intercultural, que actúa como metr6poli de

una zona de poblaci6n indígena y qua mantiene una íntima relación con

las comunidades subdesarrolladas que une el csntro con las comunidades
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8at61ite8" (50), afir�Qnt que los metrbpolis provincials, al ssr oon-

tres d'inc3rCE-invi s6n tiambé centres d'exploteci6. Ai;<Í, el resultat

d'aquest i'?poca colon:i.al, durant la qual maduren los condicions qUé: por-

tar�n a la Revoluci6 de In Indopend�ncia, és la formnci6 b�sica da

l'estructura depenant de la societat peruana, que perdurar� fins a

l'nctualitnt.

1.2.4. DE LA RF-VOUIGIO DE LA HJDEPENDENCIA A I_'ACTUALITAT •
.._..._ ....- --- ._-----------

1.I�t8nts de crear una socistat necional.
-� -

Les últimes revoltes indígE3nes del S. XVIII (Tupac Amaru 11,1780-81),
Varen ser capitalitzades per la burgesia criolla i tenien, per tant, una

clara orientaci6 emancipadora. Quan a partir de les guerres napolebni

ques es van comen9ar a produir revoltes en totes les regions de l'A

rn�rica espanyola, el Perú va restar un reducto reialista fins que, des

pr�s de diversos expodicions de San Martin i Bolivar i conflictos entro

els diferents liders revolucionaris, Santa Cruz va proclamar la inde

pend�ncia del pais (1827).

Entre les causaid'aquesta independ�ncia es poden citar l'influencia de

la Revo1uci6 Frances a i de la Constituci6 americana entre la poblaci6
'-'



criolla i 8spanyola de la colbnia, als inter8sSos de la qual va res-

pondre el proc6s independentista, molt més que no als interessos de la

poblaci6 indígena. Ef'ect.Lvomorrt , el rnonopoli que l 'estat espanyol �]X8r-

cia sobre l'economia del Perú, com a totes les S8VCS coloni8s am8riccnes,

ofegava los possibilitats do dosenvolupament del capitalisme llibaral

qua encarnaven els primars sectors de la poblaci6 que he citat més amunt.

A aquest nivell, doncs, cal situar la causa fonamantal que va conduYr

a l'independ�ncia.

Perb a difer�ncia de Xile o Argentina, aquesta independ�ncia no

va anar paral.lela a la verdadera revoluci6 burgesa, doncs la classB

social que va lograr imposar els seus interessos va ser la del1fb2cendados
latifundistas, ja que la burgesia, lligada i confosa amb l'aristocr�cia

,

terratinent, era encara molt feble, i els indigenes eStaven totalment

dominats pel qamonelismo. El descobriment del guano l'any 1841 va ser

l'inici de transformacions Bconbmiques que van suposar el sorgiment d'

una burgesia i, al mateix tamps, al pas a la depend�ncia colonial de

Gran Bratanya, qua havia afavorit les revoltes independentistas, ja que

ara la principal compradora del guano, a canvi de productes manufactu

rats. Aquesta situaci6 va influir també en el desenvolupament de l'agri

cultura a la Costa, sobretot el sucre i el cot6, la qual cosa va compor

tar una forta corrent immigratbria xinesa (1860-1870).

Aquest període de relativa prosperitat va durar fins a l'esgotament

del guano i la guerra del Pacific (1881), quan Perú va haver de cedir

a Xile les ragions del Sud on, a más d'aquest producte, hi havia les

mines de salitre. Aixb va accentúar la depend�ncia de Gran Bretanya de

cara al desenvolupament industrial. Aixi, el lliberalisme econbmic que

va inspirar totes aquestes transformacions durant al segle XI ...'\; , va

tenir com a cons8qO�ncia el monopoli i, per tant, el sub-dosenvolupament



perpatuat do la majoria de la poblaci6w Aixb 8S pot apraciar clorument

per la disoregaci6 qua, en nom d'aqu8st mato ix llibernlisme, 8S va fer

da les terros comunuls daIs indisp qua 8S van distribuir com a propio-

tat pr-í.vada i van acabar raforr,;ant el monopoli latifundista. Subrcltllem

que aquesta expoliaci6 de l'element vital ds la vida indigena va sor

molt más radical que la que as va produir durant l"tpoca cOlonial(59)�
I

La cnra�teritzaci6 de tot aquest periode la trabem resumida en aqu3s

tos paraules elo Mariatogui: 11 En los primeros tiempos de la Independen-

cia, la lucha de facciones y jefes militares aparece como una consecuen

cia de la falta de una burguesía orgánica. En el Peru, la revolución

hallaba monos definidos, m5s rotresados que en otros puoblos hispanoams-

ricanos los elementos de u� orden liberal burgu�s, para que este orden

funcionase más o menos embr-í.onar-í.amerrte tenia que constituirse una cla-

se capitalista vigorosa. Mientras esta clase se organizaba, el poder es-

taba a merced de los caudillos �ilitar8s. El gobierno de Castilla marcó

la etapa da solidificación de una clase capitalista. Las concesion3s

del Estado y los benaficios del guano y del salitre crearon un capita-

lismo y una burguesía. Y esta clase que se organizó luego en el "civi

lismo", se movió muy pronto a la conquista total del poder" (60).

Finalment, doncs, la burgesia fa avangar la seva revolució durant

el períoda "civilista" (1895-1819), en el que apareixen les primeras

grans indústries modernes i, 8mb elles, el proletariat, format bhsica

ment per indígenes emigrats de la Sierra a la Costa. Va ser molt impor

tant per aquest desel1volupament l'explotaci6 dal coure, i ás aquesta

bpoca la que marca l'inici del pas de'la depend�ncia angles..fi a la Nord

Americana, que es consolider� a partir de la revolta militar de Leguía

(1919), amb l'entrada massiva d'inversions deIs EEUU a tots els sectors

claus de l'economia dal pais j, la posterior consolideci6 del Perú com

a estat neo-colonial.
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Al mateix temps, s'in1c1en els eonflictes sociBle per part del

proletar:i.et urbE¡ primer, i el camperolot indígena, mÉis tard, emb el

rocolzament deIs Bstudiants i scctore d'intel.laetuals i la form�ei6 daIs

grups politics "eUlssics 11 (anarquistes, socialistas, comuní.sbcs , en El

qU8st ordre). Perb els únics moviments de base populétr que, enfront

deL total dornini deLe EEUU sembLen tenir algún període de relat1u �xi ti-sense qua aixb hagi canviat fonamentalment l'estructura de l'estat
,

perua- són els de caractel"' inter-classista, populistas i nacionalistas

anti-impGrialistes, que proclamen el seu indigenisme encara que aixb,

fins ara, no s'ha traduIt en el millorament de les condicions de vida

deIs indis.

2.. Indic¡enis,P.EJ nacionalisme � j.mp8rial}l'me.

la r8sist�ncia a les agressions que aquets han rebut per part

de la societnt nacional ha estat sempre obra d'ells mateixos. Aixi,

devant de la despossessió de les seves terres, de la propietat comu-

nal per port del capitalisme, continda amb tot el sistema de cooperació

en el traball e. travGs de la !!!..in!sEJ" principalmente Inclús s 'ha intro

duit la practica del contracte col.lectiu de treball, no de l'indivi

dual. D'aquesta manera no GS una persona la que lloga la seva for9a de

treball a un contraetist.a; s6n tots els homes d "

una EI'r_cialida!i en

com6. Es a dir, la comunitat indígena potanciQ!, a l'interior d"ella,

les formes comunals tradieionals, inclús en 81 sí de les noves relacions

econbmiqu8s, com a forma de dofensa devant les pressions de disgregaci6

a la que esta sotmasa per la sociGtat.c�pitalista (61).

l'61tim intent reformista en la historia del Perú ha estat el

del govern revolucionnri dol general Velaseo Alvarado, periode que es

podria incloura dins deIs moviments nacionalistas anti-imperialistes



que citava mes amunt, perb que sembla haver finalitznt senS8 haver '

aconseguit els objectius que es proposava en un principi.

En aquets moments, doncs, es pot dir que tate els intents de

crear una societat nacional independent han fracassat, doncs els 58C-

tors interessats en ella no ha tingut la forga suficient com per tirar

endevant el projecte. Aquets sectors -c1asses mitjes, petita buroesia-(62)
s'han trobat amb-que no ptJdien contar amb el recolzament objectiu dels

indígenes, ja que la mateixa formaci6 d'una societat nacidnal implica,

en molts aspectes, la disgregaci6 de l'estructura de les comunitats in

diese Per altra part, la gran burgesia no esta interessada en un estat

realment independent, doncs la seva propia exist�nci6 es alimentada per

l'estreta depend�ncia que ténen respecte a la gran metropoli.

Al mate ix temps, la xarXa de dominaci6 colonial no esta limitada

pel comerg exterior o per les arees d'influ�ncia de blocs sin6 que pe

netra tata l'estructura de la societat peruana, com ha podem veure a

través del papel" que juguen les ciutats él l'interior d'aquesta estruc

tura: n Així com el capital nacional i colonial amb el seu sector d'

exportació es converteix en sat�lit de la metropoli iberica i más tard

d'altres del sistema economio mundial, aquest satelit es converteix im

mediatarnent en una metropoli colonial i després nacional en relaci6

amb els sectors de producci6 i la població de l'intorior. Es más, les

capitals provincials que a la vegada són stalits de la metropoli nacio

nal -i El -través d'aquesta, de la metrbpoli extrangera- són �l mateix

temps centres provincials al voltant deIs quals giren en orbita els SGUS

propis sat�lits. O'aqueste merfra, tata una cadena de oonstel.lacions

de metrbpolis i sat�lits relaciona tates les parts del sistema total

del seu centre a Europa o als EEUU als punts més llunyans deIs paisos

llatino-americans f; (63) •



Aetualrnent, dones, podriem dir qU3 1"este.t perua és un estc.t dcpe.

nent, integrat en la xar-xa ela domintlci6 imperialista dels EEUU de Nord

Amsr-í.ce , amb una gran burgcs:La tob11mcntlldesnacionalitznda" a nivoll

aconbmic¡ és a dí.r-, que és la gestora de Ls f.rrter-asecs de la motrbpoli

a través dels seus interessos monopolístics. Uns grups i classes Gocials

que definir�n el �eu nacionalisme a partir deIs seus diferents into

ressos econ�mics i socials i, per tant, de manera eontradictbria entre

ells -petita burgesia, proletariat etc.- pero en g8noral dins e1s es

quemes de la societat urbana¡en 81s que el problema indíg8na hi encaixa

dificilrnent si no és, mo1tes veGades, a través de propostes assimila

eianistos o paternalistes. I els sectars indígenas qua, si bé astan

intograts , en part, a la sacietat nccional a través del proletariat

a da sactors organitzats del camperolat, continúen majoritariament

marginats en les soves comunitats tradicionals, cada vegada I11GS des-do

estructuradas, d"altra banda, par la penatraci6 del modus de producció
.

capitaliste.

3.COCB, marginaci6 i Jegi8laci6�

Aquesta marginc.ci6 es mc:.nifesta cIarament en les seves condicions

de vida, les mGs exigües dins la poc desenvolupada i consumista 80cie

tat peruana. 1 aquestes condicions de vida, l'alimentaci6 entre elles,

t�nen bastanta releci6 amb l'ús de la coca. Ja hem vist al principi com

coIncidian les regions habitades par indígenes 5mb les de majar consum

de coca. Aquestes regions són fonamentalment l'Altipla i la Sierra, on

la vida és molt dura. L"alimentació GS molt limitada, ja que e1s princi

pals productes s611 les 1!Qpas, r!,íj.o18� i guino§., i en canvi no es pro

dueixon fruites ni verdures, que arriben de tan en tan, más que res en

pob1acions a prop da carreteras o forrocarrils. Quasi no bouen llet

i la cern salada no s"acostuma B prandro más d'un cop a la setmana;
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la seva diota de proteines és, doncs, escasss. El clima és
'

inhospit,

amb forts i freds vents que duren llargues tempol"'edes. Altres recursos

busics, corn la llenya, són també escassos. No és estrany, per exemple,

l'alta frGqü�ncia de mortalitat infantil, ja que el 5[f� moren el primer

any de vida. Pero les condicions en les que viuon els indis a la ciutat

no s6n pes millors.
"
•••Existeixen grans barriades construides en te-

rrenys indesitjables als voltants de les ciutats. A les regions minares

o industrials, els obrars indígenes viuen en domicilis summament insa-

lubres. Gairebé mai existeix un hort o un jardí on poguer-hi sembrar

[?eoa� i� o blat de moro par a augmentar la seva magra alimentació"(64).;

Així doncs, hi ha una clara relaci6 entro infra-alimantaci6 i ós

de la coca i sera por tant, molt difícil eliminar aquest sota arguments

d'higiene i salubritat mentre. l'altra poI de la r818ci6 no sigui modifi

cato Pero el problema és molt més complexa, dones no es tracta només

d'aquest aspecte aconomí,c de los condicions de vida" sin6 que
"
••• com

pr�n profundas i permanents associacions entre la cultura indígena i l'

ús i conrou de la planta. Es pot considerar l'ús do la coca com una

practica ordinaria que s'ajusta a leS necessitats de l'individu, espe

cialment en situacions de traball o cerimonies religioses. Es molt sem-

blant a la mc.sticQció del xiclet o el betel, l'ús del tabac o de l'al

cohol en altres cultures." .(65).

Aquest és un aspecto que en la legislació republicana sobre la co-

ca eemhl,a que no s 'ha tingut mas sa en compte. Els lagisladors i els seus

acblits, errtr-e els qua no cal oblidar molts"í3studiosos socials", s'escan-

dalitzc3r) dcvarrt 1 'incromont continuat del consurn de la planta, que ha

passat deIs "cien mil cestos do coca en Potosí" el 1583, segons el P.

Acosta, a les 20.000 tonas que es calculen aproximadamant de producci6

anual aquets óltims nnys(66). Constaten que �s un greu problema per a



la població indig8no, perb semb1e que los 6niques solucions proposados

que s�han plasmat 8n llois s6n los que limitnn el seu consum i venda.

Així, el 1929 es va pr'e serrber- un projecte de 11e1 d "un sol al"ticlo

que deia: "Autori88SG al Poder Ej3cutivo para que mediante el estable-

cimiento del estanco de la coca y otras medidas que halle conveniontes,

evite el abuso h�bitual de le coca". Un Decret-11ei de l' 11 de juny

de 1948 roserva a l'estat el dret exclusiu de la fabricació i venda de

cocaIna i els seus derivats, en una sola f�brica quo administrar� el Mi-

nisteri de la Salud pabIica. Finalment, el 13 de juny de 1949 os pro�

mulga un Docret-llei "inspirado por elevadas conveniencias humanas 8

imperiosas exigoncias nacionales, contemplará el problema constituido

por la masticación de las hojas de coca en Peru, con tondencia a limi-

tal" por ahora y a extirpar en 10 futuro tan generalizada costumbre en

defens� de la poblaci6n indígena". Crec interessant reproduIr alg6n deIs
r.

seus sis articles ja que, com V8urem, t6 alguns punts de contacte amb

les lleis que havia promulgat Felip 11, sobretot en 10 referent a les
\

zones de cultiu, encara que és molt monys ambiciosa:

" Art.l .- Establ�cese el estanco de coca en el territorio da la

Republica.

Art.2 .- El estanco controlar� el cultivo y cosacha de la coca,

su distribución, consumo y exportación. La industrializaci6n con fines

medicinales queda a cargo del Ministerio de la Salud Publica •••

Art.3.- El Ministerio de Hacienda, por Decreto especial, seña

lará las zonas do territorio nacional en que podrá efectuarse el culti

vo de la coca; y fijará los plazos dentro de los cuales deberÉlI1 d8cla-

rarse las 8xist8ncias de coca aptas pera el consumo •••

Art.6 .- Los mayores productos que se obtengan como consecu3ncia

del funcionamionto del estanco, se eplicarán u la construcción de cuar-
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teles para el ejército" (67).

La promulgi3ció d'aquiJstes ll:gis �s una evidencia més de que 1" uti-

lització de la coca t� plena vig�ncia, ja que es promulguen per B "
•••

evitar el abuso habitual de la cocall i

última frase és on es posa de rellou el

ti
••• limitarll i "extirpar ••• ban

población indígena". En aQu8str
paternalisme de les "

••• impe-·

gensralizada costumbre en defensa de la

riosos exigencias nacion<:'.los", del qual par1avQ 1118S amunt, ja que 8S

fa una llei amb una preocupaci6 especial per als indígenas -almenys

aixo es el que es diu- sense consultar-los i 8ansa tenir en compte el

seu contoxte socio-cultural. Par altra part, no es fa cap refsr�ncia

a les condicions de treball en els coca1s, potser perqu� es suposa que

aixo ja esta px'evist en altras lIsis labora1s de car�cter más general;

1 fina1ment veiem a l'article sis� qua, ja qua aixo es considera un

assumpte d'1nt8r�s nacional, qui s'aprofitara deIs baneficis que es pro

dueixin amb els impostos és un estament que s'identifica amb aquest

"inter¿s nacional" : 1 'e>,�rcit.

Les conseqü�ncies practiques d'nquestes lIsis han estat escasses,

per no dir nul.1es, doncs com acabern de veure, la producci6 de 18 coca

no ha parat d'augrnentar. Una de les raons d'aquesta inoperancia és que,

al no tenir en compte el contexte socio-cultural en el qua es d6na el

cocaisme, no responen a una nacessitat real de la majoria de la pobla

ci6, doncs no l'h1 ofereixen al costat de la prohibici6, unes alterna

tivas mínimarnsnt valides. I per altra part, e1s diferents govarns tampoc

disposen de les force s nocossaries corn par fsr-les complir, ja que al

voltant del cultiu i comorcialitznci6 de la planta s'han craot uns forts

intsressos creats, deIs quals la casta deIs traficants de coca n'ds

només una part, potser la m6s visible.



Aquesta qUosti6 presenta en l'actualitat dos aspsctes que cal con-

sid8r�r. Per una part, l'establimsnt de l'estanc de coca pel Govern de

la Republica no ha e l.í.mí.nert l'inh,rcanvi que s8'n fa seguint e Ls models

tradicionals, 65 a dir, en els mercats 10cals. "La coca se adquiere

directamente en los valles ele la Convención, o 58 compra a los corn3r

ciantes del Cuzco, o a los que llegan a vender los domingos en el mer-

cado de Chinchara. ••• Antes da adquirirla y cuando se hace su selec-

ci6n suelen probar su calidad, y para verificarlo inhalan algunas flojas

de muestra. Por su olor descubren su sabor, saben qua tal será, y la

compra S8 hace en función da estas pruobas o por identificaci6n pon las

informaciones que proporciona?otros informadoresll(6S). Cal remarcar

també que és un deIs productes más habituals 8n aquets mercats, com po

dem veure en l'exemple del marcat de Chinchero: "Asi, un domingo la abun

dancia puede ser de naranjas, otro de plátanos, ·ot�o de mandarinas y así

otros, pero en principio la coca, las frutas y las verduras deben con

siderarse los articulos�qu8 más establemente adquieren las chincheri

nasll(69). Els intercanvis es poden fer en diner, encara que en aquast

Cas segueix predominnnt el "trueque" (70);. Totes aquestes qüestions ens

demostrarien , també, que la inciel�ncia de la societat nacional en les

comunitats 10cals, almenys en certs aspectes)és encara forga relativa.

Lt.Coca i multinacionals.--- .----�----

Pero l'altra cara de la monada eJs que, al costat d"aquost funcio

nament tradicional del tracte de la coca, hi ha tot el sector monopo

lista, que és el majoritari, i que el podríem prendre com a simbol de

la situaci6 deponent del Perú dins del sistema mundia dominat per les

classes dirigents deIs EEUU. Efectiv��ent, ja hem vist que la majoria

de les 770 tones que exporta el Perú van destinadas a una multinacional,

la Coca-Cola, i el mateix destí té el 7Scjo de la producci6 d'un sol de-



partalnont del pcis que, j.l'onicament, és ¡::l! do La Libert€.,d. Perb a aixb

s'hi ha d'afegir les grana xifres que suposa l'exportaci6 il.legal del

producto. Una de los poques dades que, en aquost aspecte, he pogut tro

bar assenyala que prop deL 60�� de la producci6 real de la coca sur-e de

corrbr'eban cap a Colombia (71). Així doncs, la venda de la coca esta sot

mesa al mercat de les lTiultinaciona1s Nordamericanas, ja que dintre d'af
questes podem incloure-hi les que diGposen de tots els permisos legals

per a la seva existencia, com �s el cas de la Coca-Cola, pero tamba els

centres que domí.nan el trr-ific inte!'llGcione.l de drogues, grup de multina

ciona1s de les més potents del m6n, i amb una gran influencia en els

apuralls polítics i militars deIs USA com es Va poder apreciar, entre al

tres casos, a la guerra del Vietnam. En aquest tipus de nogoci, iguQl

que en molts altres sectors economics, els EEUU tambá han anat acaparsnt

mercats en prejudici d'altres nacions, europees principalment, i l'hege

monia en el tr�fic de drogues sembla 'haver passat de mans franceses a

mans Nordamericanes.

Aixi, podem situar als EEUU 81s centres que controlen el mercat de

la coca. El qua aquast trafic sigui a través d'una exportaci6 legal i

directa, o bé il.loga1 i indirecta, doncs pot passar per Colombip o Pa

nema abans de dirigir-se a1s EEUU o cap a Europa, no ser-í.a mé s que una

qüestió de matisos, lligada molt directament a1s interessos polítics

de cada momento Ja que la inter-conexi6 entre poder politic i poder eco

nomic no es manifesta només a trav�s de l'actuoci6 de mu1tinaciona1s

1eg8ls, com podria ser el cas de l'intervenció de la ITT a Xi1a durant

el govern d'Unitat Popular (1970-1973), sin6 també en diferents moments

-histories i pilltics- del trafic de drogues. Per recolzar aquesta afir

mació posar6 el testimoni, em semblo que no massa sospit6s d'anti-impe-

. rialisme, del Sub-comité dol Congr6s deIs Estats Units par al Canal de

Panam�, arel d'un prob1ama sorgit els anys 1971-1972: " El Departamento



r :
bt

de Estado siempre ha adoptado una politica tendente a ignurar o nsgar

los responsabilidad do los altas personalidades de los gobiornos extran-

jeros "amigos" en la introducci6n do la drogo. en Estados Unidos. Pero

esta actitud habitualmente "moderada" r8spocto a problemes relaciona":'

Si tenim en compte que la producci6 de coca �s un deIs principels

dos con los narcóticos, toma extremas proporciones en 10 concerniente El

Panamá" (72).

negocis del Pera, que produsix unci de les m�s importants entradas de

divises del pais, perb qua a m�s d'aquest sector els EEUU controlen al-

tres sactors clau de l'economia peruana, podrem t8nir una idea da l'ab-

soluta dep8nd�ncia que aquest sofreix respecte a la metropoli úmericana,

i l'important papor que la coca hi juga en aquBst assumpta.
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En nqu8st capitol m'interessa estudiar la funci6 que t� la coca ac

tualment en la societat peruana a trav6s deIs scus diferents usos. Penso

que ara que ja tenim un coneixement de la seva historia es pot iniciar

una analisi sincronica del fenomen de la coca en l'actualitat.

Aquesta analisi tendira a ser, for�osament, esquematica, ja que els

matisos de c6m s6n percebuts 815 efectes de la planta, el valor que se

l'hi d6na en determinats aspectes de la vida qüotidiana etc. no poden

ser in�quívocament posats sota un epígraf o un altre ja que, en molts

casos, s6n nom�s diferents moments d'una concepci6 global del m6n. De

tata man3ra, aquets diversos moments ens poden servir de base per afer

una divisi6 que, encara que com totes tingui una part d'arbitrarietat,

ens sigui atil de cara a un millar aprofondiment de la qüesti6.

Per a fer aquesta divisi6 tindre en compte tres aspectes principals

de la realitat social de la majoria de les comunitats indies del Pera:

1) La precarietat economica en la que es traben constantment. La seva

és una fragil economia de subsistencia, relativament autarquica, pero mo

dificada en l'actualitat per la ponetraci6 cada dia mes gran de la 80-

cietat nacional. 2) L'escassa assistcncia sanitaria, agreujada per les

dures condicions de vida e� les que 8S desenvolupa la seva exist�ncia

diaria, que provoca una permanent inseguretat en aquest aspecte.3) La
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concopci6 de l'Univors com un tot global, poblnt por una gron qOantitGt

.
d
"

aspor-Lts J com molt bé eris dcscr-í.u Baud í.n amb aquestes porE\ules:· "r�osnl-

tres cr-e í.em la tJ:8seta daacr-ba, Ignorancia de 1"'hor;18 blanc, cec i sordo

Aquesta soletat esta plena de tumultuoses pres�ncies. Milions d'óssers

ens osguarden, inanimats en' apBri�ncin, que penssn i senton com nos61-

tres, que s6n bons o dolents, que manifosten la seva v61untut i les se-

ves pBssions. 8i tonim consci�ncia d'aquesta vida no ser� l'a!llBmant el

que tamerem dols Andes, sin6 01 desoncadenament d'aquesta multitut"(l).
I 1 "home s'haur[1 de saber maure entre aquesta gran qüantitat de "prescn-

cies espirituals" aplacant-les o propicient la seva ajuda quan sigui

necessario

Per aquestes raons abordaré el tema a partir d'aquets tres apartats:

1) LIs enGrg�tic-m8canic, ja que la fOl'ga de treball individual és un

element b�sic en l'economia indígena; 2) LIs medicinal, ja que l'ansi8-

tat que provoca la salut és un altre factor important; i 3) LIs ritual

magic. Aquest darrer que, com es pot veure par l'enunciat, abasta dos

aspectes forga diferenciables es podria sub-dividir (2). Pero tombé és

veritat que es podrien reduir aquets diversos aspectos a dos de princi

pals: tan les preocupacions oconomiques com les que giren entorn do la

salut estan embo1callades per la invocaci6 als esperits, per la seva

omni-pres�ncia i Lnf'Luánc í.a, que compren tots els aspectes de la vida.

l:utilitzaci6 de la coca pels indis és tambo una utilitzaci6 a�b una

coherencia interna respecte a les soyes diferents parts, i el que faro

aquf no sera mes que enfatitzar les 'perspectivos que m'han semblat basi

ques en aquesta utilització.

Així, el primer apartat constituira mes aviat en una s�riG de cons

tatacions sociologiquGS en los que veurom com el binomi treball-energia

ha influ!t i continda influint en la perman�ncia del coqueq. En canvi



els altreB dos apartats VBn molt
,.

rtl ..]S lligets al fon�m8n de l'andevineció.

Efectivmnent, aquí Bnalitzarc -la coca COlO a medí, de comunicació

trascendent, ja que aquesta 6s una de les plantes utilitzades "
••• com

un medi d'id8ntificar 1'orígen magic de les enfermetats, V8ura divini

tats esp8cials, aprendra ols h�bits deIs animals de caga, endevinar el!
futur i, en general, posar-so en comun:i.caci6 amb lo sobrenatural, prin-

cipalment per a manipulnr aquats podors Bmb la finalitnt de servir pro

pbsits culturals"(3). Veurem doncs, quins són aquets proposits culturals

al Perú i per quins camins s'hi arriba.

1. 3.1. rJS ENERGETIC-r.�ECANIC.

Aqui em reforirs a l'ús més qüotidia de la coca i que va mós direc

tament lligat a l'activitat economica diaria dD les comunitats indias,

COIn ós la seva utilització de cara a augmentar l"energia vital deIs in

dividus, maltreta per la deficient nutrició cranica que han patit i se

gueixen patint amplis sectors de la comunitat.

.-

Ja m'ho referit abans·a la íntima relació existent entre la imfra

alimentaci6 que pateixen els indis i el costum del cogueg, aixi com de

l'aportació que fa la coca al cos de cartas vitaminas que manquen en

la seva dieta alimenticia mitja. Pero aquesta funció d"aportaci6 comple

mentaria que té la coca a la llarga acaba essent perjudicial per a l'in

dividu que la pr�n regularment -perqu� no té altre remei-, com es pot

apreciar per aquostss dades: 11 Estos estudios también indican un aumento



da la frecuoncia y soveridad do la anemia y una cantidad m6s alta de

dias/persona de enfermsdndos que incapacitan Q los qua usan la coca en

comparación con los que no la usan. La mayoría do las diferencias' ras

pacto a la salud estgn en relación con 01 astado da nutrición inforior

de los que usan la coca, causado por la reducción del hambro y la fati

go"(4). /\ixí doncs, voionl que s'ha forrnnt un carcle vici6s alimenteci6-

coca que no 65 possible trancar dos dol seu mate ix interior, si no amb

midas que cfoctin globclmont les condicions de vida d'aqu8st poblo.

Per altra part, en la per'ccpc í.ó que 011s ténan de l'utilitzaci6

de la coca, aquest papel" energ�tic 8S traba on primor pl�. Les raons

que donaren en un qüestionari de p8rqLl� mastogalJon la coca éren, pSI' a-

quest ordra: nI) La coca aligara la sensación del hambre y sirve da sus-

tituto dol alimento y la bobida. 2) La coca da mÉis fuerza y energía y,

por lo tanto, aligera la fatiga y la somnolencia. dur-ante el trabajo.

3) Al tenar 01 bolo en la boca no ontra polvo de las minas. 4) Uso co

ca desde la juventud. 5) Tiene busn sabor"(5).

Es pot afirmar que l'ús de la coca és més genoralitzat entre los

classes treballadores indígenes que no entre les més acomodados y els

mestissos, molt més aculturats, influonciats per la cultura urbana. 1

per raons b3n concretes: "
••• es en el trabajo campesino donde más se con-

sume y en este sentido y excepto en las familias mestizas, todos los

dias se mastica alguna cantidad, aunque sea por hábito. Por añadidura,

cuanto más pesado es el trabajo que se realiza, mayor os la cantidad de

coca que se consume. Como dicen algunos campesinos: 'sin coca no traba-

jamosl' Es tal la costumbro de masticar que su falta por los campesinos

se rosiente con cierta ansiedad"(6).
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De tota manara, aquesta relació entro classe social i 9.qgueq 8S

una regla ganaral que, com tates, t6 les sevos excopcions, ja que hi

ha indígenas relativament rics on comparació a la resta i que mantónen

l'hubit de mastegar la coca, amb la qual cosa s'igualen, en aqu8st as

pacte, als de les classes m8s bGixes. Aixo 8S podria explicar pel fet de

que tan els uns com els altres manténen una gran idontificaci6 amb la

cultura tradicional que es manifesta, en aquest cas, per el costum del

cO,9.ueo.
11 Aparece así constituida una dualidad, o mas bien dos varia

bles: una de clase y una de cultura. En la primera es evidente que los

mestizos toman poca o ninguna coca¡ en la segunda y con independencia

dal status económico y de la estratificación social interna, la causa

es tanto una diferencia de status social como una diferencia de culturall(7). ¡

Així, si en aquestes cites anteriors s'ha pogut apreciar que un (ls

que respon a una necessitat energetica 8S al mate ix temps un costum tra

dicio�al no qOestionat, en principi, pals seus protagonistes, no es es

trany que malgrat que arribi un moment en que pugui deixar de ser una

necessitat continuI practicant-se el costum, si la persona esta sufi

cientmont integrada en el seu sistema cultural tradicional. O'altra

banda, si be es pot suposar que el costum va ser originat pel desenvo

lupament de la necessitat, pr-efereixo no afirmar-ho per falta de dadas

empiriques que ho confirmin.

Certament, aquesta qOalitat ja l'havion advertit la majoria deIs

j
1cronistes do +Dpoca colonial. Així, el P. BIas de Va era, de manera

molt perspica9 �r8cordem que l'Inca Garcilaso l'assenyala com un deIs

beneficiaris de la cocn- ons parla del seu efecte en el traball deIs

indis: 11 De cuanta utilidad y fuerza sea la cuca para los trnbajadores

se colige de que los indios que la tomen se muestran más fuertes y más

dispuestos para el trabajo; y muchas veces contentos con ella trabajan



todo el día sin cOlTIor"(O). Per altra port, a la !:!isj�.o.E"B�e C.s.�t'l

·r.181.....!.� pndem llegir el següent: "
•••el indio peruano de nuestra úpo

ca hace sus ponosos viajas dia tras dia sin cansancio o a lo menos sin

quejarse. Hasta los alimentos más suculentos le son menos gratos �ue

su predi18cto narcótico"(9).

D8gut a aquost 6s mec�nic de la coca, por les caminad8s, el traball

al ccmp i altres tipus de traballs pesats com els nocturns etc. podsm

prendre la S8va utilització com un indicador de la perten8nga a la comu

nitat indig::mB com a persone adulta, ja que els indis la comenccn a

prandre quan 8S van integrant en el món del traball, encara que an di-

ferents graus� Aixi es considera que els neis la poden comencar- El. pr-er--

dre a partir deIs set anys, quan ja ajuden als S8US pares en feinos del

camp , cuiden els ramats etc.; i les noios a partir' de Ls 12-13 anys, des-

prés de les primeres menstruElcions. També es pensa que la coca ss perju

dicial per als petits, sobretot de cara al seu desenvolupement mental.

Aqui c�l subratllar que aquesta seria una de les poques connotacions

negatives que es troben respecto a la coca en la ideologia tradicional

dol poble inca.

1. 3 .. 2. LlS r:1EDICINAL.

La Coca s 'empra gr.meralment par combatro i sobretot diagnosticar

tota una s�rie de dol�nci8s que no s�acastum9n El. exterioritzar, ds a

dir, enfermetnts internes, cosa que va molt lligada al seu sontit tras-

. d� t·l·t "ó �d'cendent. De tota manera, existeix una ampl�a g8.mma u l �-zac� m.c.. �ca,

encara que 1 'aplicació torap�utica és relativament rostrin�¡ida, sobretot



actualmsnt, a la traumatoloaia externa.

En tots els cronistes os troben observacions sobre oquest 65 de la

coca, ton en l'aspocte o><torn com en el diagnostico Aquosta cita del P.

BIas de Véllora és f'or-ca explicativa: 11 la cuca preserva al cuerpo de

muchos enfermedades, y muchos m3dicos usan de ella hecha polvos para

atajar y aplacar la hinchazón do las llagas, paro. fortc.lecer los hue-

sos quebrados, para sao.sr el frio deL cuerpo o para impedir que no en-

tre, para sanar las llagas podridas llenas de gusanos. Pues si a los en-

formedades de afuera hace tantos beneficios en virtud tan singular, ¿on

entrañas de los que la comen no tendrá mas virtud y fuerza?u(lO).

Per a fer-nos una idea clara i sintetice de les principals aplica

cions terap�utiquos de la planta he cregut intoressant reproduir aques-

tes linees: " Entre otras aplicaciones se emplea hervida en agua para

gargarizaciones y enjuagues con vistas a combatir la tos, sobretodo de

aquella que va acompañada de esputo con sangre. Es igualmonte comun oler

coca para sanar molestias o dolencias ligeras del aparato respiratorio.

También se usa para quitarse penas o disgustos. En dicho caso, el indi

viduo recorre a pijchar grandes cantidades do coca acompañadas con tra

go. y cuando, por añadidura, uno se siente cansado es probable que se

tomo un te de coca, en agua hervida reposada. Esto suele considerarse

terap6utico en casos de rosfriado y de IIsorochell o mal de altura, que

incluye dolor do cabeza, -vónrí.toa o desmayos. Y en casos do br-oncnnaumo

nía suelen frotar su jugo por el cuerpo. Tomada.en infusión, la coca se

considera quo aumento la temperatura dol organismo de msnora que al in-

crementarse el calor y la enorgio del cuerpo este se defienda del en

friam�LEmto. Por añadidura, se Lisa pera los dolores de as t.ómaqo y del

corazón que atacan a las mujeros. Para ello 58 mozcla 81 alcohol con

coca pijchada y con 0110 58 frota 01 cuerpo de la mujer"(ll).



Cal dir que en l'actualitat aq�osta utilitzBci6 no as qUestiona en

dol�ncies do poc calibro o molt conegudos. En 815 casos en que s'nccon

tan la gravotat del malalt o no se l'hi troba remei es pot roc6rror a

l'ondev:L. Ell "
••• atiende todo aquello que no puede controlar el chin-

ch3rino comun con sus procedimientos tradicionales. 8e rocurre a él cuan

do S8 consideran insuficientes las t¿cnicBs conocidas"(12). Finalmsnt,
i en 61tima instbncia, hi ha individus que 8S dirigeixen també a alg6n

agent de la me d í.c ina universi tarin moderna. Al Poró r igual que a la grnn

majoria de societats, l'enfermetat acostuma a tenir una doble etiologia:

les que s6n llGUS o conegudes ( "normals") s'atribueixen a causes n�tu

ro15, mentre qua les greus o desconegud8s (uostranyesll) ténen una etio

logia mistica o una explicació trascondent; i aixb 'OO'-només entr.e eIs

p�bles primitius, sin6 tamb� en malts pobles europeus (13).

Per aixb, al nivell de dolbncies lleus o conegudes es d6na molt l'

auto-tnedicació, ja sigui tradicional, ja sigui moderna, com seria l'ús

de certs productes farmc:.c�utics, que han esdovingut populars. Efectiva

ment, la societat urbana ha anat introduint també la medecina uniVersi

taria moderna que sembla que cOexisteix progressivament 8mb la medicina

popular tradicional, encara que per la seva poca implantaci6 material

(falta de metges, hospitals etc.) i per les r8sist�ncies culturals amb

les que topa, aquesta introducci6 és molt lenta, sobretot en les zones

más aillades.

Enfermotat, norrnalitet i societat.

Ara bé, hi ha tota una s�rio d"'usos curatius i sobretot explora

toris que abc:.sten una amplia gamma d'aspectes relacionats principalment

amb el tipus de desordrGs o enfermetats que no ténan una manifestació

externa. Es parteix en aquest cas da l'enfermetat com a fenomen condicio-



nat culturalmsnt, que 8S d6na en un madi social determinat. Es a dir,

una conducta ás classificada com a normal o com a malalta quan ¿s defi-

nida d'aquosta manera par la seva cultura i, en aquest sentit, l'enfer

metat pot ser m6s un fet cultural que no biolbgico-objectiu (14).

Des d'aquesta perspectiva, dones, cree que enrermctat i context I
els dos ens poden donar unes in-socio-cultural s6n inseparables i que

dicacions útils i necoss�ri8s pel seu conaixement, sobretot l'enforme-

tat respecte a la socie.tat on es manifesta. rr L'enfermeta.t és un fet

existencial arnb el! que s 'han d 'enfrentar tots eLs grups humana ••• ; les

pr�ctiquos curatives tradicionals est�n freqOentment enquistades en l'

ideologia religiosa d'un poble, ••• en les relacions socials ••• , i en

la cosmologia ••• Per aixb, l'examen de c6m la gent tré.cta les enferme

tats reflexél el sistema socio-cultural del qual forman part" (15).

Es pot afirmar que aquesta situació actuelment esta siguent modi

ficada pel monopoli cada vegada mes gran qua la medecina universitaria,

dita tumbé científica, esta adquirint en les nostres societats. Paral

lelament al proces de constituci6 de les societats nacionals s'ha anat

afianc;ant també la Universitat com la mes alta jerarquia del Saber, i

també l'ensenyanga general a tota la població que, d'aquosta manera,

es va integrant als valora de la nació coma i va desenvolupant, també,

el coneixament i la fe en la medicina deIs titulats a la Universitat,

essent aqu3st un factor basic por tal de que l'acci6 del metge tingui

un mínim d'eficacia.

Perb aixo últim sembla indicar que en malts casos, realrnont, in

closes les sociotats complexas on el mOrlopoli m3dic és molt fort, l'ac

titud tradiciona.l respecto a l'snfermetat no ha canviat fonamontalmant

en la seva sacrnlització: el metga ha substitu!t a l'endeví, les propa-



racions qu:ímiqu�s de laboro.tori a les horbGs i una s�riG de fcnbmens

inexplicables per al comú de la gent continú8n El aquest nivell¡ o!Jscu

ritat perceptiva en la que l�argot m�dico-ci8ntífic l1i jugo. un papar

primordial cara a la seva auto-conservaci6 i reproducció, rnostrant una

vogada más, 1"utilitzaci6 dal llenguatge com a arma dG poder. Es m8s,

aqui s'ha reforgat el papel' sacerdotal dol metge doncs, si abans, com a

endeví, el poder que tenia era el del contacte directo amb els esperits,

perb Sel1SB que aixb signifiquós, moltes vegadas, arribar a les raons úl

times do 1 �enfermetat, patrimoni exclusiu de la voluntat deLs déus , ara

t6 a m�s el poder de dosxifrar i explicar en tots els detalls aquestes

raons últimas, com a membre que és del temple de la Ciencia, gran "re

ligi6" de la societat industrial desenvolupada.·

Si bé ás evident que la medicina moderna ha aportat avantatges in

qílestionables per a curar determinades dol�ncies o "ar'r'egLar- cossos"

(la cirugia, principalmellt), és cIar que lf? seva organitzaci6 ha gene

rat una s�rie de distorsions a 1 'enfatitzar exclusivamemt les relacions

causa (microbi, virus etc.) - efecte, sense tenir en compta el contexte;

al distanciar al metge del malalt, al primer li manquen moltes dades

necessaries per tenir una visi6 global de l'enfermetat, com a fenbmen

biolbgic i social. La cosa que, en molts casos, s'ha oblidat 6s que,dit

en forma de mw<ima , "
•••�s más important saber quina classe de pacient

té aquesta enfermetat, que saber quina enfermatat tá aquest pacient"(ló).

O'altra banda hi ha un etno-centrisffie occidental que es manifesta

en el privilegiament de la lbgica científica enfront de qualsovol altre

sistema de pensament per admetre nornés com El valida la medecina moderna.

It L'informaci6 obtinguda a través deIs sentits amb l'ajuda de varis

instrum8nts es combina amb els principis del raonamant lbgic per a

produir doscobriments de facil accés que estan subjectes a verificacions



indopendents par part d'altras cientifics"(17). Aixb, avidsntMent, si

s'utilitzQ aquesta lbgica dins d'un sistema tamcat, en el qua los pre-

mises basiques no es qüostionen. Pero ligón ons recorda que tan la cul

tura tradicional com nosaltros "
••• explicamos el fenómeno (de l'endevi

na.ció i la seva efectivj.tat) en tsrminos de categorias interpretativas

culturales qunque, claro está, estas categorías culturales son diferen-

tes. Razonamos de la misma manera pero partiendo de premisas i niveles

culturales distintos y cada contexto cultural lleva consigo -o reGhaza-

propiedades, armonías e inconsistencias internas que colorean intensa

mente y d8 forma a veces muy disímil, los procesos de pensumiento"(lS).

Entre els indis del Perú, doncs, s'ha de tsnir en compte l'estreta

relució que hi ha entre anfermetat i món sobre-natural o, millar dit, la

forta inter-dependencia que hi ha entre naturalesa ospiritualitzada i

home sacralitzat, sense que hi hagi unes fronteres precises entre els

diferents elements que compasen la unitat total del Cosmos. Par aixo,

"
••• en aquest m6n de l'indi, fluid i supar-poblat cada paraula, cada gest,

poden engendrar repercussions infinites en tots els plans visibles i

invisibles. l'individual i el social, 10 material i lo moral, s6n estre

tament intor-depenents. Una enferIi18b::\t' és un desordre i un pecatll(19).

les Causes que poden influir en les enfermetats 56n, d'aque5ta ma

nera, molt variados: esperits o déus enotjats, procadents de la terra

(muntanyes, rius, cases ••• ) que penetren en l'individu por fer-li mal;

e sper-Lbs deLs morts o deLs "gentils"¡ el� (diabla) amb diferents

personificacionsj els ma18ficis o bruixerias, induits generalment per

persones enemigues; cortos emocions intenses com la calera o grans es

g18is o pors, que fan que els osperits d'un s'escapin del cos; molts

agents físics com el frod, la calor, ols vents o 81s llam�si alguns a

nimals, especialm<::nt reptils o batrncis¡ alguns feno!1lons astrologics



com la lluna plena o els eClipses; i finalment, els traumatismes fi

sics i el trastorn d�algun8s funciona corporals (20).

Gom 8S pot suposar, la curaci6 de les enfarmetats originadas per

alguna o algunas d'aqu3stes causes, va intimament lligada a la concep-

ció mbgica que d'elles se'n t6 i, per tant, a la prbctica ritual de l'

endsvinació. " La COCEl, la chicha el trago y la comida tienen un papel

disuasivo en este contexto de creencias relacionado con la Tierra, vis-

ta como un elemento activo del Bien y del Mal y, en suma, de la enfer-

medad. El papel positivo de la Tierra y de la coca •• e implica el reco-

nocimiento de que deben tenerse on cuenta como causas y a la vez como

efectos 8n la estructura de la enfermedad. En ese caso, deben ssr reco...;

nacidas ambas como partícipes en ritos que persiguen conjurarlas"(21).
Tates aquestes qOestions les V8urom ara, en el segOent apartat.

1.3.3. �S RITUAL - MAGre.

En aquest apartat hi inclouré una s�rie d'utilitzacions de la coca

que, enCara que estrotament relacionades amb l'enunciat general expli

citat,ténen unes funGionalitats especifiques cada una d'elles. Aquest ús

tan ampli de la coca obliga a fer una sub-divisi6 en tres arees diferents,

necessaries per a veure la relació entre diferents ritua1s magics amb

la curació, per una banda, amb l'activitat i situaci6 econbmica, per

l'a1tra i finolment, amb tot tipus de festa social o religiosa ( com

podria ser la visita a un amic o l'enterrament d'una persona). Tenint

en compte, a mss, que per forga 8S tocaran, en un moment o altre, 018-

............._.L



Si fa un moment he parlat deIs condicionaments culturals de l'en

formetat i la sova curaci6 i hem vist l'as de le coca per a les enfer-

metats lleugeres o "normo.lsll, ara passarem a veuro cóm es realitza la

curaci6 de les considorad3s greus o "estranyes" �ntre els indis del Pe-

ra, en el contexte més ampli de l'endevinació. L'element fonamental per

a la seva realitzaci6 es l'intorveneió d'un endeví, anomenat E.,aqqp qua

combinª l'as de la coca amb l'utilitzaci6 d'animals i despachos(22). El

pa�o que interpreta amb coca per a curar és conegut tamba amb el nom de

Eampamisa. Tots aquets no formen una casta exclusiva, enC6ra que ténen

les seves rounions i S8 'ls pot mirar amb cer-t recel, dones quan actCI�n
de bruixots poden fer mal, sinó que són homes .del poble dedicats en ge

neral a l'agricultura i la ramadoria que, a mes, exerceixen de fetillers

degut a que, d'alguna manera, han "estat escollits" per complir aquest

papel".

Vejem, segons la tradició, quin és el proc8s de selecci6 per el

qual s'arriba a pago, en paraules del cronista Arriaga: "De una de es

tas tres maneras entran en'sstos oficios de sacerdotes de huacas (23).
La primera es por sucesión, que el hijo lo hereda del padre, y si el

heredero no tiene uso de raz6n entra en su lugar el pariente más C8rca-

no hasta que el legítimo heredero sea suficiente para el oficio. La se

gunda manera es por elecci6n: cuando falta el primer modo por vio. de

herencia o cuando les parece, los otros ministros eligen el que juzgan

que será más a propósito, con parecer de los curacas y caciques. y cuan

do acontece que algún herido del rayo quede vivo, aunque quede lastimado,

está ya como divinamente elegido para el ministerio de las. huacas. El

tercer modo es qU8 ollas mismos 58 toman el oficio y so introducen 8n él,



especialmonto de los oficios menoras d8 adivinos, curanderos, por su

sola voluntad y autoridad, y asto es ordinario en las viejas y viojas,

que para ganar de cerner- y corno ellos dicen .)Lif:.��"'�8!., que es "ventris

causn�, S8 hacen oficialas en estas ministerios ••• tBmbi�n suelen los

ministros mayores cuando von alg6n indio o india que la da alg6n mel

repentino y se priva dol juicio y queda como loco, decir que aquél ac-

cidente le sobreviene porqué las huacas quieren qua sea su Villnc y sa-

cordote, y envolviendo on si le hacen que ayune y aprenda el oficio,

fundado en qua cuando ellos hablan con las huacas suelen privarse del

juicio, o por efectos del demonio que les entontece, hablando con ellos,

o por la fuerza de la chicha que beben cuando quieren hablar con la huaca�(2L

La cosa com6 a tots i indispensable és que la mateixa persona sigui

conscient de les qualitats que el capaciten per fer de E.ill)2.(n ••• ellos
mismos se toman el oficio ••• por su voluntad y autoridad."). Per altra

part, com que la majoria do pagos són gent molt coneguda del poble, més

aviat vella i molt pobros (25), el que en el texte 8S la visió d'un colo

nitzador ("es ordinario en los viejos y viejas quO por ganar de comer •••

se hacen oficiales en estos ministeriOS") pot ser també en l'actualitat

la visió ironica de la gent influida per la cultura urbana, com els�

(26), ja que actualtncnt, mentres el personal especialitzat de les 1"'eli

gions cristianes (sacerdots) t� car�cter oficial i un gran prestigi so

cial reforgat per la cultura urbana, els de la tradici6 indigena actúan

semi-clandestinament, excapte en el cas de les curacions, ja que algunes

de les SGves practiques son considerades negatives i inc16s perseguidas

per la policia o nItres autoritats nacionals (27).

Un altro olement indispensable és la sillada, moneda que, junt

amb les fulles da coca, i ambolicat tot dins d'un drap blanc, ofereix

el consultant al 12.§';,Q.q. "8in sillada no se puede mirar la coca, yo. que
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"si no tian,"'. sillada los �l?'y� Sl1 falsean (no dicen la ver-dad exactu},
Con la sillada avisan de cualquier cosa, si no, no'. Por otra parto,

además, la sillada contribuye a que 'sn1ga más claro'y a 'fijar..... "(28):.

Quan el consultent arriba, després d'hauer-li ofert el farcell,

Quan ja coneix

dos aterra, l'hi explica el cas amb el que es traba. I
alguns dotalls, el {:?ElgQ comanga invocant els flf?U� ( "os-

i assoguts els

pfr1tus de los cerros" ) o bufant en direcci6 a ells mentra mastoga

les fulles que l"hi han semblat mos bones. Alguns també resen orac1ons

catbl1ques o
11
••• S8 dice qU8 tienen mayores poderes cuando actuan con

una cruz de plata en el desempeño de su funci6n"(29), la qual cosa ens

parlaria una vegada m6s de la síntesi entre trndici6 cctblica i tradici6

popular indígena.

Desprós, el Ef.gQ agafa un grapat de fulles de coca i les' va deixant

anal" poc a pOCo Par la manera en que cauen, pols grups que formon etc.

va pronosticant mentre continúa preguntant al malalt i l'hi demana la

confirme.ció de les coses que ell va diente Aixb, normalment, es pot re-

petir tres o quatre vegndes, o mós si així ho demana el malalt. Finéil-

ment, el lli-19.9. indica un tractament a seguir.

Si s'ha de fer una curació, acompanya a í3.quest ritUé'll la localitza

ció topogr�fica del mal en el cos del malalt, com en una especie de vo

rificació del que li ha indicat la fulla. Dssprés, amb l'intervenció

d'un conjunt d'herbes mbltes, chicha, les diferents pcrts d'un animal

i fum de tabac, es fan una s�rie d'nctuacions amb les que es creu que

el mal ha passat al'animal [norma.lmerrt un cUlo gos acabab do n�ixer)

que s'utilitza viu perb que mor escorxat i d8sprés s'enterra o es crema

amb ols dSr.l6s elements utilitzats pel 12.890 (30).



Els 2",:cll?§. no realitzen por: sC'3pé3.rat endevinació i cur-ac
í ó

, sin6

qU8 aquestes dU3s cosas no són m6s que les dUBS cores d'una mateixa

activitat global amb la clara funci6 social de retornar un equilibri

i una segur�tat perdudo als individue d'aquesta societat. "En Chinch�

ro, el recurso a la o.div:Lrrraói6n responde, en gem3ral, a la necesidad de

superar un estado de ansiedad qU8 ha devenido problemático pera el man

tenimionto del sistoma de seguridad, ya sea a nivel de grupo o a nivel

individual o familiar"(31).

Tan en els casos de curClci6 com en els d'endevinació d'altres as

pectos (saber on són uns animals o objectes perduts, principalment, i

també qtlestions de negocis, amoroses, etc.) la cosa important és creure

qua es disposa d'un instrument que ens garenteixi con�ixer d'on ve �l
mal i ens ofereixi possibilitats d'arranjar-lo, 6mb la qual cosa queda

salvaguardada la seguretat en el propi sistema, �encara que aixo sigui

moltes vegades a nivell purament simbolic. Inclús en el cas d'erros o

fracassos manifestos, aixo es pot atribuir al � en concrot, a la fu

lla que s'ha fet servir, a la falta d'alguna condició, en fi, pero man

tenint sempre la croenga general (32).

Per altra part, els clients més asidus de Ls [laokos són la gent més

pobra, ja qua per a ells resulta la forma d'assistencia més assequible

i, a más, acostumen a ser els monys aculturats, ja que no disposen de

cap mena d'educaci6 escolar. En aquest sentit, les actituts cara a

l'ondevinaci6 serien un indicador del grau d'aculturaci6 d'un individu

i, mss en general, do la crisi de l'ideologia tradicional, ja que ex

pressaria el rcbuig a la integraci6 d'un individu respecte a la seva

propia cultura •. O'altra banda, l'endevinació vindria a reforgar o res

tablir la seguretat en la prbpia comunitat i �s por aixb que os mani

festa en ols pilars m8s debils d'aquosta: l'economia i la salut.



Potser hauriB estat más evident incloura dintre da l'ús enargbtic

de la coca e1s diferents usos que d'ells se'n fan psI traball pero do-

nab el caire cerimon1al que té en e Is 9yn�.§. i les !!]in!(I"�, principalment,

he cregut convoniant incloure'l aqui; a m6s, hem parlat ja da la inti

ma relaci6 que hi ha entre una situaci6 economice, social etc. molt de

ficient i la craanga en els esperits. D'aqui que molts d'aquets rituals

vagin encaminats a acons8guir una E.lCtuaci6 favorable deIs esperits en

les qüestions eoonbmí.quas de la vida qüotidi6na. Por ai)�o, la gran ma

joria d'aquets rituals 8st�n relacionats 6mb l'activitat b�sica d'aque-

lles comunitats, l'agricultura.

Molts treballs agrícoles s'acostumen a fer en forma d'eynio Aqu8st

nom designa l'ajuda en forma de traball que uns individus de la comuni

tat -moltes vagades 6mb les saves farni1ies- fE."tI1 respecta a d'altras, i

qua ha d'ésser tornada d'una manara equivalent, també en traball general-

ment, encara que de vagadas es pot far convidant a menjar o beure. Es

a dir, és una col.laboraci6 de r�ciprocitat sim�trica (33). Aquesta col

laboració tendeix 6 crear i mantenir una xarxa de solidaritat i dependam

cia dintre de l'ayllu. Per aixo, quan una persona no raspon a les expec

tatives que s'esperan d'ell, se l'hi perd la confianga, no robr� ajuda

quan la sol.liciti i suscita "
••• ansiedades entra familias, e incluso

puade convertirse en fuante de hostilidades, hasta da brujarias, diri

gidas él devolvor la agrosividad implicita en le. retirado"(34).

Una a1tra forma d'organitzaci6 del traball �s la �.nk� que no es

d6na ontre iguals, ja qua mentres un ofereix el seu traball (el campe

rol más pobre),l'altre té l'obligació moral de tornar-lo-hi, perb no



en forma de traball, sin6 en cartes formes de protocci6, r8coman�cions,

o bé dinars o productes. En aqu8st cas, normalmsllt es preferoix Dixb

últim, jo que el ��!J? óS un element de la propia cultura, molt més

conegut i controlable que els diners que, a m6s, es poden malgastar

f�cilm8nt. La relaci6 que s'estableix en la mink�, encara que desigual,

continúa essent cordial, com a regla general, ja que es d6na entre a

mics, velns o conoguts.

Tan en l"inici de Ls ayn j:.§. com de les minkas, es realitza un acba

ritual que pot ser més o menys complexe, tan par la forma externa de

realitzar-lo com par les vegades que es fa. Aixo dep�n de la gent que

participi en els treballs, de l'importancia que tingui el terreny i

també, es cIar, del grau de manteniment del sistema cultural tradicio

nal en aquella comunitat. Així, el cerimonial d'iniciaci6 d'una ��
"
••• representa un sincretismo funcional de lo sagrado -las ofrendas a

los espíritus- y de lo secular: el trabajo de la tierra. Se trata de

ritos econ6micos que incluyen el ofrecimiento de la coca y de trago y

chicha, a los espíritus de la tierra y de los cerros, a los �� y a

los ª-ul1quis, así como,rezos a Dios y a santos cat6licos_ 'Además en

algunas minkas se cantan canciones a la flor de la papa y a los simbo

los de la fertilidadtl(3S). Es a dir, s6n uns rites que reforgen el con

tacte entre el m6n trascendent i la vida economica en un contexte tra

dicional, que ajudB a mantenir, per tant, l'estructura habitual de la

mateixa minka i tot el seu m6n. Per aixb, en comunitats influIdes por

la cultura urbana, ols rites es rodueixen al mínim, ja que el canvi de

valors es reflexu en una progressiva secularitzaci6.

En l�inici deIs aynis tambG s�ofereixen libacions a la Terra

(Pacham2ma), auquis i apus. En el CBS de la sembra,tots els familiars

que hi participen, agafen tres fulles de coca i les posen en pilots



de llavors que s'han fet previamente Aquets ritas són p8l'"' obtenir l'

ajuda simbolica deIs esperits, e><pressen el mantoniment de la relació

tradicional amb ells i contribuoixon a la coh08i6 del grup social,

col.laborant a perseverar en els vincles de solidaritat tradicionals.

Aixa queda rematat per la festa que se celebra r¡uan s'ha acabat la fei

na, on l'81coho1 corre en abundi?J.ncin i malgrat que aixo pugui portar I
alguns problemes, no pnssen da ser potits incidents rapidament int8grats,

ja que
"
••• en los aynis, la borrachera es un modio de exbr-aver-s í.ón que

no inculpa definitivamente a ninguno de los participnntes"(36).

Tan en el cas deIs aynis com en el de les minkas, la coca que

s'utilitza va a carrec de l'amfitrió, igual que tots els demás produc-

tes que es gastarctn. "Así, arrbes de iniciar un ayní. o una mí.nka , los

campesinos se sientan para recibir coca del anfitri6n. Este, como dueño

de la chacra o parcela de cultivo de su propiedad, debe traer, excepto

las herramientas de trabajo que son individuales, todo lo qua se vn a

consumir: coca, chicha, trago y comido"(37). La qual cosa representa

unes dispeses que, juntament amb la quantitat d'o.ynis qua hom pot tor-

nar, forgosament limitada, són dues maneres da controlar e1s aynis que

. un pot convocar.

Voiem doncs que la cace és un ell3ment ritual present en tates les

activitots agr1colos de caire tradicional. Ja que, en sectors mes pene-«

trats per la cultura urbana, el ritus pord importancia i amb ell, la

coca com a planta sagrada. De tata manera, no cal dir que continúa

jugant un papar com a energ�tic i, d�aquesta manara, en trebal1s que

han perdut gaireb� totalment el seu ccracter ritual o festiu, com la

fpena (38), no hi és ausento A m8s de beure trago i chicha,
"
••• cua.ndo

el trabajo es pesado, y lo es habitualmente, cada uno S8 proves de coca

paré-l emplearla como energéticoll(39).



La utilitzaci6 ritual de la coca que hem vist el1 aqueta traballs

agrícolas, tindria un aspacte en carta manera complementari en l'ús

que se'n fa quan es va a consultar als ps.qpg. per- a qualsevol problema

relacionat 8mb l'economia de l'individu, com la p�rdua de bestiar,

la possibilitat d'�xit en un n8goci etc., tal como ja ha quedat reflexat

en l'apartat anterior. O'aquesta manera, tata activitat econbmica in

tenta assegurar-se la protecci6 deIs déus i els esperits propiciant

los amb la planta sagrada.

3.Festes.

En tata festa, COIn a acte de ritualitzaci6 social que és, hi tro

bem la pres�ncia indispensable de la coca que pot adquirir, no obstant,

diferents significats o matisos simbblics. Aixi, quan es traben dos

amics un senyal inequív06 d'amistat i reconeixement és l'oferiment mu

tu de coca. En les comunitats tradicionals també actúa com a signe de

prestigi social i en conseqü�ncia, en algunes ocasions, com una visita

de compromis o una festa familiar important, l'amfitri6 queda molt bé

donant-ne als parents o visitants.

En les festes que marquen el cicle vital de les persones, la pre

s�ncia da la coca es traba mol tes vagadas associada a la de la chicha

i sembla que no es pot parlar d'una substituci6 progressiva de l'una

per l'altra o fenbmens semblants, sin6 que s'ha de parlar d'una com

plementarietat deIs dos productos en múltiples aspectes, que ja es do

nava en la societat incaica tradicional (40). Aqui caldria afegir-hi

que moltas'vagadas ens trabem també amb una funci6 alternativa, l'(ls

del cigarret de tabac, ja que es fUina amb la pretensi6 de que el fum

protegoix deIs mals esporits.
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Així, quan naixia el nen, en l'intervenció del fetiller, la coca

i la chicha c.ren dos deIs principals ingredients utilitzats. Actual-

ment, hom vist ja que l'iniciaci6 a la coca coXncidia 8mb l'integració

de l'individu a l8s activitots productives. La iniciació 8 l'alcohol,
encara que aixb sembla que no �s un costum massa genaralitzat, es cele

Iilentre s"instrueix El. aQUe1la
Per altra part, en l'educa-

bra en algunos comuru tats als quí.nze anys ,

persona sobre la seva genealogia familiar.

ció tradicional s'inclou l'as de l'alcohol i de la coca relacionat amb

la vida qOotidiana a nivell familiar, a nivell de grup, i en sintoni�
amb els velors de la comunitat (41).

En els enterros també és molt corrent l'ús de la coca, tan a la

casa, mentre S'8st� vetllant el mort, com quan es va al cementiri. Un

cop all� es reparteix entre tots els acompanyants, ja que es considera

que pot evitar un IImal viento", doncs aquesta os una ocasió propicia

perqu� t'agafi, degut a que
n el ojo esta débil de llorar". Igualmant

se'n posa sota el cap del mort junt 8mb trago o chicha, per tal de que

tinguin un bon viatge.

Finalment, esmentaré les festes que se celebren en honor deIs

sants patrons locals, regionals, les que són comuns a tota l'9sg1ésia

catblica, ols carnavals etc. Cal dir que totes aquestes festes de pa

tronatge cattlic sOn ocasió da grans disbauxes, en las quals hi ha

abundancia d'alcohol, coca i tabec, i que no ecostumen a ser mal vistes,

dones es produeixen en ocasions socialment permeses. Es a dir, en a

questes festes s'hi d6na el fenbmen de la "llicencia permesa", tan

extbs per totes lGS cultures de la terra, incloses les m6s complexes,

i'en totes les quals hi trobem alguna droga que hi juga un papel" impor

tanto Les raons d"aquestes flexplosions festives" al Perú les apunta

Escobar en les paraules segOents: " Si ••• el proceso socialización



en el altiplano entre la sociedad indígena Bctóa mediante un sistema

da pr�cticas que tratan de conseguir de los individuos una serie da

hEibitos parsimoniosos y pragmáticos, las presiones para la conformidad

a los patrones socialos son tales, que no es posiblo para casi rrí.nqún

individuo soportarlas, por eso buscan siompre vtílvulns do escape on el

alcohol, la musica, la danza, los rituales �eligiosos y la posibilidad

de franquicia sGxual irrestrictall(42).

Per altra banda, resseguint diferents festes, algunas de les quals

daton de l"epoca colonial (43) i principalment en les zonas més acul

turndes -sobl"8tot la Costa- , es pot apreciar en elles la síntesi

de dues cultures)fonamentalment, la indígena i la blanca, junt a ole

ments de la cultura que Van portar els esclaus negres. Poro COIil a tes

timoni inequívos de cada una de Las dUDS cultures principels que han

anat cOl1formant la soci8tat peruana moderna, ha qucdat la presencia

operant de les respectiv8s IIdrogucs socials": la coca i l'61cohol.

Per acab&�diré només que encara que els sGctors m�s aculturats

de les comunitats indígenas, com s6n en molts casos part de la joven

tut, individus de classes altes urb8nitzades o els misti�! prescindei

xen de la coca en alguns moments (es considera des d'aquest punt de vis

ta que és negativa per la prñctica daIs esports, per exemple), en mol

tes altres ocasions encara no ha fan. Per example, en determinadas ce

rimbnies relacionadas sobretot amb el traball agricola. El mateix es

pot dir respecte a la practica d'anar a veura a l'endevi o 02°2 que,

encara que criticada per alguna sectors, no par aixo és totalmant

abandonada per aquesta mateixa gont, almanys en moments considerats

decissius en la sova vida. ,
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El qUG voldria remarcar en primer lloc és qua, com hem pogut veure

a través de totes aquestes pagines, la historia del Perú i la historia

de la coca s6n, fins a l'actualitat, la mateixa historia o, si es vol,

dos aspectes diferents -un más general, l'altre más particuler- d'un ma

teix desenvolupament socio-cultural.

Efectivament, les primeres noticies que tenim de la coca ens la pre

senten com una planta associada a la fertilitat i que es troba en al

guns rites de passatge de diferents tribus andines, entre les quals hem

vist que sobre-sortiran les incaiquGs, fins a formar un gran imperio A

mida que aquest va desenvolupant el seu poder i dominaci6 sobre les tri

bus ve!nes, veiem que es va consolidant i definint també la primacia

de la coca com a planta sagrada.

RGcordem aixi que en l'�poca de más gran esplendor de l'imperi

incaic, l'ús de la coca era essencialment religi6s. La seva funci6 so-

cial, expressada en aqu8st cas per medi d'instancios religioses, era

la de confirmar el poder de l'Inca, amb tot el que significava que a

quest disposés de manera exclusiva d'un mitja de comunicaci6 trascen

dent 8mb els esperits· el qual podia ser fet extensiu, com a gracia 05-
. ,

pecial, als súbdits que segons el seu criteri s'ho mereixien o ho neces

sitaven más. Aquest aspecte, al ser la materialitzaci6 d'una determina':'
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da relaci6 de d8pend�ncia, remurcava encara m¿s el poder sobre-hum�

ríe 1 'Inca.

En tota aquesta �poca, doncs, sombla cIar qua la funci6 de la coca

queda cluramont establerta dins l'estructura social andina. Es un tabO

per al pable que el PodGr aprofita adeqüudament en tres "aspectGs prini
cipals: 1) insuflar energia als sactars de la poblaci6 que realitzavan

8ls treballs Olés durs, per a poder continuar beneficiant-se d'aquest

treball; 2) com a regraciumont a determinats súbdits escollits, normal

ment de la cort imperial, o que s'han fet mereixedors d'algOn prami als

ulls de l'emperador; i 3) com a element ritual, englobat dins de l'ideo-

logia religiosa dels inques, super-estructura que es assumida per la

gran majoria de la poblaci6 i que els ajudara a que la seva vida i la

\seva mort tinguin una justificaci6 eficag i operativa. El que vu11 asse

nya1ar es que, en gonera1,i durant un llarg període, la pob1aci6 incai-

·ca va fer plenament seV8S aquestes funcions, ja que érGn coherents amb

el sistema general que organitzava les seves vides i no tenien, par tant,

necessitat o possibilitat de Olés mediacions que les esmentades.

Pero amb l'arribada dals espanyols el panorama es torna Olés com

plexe. Ja hem vist que hi ha un gran expandiment del seu Os entre la

poblaci6 indígena, seguit d'una pol�mica entre els colonitzadors, de la

seva "bondat" o no, i finalment la promulgaci6 d'unes lleis restringint

el seu conreu i utilitzaci6. Aqui es pot veure com apareix ja el feno

men de la doble moral, no nomes com a inevitabilitat historica (ós a

dir, no es disposen deIs medis par a .fer complir determinades lleis i,

par aixb, aquestes s6n est�rils, malgrat tota la bona voluntat que s'

hi posi); sinó tamb� com a justificoci6 racional d'una determinada con

ducta econbmica ( política, militar, etc.) que es reconeix negativa en

alguns ospectes i que nec8ssita, per tant, la promulgaci6 d'aquestes
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lleis per a legi timar-se pLanarnerrt i, "amb la consc íenc í.a tranquil.la

devant D�u i 8ls homes", continuar l'explotaci6 de les Indies, les

seves riqueses i els seus homes.

Aquesta doble moral -una per al dominador, l'altra per al dominat
.

,

una social, l'altra individual, una de IIcara El ftJra", l'altra de IIcElrJ
a dinsfl, etc.- es un fenomen associat a la burgesia, juntament amb lal
qual s'anira afirmant i adquirint la seva naturalesalde fenomen social

generalitzat, reflectit en un gran nombre de costums, lleis, etc. (1).
En el cas de la coca apareixen clarament els dos pols de la doble moral:

la coca es ven, es un negoci i com a tal s'ha d'explotar al maxim. A

més, el seu consum convertei� a la ma d'obra en mes dbcil i rendable;

es, per tant, une. cosa "positivafl• Pero es també un element paga, una

superstici6, ós perjudicial per la salut tan del qui la treballa com

del qui la pr�n regularment etc.; es a dir, es una cose. "negativa". A-

'questa contradicci6 es resol ampliant i racionalitzant la seva explota

ci6 economica, mentre que la publicaci6 de les lleis sembla ja de IIper

seu prou justificativa per a continuar amb aquets negocis en la mateixa

línea.

La coca, durant l'�poca colonial, té indubtablement una funci6 d'

identificaci6 amb la propia cultura tradicional per part deIs indis. A

questa perspectiva, que no pot ser acceptada pels espanyols, es no obs

tant aprofitada per ells per a obtenir un millor i més facil resultat

de la ma d'obra indígena i per organitzar grans fonts de riquesa a

-.

partir del seu ampli consum, Així dOIlCS, i malgrat tots els encobri-

ments ideologics que, en el fons, representen les lleis escrites per

la Monarquia Absoluta,la coca continúa jugant aqui el seu peper de

droga d'esclaus: -merrterur- a la majoria de la població explotada, fe!'

mes efiCB9 aquesta expiotaci6 i actuar d'element de conformitat eCcep-



tat per aquesta mateixa poblaci6, respecte a les seves miserables con

dicions de vida.

A partir de l'�poca de la Ropablica, si b� aquesta mateixa funció

cantinaa essent la fonamontal, es presenta nmb matisas diferents prou

importants. En els arguments per la seva prohibici6 van desapareixent

els de caire religi6s per centrar-se exclusivoment en criteris d'higie

ne i salubritat póblica i, en 6ltima inst�ncia, en "alts criteris d'in

ter�s nacion�', com s'especifica en les introduccions justificatories

de varies llois (2). Aqui no cal insistir en que la doblo moral funcio-

na clarament: mentir-e oficialmant s'intenta limitar i anar ..:.sliminant

pa8latinumsnt el tracte i as de la coca, per altres bandes hi ha forts

interessos creats a varis nivells, que incIouen en molts casos les mós

altes autoritats nacionals, que fan que aquest nogoci s'hagi anat desen-

volupant i creixent fins a perdrs'l1 el-seu control que, com ja s'ha vist,

esta en aquets moments a fora del Peró.

Quan parlo d'" interessos creats", no utilitzo aquesta expressió

únic8ffient amb connotacions negativos, sinó que intento, d'alguna manera,

reflectir una situaci6 objoctiva: per un cantó, és cIar que el tracto

de la coca és per a alguns privileoiats una bicoca, i que al seu vol

tant s'ha format un tipus de mafia amb poderoses influ�ncies (3); p3ro,

per l'altre, és per a molta gent un deIs pocs medis de subsist�ncia

material del que disposen. Si, a m6s, ens referim al seu ús per part

d'una població ampliamont desnutrida com és la indigena, sembla que la

seva prohibició radical sense que aquesta mateixa poblaci6 hagi asso

lit un grau d'alimentaci6 suficient ( i deixant a part altres aspectes,

com la vivenda, la salut,etc.) seria negativa, a més d'ineficag, ja que

equivaldria a eliminar un altim "tauló de salvación 81 que mol.t s s'afe

rren per a continuor vivint, tan él nivell puramont fisiologic com a

niv81le més emplee, culturel i psicologic, fonamentalment (4).



Aquesta situació 6s coneguda por le5 classos dominants del p8is.

Por aquesta r06, es pot vsure com aqui la doble moral funciona com un

element m6s de poder social: devant la persp3ctiva d'intentar intearar

tots aquets elamants contradictoris en algan tipus de solució que, Bmb

mes o meny-s rnatisos, hauria. d'afavorir o be a la majoría de la pob13ci6

o b6 continuar benefici�nt:als sectors privilegiats, aquets, que s6n els

Gnics que, ara per ara, tónen l'oportunitat d'escolliri han optat, ovi-

dentment, per aquesta 61tima via. Adaptant un sector de la realitat a

les seves conveniencies, utilitzon el seu poder ideol�gic -entre d'altres-

a través de l'escola, els medis de comunicaci6, la promulgaci6 do deter-

minados lleis, etc. per o. convencor al poble -i potsar també a ells rna-

tcixos- de que actúen en favor de l'interes més general, l'interes c.l8

"la nació" •

. Relacionat 6mb .aix� hi un aspecte que he citat en algún moment,

por� sobre el qual crec interessant deturar-s'hi: la coco. com a element

de la producció de tipus capitalista que existeix avui dia al Perú. La

coca es, en principi, un article de consum pero que, utilitzat de manor.a

adeqUada als interessos del capital, té la funció de disminuir les des

peses de producci6 ja que, amb el mate ix sou, 81s trebal18dors rendei

xen más si tenen el suport de la coca que no si no el ténen. Així, lo

coca es converteix en un element incrementador de la productivitat i,

per tant, en aquest cas, de l'explotació d'uns homes per uns altres. En

aquest sentit doncs, es pot afirmar tamb� que aquesta droga funciona

com a element d'integració a l'actual societat capitalista peruana.

Aquesta funció, i la SGva comparació amb altres drogues "integradores

al sistema" de la nostra societat occidental, crec que queda reflectida

d'una manera molt-eloqOent en los segUents paraules:

"Cuando un terratenien�sudam8ricano regala hojas de coca a sus
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curra]nntos lo hoce porqu8 se cansan �8nos -rinden m6s-, disminuyo su

hambre _lino neccrrí.bun tanto ner-a vivh'''-, no ticm:::n ni tunco frío ni

tanto calor, pero ••• a fin de mes los descuentan dol sueldo la coca

que les habían regalado. Si cogemos una gripe infección vírica y, por

tanto, no tratable con antibióticos ni con nada hasta el momanto- nos

dopan con div8rs�s drogas -no son más que esto 103 UontigriPdOSU('IJ-!
y en seguida 8stumos en condiciones da volver al trabajo, donde conta-

minaremos a los compaAeros, a los qua S8 vander6 m6s antigripales. Evi-

cJentom3nto, a fin da mas nos descuento.n al S.O.E.u (5).

Així doncs, al Perú i a los societats andin9s en general, la coca

és una d8 195 IIdrogues socinls" por oxc81.loncia. Pero aleshoros, par-

qu� es troba en aquesta contradictbria situació de corta il.legalitat,

oberto tolerancia i subterrnnia promoció? La rasposte potsor la trobem

en el fet de qU8 d'aquestes drogues socials és la de m¿s antiga i arrai

gada tradició autbctbna. En efecte, al costat d'ella trobaffi actualment

al Perú altres drogues dul mate ix tipus que porten el signe do dife

rents tradicions culturols, com podan ser l'alcohol o els barbitúrics

i les amfetamines. L'utilitzaci6 d'equastes sembla que no comporta m6s

problemes adicionals que els que normalm9nt presenten en qualsevol 50-

cietat. Pero la coca plantaja, a m�s, una altra qüesti6¡ ja que forma

part d'un determinat bagatje cultural, el de les comunitats indios deIs

Andes. Crec que aquest aspecta és el que més dificulta la seva total i

plena integració -ílO nomes de fet, sinó també d8 dret- a la societat

nacional peruana, ja que el seu reconeixement pot tenir unes conseqOen

cies molt m�s profundes i, en certa �anera, perilloses per a l'actual

Ustatu quo" qua no 19s que podria tenir, per exemple, el tabac a Europa.

Efectivament, quan els descobridors espanyols van introduir el ta

bac a Europa, la SGva utilitzaci6 va trobar una s�rie de resist�ncies
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que s "expr-es sar'en sobretot a rri.vo L'L moral (6). Pcrb el costum do fumar

tabac aviat es va 8xtendre i des de fin¿¡ls del S. XVI iniciélra ja una

carrera irrev8rsible que l'ha portat fins a sor, en 1"actuali tC-lt, una

de les drogues "reina" do les nostros sociotats. Perquo, encara que f6s

una droga "cs tr-enya 11 el seu r'aconef.xcrnarrt -i, amb 1'311, el, de lo socil3-

tat d'on venia- no implicava gairebé rl3s m8s que una corta adoqüa.ci6

mental: a partir daIs descobrimont d"Am�rica, al m6n occidental S8 l'

hi fa evident la realitat d'altres maneras de viure molt diferents de

la� seVB.' Perb les societats on aixb es d6na est�n lluny, no s6n una

realitat qüotidiana i no fepresantan, per tant, cap perill immediat.

Es m�s, a partir del segle deIs de5cobriments, aquets, juntament amb

altres aspectes dol m6n renaixentista, comportar�n el desenvolupament

d 'una corrent id80lbgica de pansamerrt que culminara amb la Il.lustraci6

del S. XVIII on es valorar� la "cosa exbtica" com a positiva, el mirall

on s'hi veura els nostras orígens, la puresa de la relaci6 home-natura

lesa, etc. (7) Perb, repetim-ho, aixb era lluny.

En canvi, en el cas del Perú, el ple reconeixement d'un signe tan

característic de la cultura incaica com la coca podria representar tam

bé el rcconeixement d'altres aspectes de la realitat social deIs grups

,que formen aquesta cultura: les sevClS llengLles, la seva orgal1itzaci6

del treball, de les relacions familiars, la propietat de les seves te

r1"es, etc. Com es pot veure, quan parlo de reconeixement no em referoixo

només a una qüesti6 folklbrica, sinó també a una qüastió social i poli

tica que es tradueix en una realitnt viscuda qüotidianament. Aquesta

qüesti6, doncs, portada a les últimes conseqüencies implicaria un pro

blema polític: el de reconeixer a aquets pobles el seu dret a l'existon

cia d , ,par tant, a decidir 811s mateixos sobre els SGUS assumptes.

Sembla clar qua aixb obligaria a una radical tr6nsformaci6 de l'actual

societat peruana i seria un greu "handicap" par a les actuals classes



dominants que precisamsnt bason gran part de lo. seva existoncic. en

l'explotaci6 de diforents sectors do la poblaci6 peruana, entro els

quals, els indis s6n als que 1� sor�eixen de manara mjs intensiva i

global.

Per acabar aquest balang del rol.social de la coca es pot resu

mir dient que la seva hist�ria ens demostra que es tracta d'una droga

d'esclaus, una droga d'integraci6 social i que, per tant, ajuda aman

tenir i perpetuar l'actual sistema de dominaci6, encara que, por altra

banda, és una contradicci6 parmenarrt clavada al bell mig d
"

aquesb mQ

teix sistema. Aquest papel'" en l'actualitat es pot sintetitzar en tres

punts: 1) La coca com a substitut d'una s�rie de carencias basiques

(1'alimentaci6 principalment), substituci6 que si bé té alguns aspectes

que es podrien valorar com a positius o mal menor -el contribuir a curt

plag a la sobreviv�ncia di�ria- dificulta al mateix temps la urg�ncia

de plantejar el probleme en termes més amplis, de manera que es pugui

trencar el cercla vici6s "males condicions de vida - COqU82," 2) La

coca com a lubrificant per a treballar millar: incroment do la produc

tivitat = increment de l'explotaci6 ; i 3) Un aspecta que en aquestes

reflexions no he citat, doncs cree que ja ha quedat prou cIar (8), pero

que no pot ser separat deIs anteriors, és el seu papel'" econ�mic, com

a materia prima utilitzada. per grans empreses multinacionals, qua des

prés la transformaran i comercialitzaran de diversos maneres. 88ra un

nexe més, i bastant important, que fixarñ al Perú en el seu papel" de

dep8nd�ncis respecte a l'actual sistema imperialista mundial.

Finalment, pero, hi ha un darrer aspecto que la fa entrar objocti-

vament en contradicció cmb e:qU8St mato ix sist8171a i és que 6s un signa

d'identitat, amb pIona vig�ncia, d'una s�ri8 de comunitats marginadas,

explotados i amena9ados de desaparici6. D'aquí que la seva integreci6



proGonti les ambigOotats que s'han snalitzat i sigui al mateix temps,

en Bquost contoxts, un factor mds d'inquiotud politica.



�JOTES. 1.4.• Rol S DCic::J. elc la COCB.
-�--- -

(1) Sobre la formaci6 i consolidaci6 social de la moral burgosa,

v8gi�s Foucault, M., 1967 i 1976

(2) Vagi's Peña BOgU3, R., 1971

(3) De tota manera, s8mbla que all� on aquesta "mafia de la coca" ha asso

lit m�s forga �s a Col�mbia, pais que temb� t¿ m�s import�ncia com a

"estacióll del trufic internacional de drogues.

(4) A nival1 fisiologic, rocordi's 01 que v�i8m en parlar de coccisme i

alimentació, p. �A-b2.

A nivell psicologic, em sombla v�lida la comparació 8mb alguna ,dels

aspectos positius de 1�administraci6 d'horoina sobre corts individua,

sogons P. Laurie ( 1969, pp. 177-178), com la seva capacitat per com

batre l'ansietat i els dolors forts, o la possibilitat d'ugroujamont

d�alt8racions mentals si la persona que los pateix deixa de prendre

la droga, entre d'altres.

A nivall cultural, ja hem vist que la coca as un indicador dal grau

d'identificació 8mb la propia cultura. Si aquast és m3s o menys in

tens, la sove dcsepar-Lc í.ó seria conflictiva.

(s) "Puade Ud. beber tranquilo. El Estado le protege", Ajoblanco nº31, p.4C

(6) "En 1603, Jecobo 1 de I�glaterra prohibe el tabaco 'cuyo humo negro

y apestoso evoca el horror de un infierno lleno de pez y sin fondo' ••.

en 1621 Urbano VIII excomulga a los fumadores culpables de secrifi-

car'a una sustancia tan degradante para el alma como para el cuerpo'"

8rau, J.L., 1972, pp. 305-306

(7) Sobre aixo, re1acionat amb els oríg8ns de l'Antropologia, vegi's

Lévi-8trauss, 1975, pp. 15-23

(8) Veur-a "La coca i les mul tinacionals 11
I P: G5



1...�HAX 1\_ IJA NOST�.A SOCI:STAT. LIA-:1GIl[ACl(j ! INTEGRACIó.

2.0. Dro{{ues i consenSUG social.

1. Crec que a través de la visió etno-historica de la coca al

Perú s'han clarificat ja algunes de les qüestions que plantejava
en la introducció draquest treball. Seeuint la historia d'aques
ta droga dins la seva societat hem a�at veient com la seva uti

lització i valoració canviava d'acord amb l'evolució social més

general. 1 com aquesta mateixa utilització i valoraci6 éren,sig
ní.f í.cafrí.ve s en quarrt als canvis que es produien a nivell de tota

la societat. Com la coca esdevenia, en molts moments, expectati
va, signe, reflexe d'altres situacions i símbol lligat d'una ma

nera gairebé permanent als valors més antics de la cultura ancli

na. D'aquesta manera, hem vist també com la coca no tenia unes

funcions específiques de "per se", sinó que aixo depenia de molts

altres factors. Em sembla que amb la demostraci6 concreta d'aques
ta altra qüestió , he avancat +ambé en el sentit de mostrar la

mistificaci6 ideologica que representa el dir: les dr'ogue s s6n

dolentes (ideologia dominant) o les drogues s6n Ia millor cosa

que hvha (contra-ideologia que no surt del marc establert per

la ideologia domí.narrt , ja que pressuposa l' existencia d '
un "Deus

ex machina", d'un poder magic més enlla i per sobre de nosaltres

que ens soluciona la vida).

En aquesta segona part, pero, voldria aprofondir
,

mes en

aquesta direcció. Es a dir, atravessar per algún sector la den

sa xarxa deIs prejudicis ideologics a tra�és de l'eix central

d 1 d
'

d ')... �,. .x» 1e a raga, tasca que si be ens pot onar una ser-ae a aruorma-

l'cions sobre la droga i el seu entorn, trasccndeix més enlla de

I



tot aixo, cora ja s'ha fet evidcnti en l'analisi de la coca en

el seu me d í, social. En aquesta segona part del treball inten

taré que quedi clara l'estreta relaci6 que hi ha entre una dro

Ga i el consens social establert entorn d ' ella per tal de que

sigui considerada C01-:l a po o í, tiva, negativa, o que se li apliqui
aquGst nom o no(1). Ja sabem que aquest consens es dóna en més

o menys grau i a diferents nivells -economic, en un extrem,i en

el subconscient indiviclual, en l' altre- amb tots els elements

culturals d'una determinada so-cietat. El que m'interessa en

aquest cas és que el consens es mostra d'vna manera explícita
a través d'una serie de discursos de rebuig o d'identifioació

que ens perrnetr8.n analitzar, en base al llenguatge, comporta
ments etc. el pes i fvnció de la ideologia en la nostra actual

societat i aproximar-nos als seus raecanismes de funcionament.

Sembla cIar, per tot el que hem anat veient, que una droga
en dos contextes socials diferents pot tenir uns resultats tara!.

bé diferents. Aixo és evident en el cas del hax que, si bé a

l'Islam, on és la droga tradicional, és un element de conformi

tat,amb el sistema, en altres societats com la nostra pot tenir
una funci6 ben distinta. De fet, el hax ha estat, a la societat

occidental, al centre de diversos moviments de contestació ideo

logica que, des de diversos angles, ha� estat o són maneres di

verses, fravnentaries, moltes vegades, de buscar unes noves for-!
mes de relaci6 interpersonal, de comunicaci6, unes noves formes

de vida.

Vol dir aixo que la funci6 social de qualsevol droga és

independent dels seus efectes concrets sobre l' individu? 1,1' atre

viria a dir que, en part, aixo és així. Pero, analitzant-ho

més concretament, si repassem d'una ullada la historia de les

drogues a Occident en l'epoca contemporanta, veurem que n'hi ha

unes que apareixen més normalrnent lligades als moviments con

testataris, que coincidirien amb el grup de les psicodeliques,
i unes altres més en l'orbita d'utilització del poder, corn les



estimulo.nts o de pr-e seor-e s (2). Aixo, ev'í.derrtmerrt , és un grolle:c
e squerna aproximatiu, que no suposa exclusions ni fronteres rígiüc::;
entre les diferents drogues i que sera concr-e batr en cada cas par

ticular (3).

Es per aixo també que en aque s ta secona par-t de l' estudi ern

centraré en la problematica plantejaCla entorn de la "cannabis sa

tiva". Aquesta és una droga de les q_ue amb més persistencia ha

aparegut sempre entre nosailitres associada als moviments co�testa

taris de més entitat i/o duracla. I a Barcelona, en concret1 ha

tingut molta més presencia que la cocaina, tan historicarJ.ent com

en l'actualitat en la que, degut a la gran extensió del seu ús,
es troba en aquella ambig(1a situació social de la que parlava en

la introclucci6 (4). Així dones, en aquesta segona part no he con

tinuat amb la coca -cosa que necessariament hauria hagut de fer

si em proposava esbrinar els seus efectes concrets en diferents

medis socials, per exemple- sinó que de cara als objectius que

m'he proposat m'han semblat més adeqüats i representatius els

derivats del cánem,

D'altra banda, el "porroG5�s un element que esta al centre

de mol tes de les discussio� suscitades ara i aqui per la irrup
ció a la superficie de les noves costv�s, que es diria en 11en

guatge periodístic. La progressiva freqüencia 800mb la que apareix
a�s medis ele comunicació dural1t els sis primers mesos el'aquest

any, i que sembla continuar en augment, és ja un indicador del

que acabo ele dir. En aquest sentit, dones, aquest estudi, des del

seu punt de vista antropologic, és una contribució més a la dis

cussió col.lectiva que s'esta realitzant en aquets moments de re

definició social, o més f'onamerrta'lrnerrt ideologica, en que es tro-

ba el nostre pais degut a la remodelaci6 -parcial, pero prou sig

nificativa- dels aparel1s ele l' estat.

1
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2. 'I'ot s aquo t s plante j amerrt a requerien, a mé s él. I una inforr:m
ció llibrecca, un treball sobre el terreny, que ha estat rcalit

zat durant el curs acadcmie 1977-1978 i eairebé tot a Barcelona.

En una primera fase va.i.g establir contacte amo el que haur-a

estat el grup de referencia bas í.c i Flés pe rmanerrt d ' .i.nf'o rmarrt a ,

unes 8-10 persones amb les quals he realitzat una seriE: de sessio!ls

converses, observacions etc. GS a dir, amb els que be mant i.ngut
un tipus de convivencia mé s o meny s continuada (per a la caracte

rització del grup veure 2.2.2/3"El grup de referencialf). Així

doncs, en molts c21:sos he practicat una obsGrvació participant que

em semb'l.ava indispensable per estudiar la qüe s t í.ó amb p'l.e coneixe

ment de causa. La informaci6 referent a aquest r;rup h8, estat con

seguida, doncs, per l'observació directa, ajudat del magnetofon
que, en alguns casos, sobretot al principi, va actuar com a ele

ment pertorbador. Per a ordenar tots els materia1s que anaven sor

tint vaig establir un tipus de classificació forga primitiva, si

es vol, pero que m'ha servit.

Per un cantó, confrontava el desenvolupament de la sessió

anfu les quatre fases principals en les que, en general, es pot di
vidir la "passada" o borratxera de hax, que són:

l. Gran euforia, acompanyada de vegades per activitat motriu,

atacs d'hil.laritat etc.

2. Confussió mental, jocs de paraules, gr8..YlS disquisicions etc.

3. Total relax (extasi, l'anomena Baudelaire), amh l'eventual

aparició d'al.lucinacions i cinestesia.

4. A partir d'un cert punt, adormiment total, que pot ser de

cop o precedit diuna fase de gran letargia, (6)

comprovant fins a quin punt aixo s'havia acomplert, quina fase

predominava un dia sobre les demés etc.

Per altra banda, ha dividit el to general de les sessions

en quatre parelles principals: 1) Verbal-gestual; 2) seriosa-alegre



3) tensa-relaxacla; 4) interior-exterior, és a dir:

1. Si ha predominat la "xerrera" o bé els gestos o moviments, coro

en el cas del ball, jocs de cartes, o físics, els c1.ibuixos o tre

balls "manuals" etc.

2. Si el to eeneral ha estat seriós pel tema que s'ha discutit o

perque hi havia alguna preocupació immediata etc. cosa que ha pas

sat en una minoria de casos, o bé si predominava l'alegria i la
"despreocupación o S 'ha ele tenir en compte que un de I s efectes del

hax és una típica euforia, per la qual cosa l'aleeria, almenys en

la forma, ha predominat inclús en els casos en els que hi havia un

fons de serietat.

3. Encara que un altre dels efectes del hax és produir un total

relaxament, aqui em refereixo a tensió quan s'h8n presentat proble
mes entre diferents membres del grup o s "hanpr-ovooat fortes dis

cussions per altres motius, encara que aixo es resolgui la majo
ria de les vegades pel camí de la broma i la trivialització.

4. Interior vol dir quan la sessió s'ha centrat en qüestions per

sonals, de funcionament del grup, del propi cos etc. i tciJnbé quan

la última cosa que es volia fer era sortir del lloc on s'estava.

ExterioJtindica que el centre d'atenció era exterior al grup o bé
\

que hi havia la necessitat de sortir i fer coses.

Amb tot aixo tenia ja una guia per ordenar tot el material

d'una forma més o menys coherente Pero, contra el que potser pu

gui fer pensar aquest plantejament, la orientació d'aquesta part
no és .fonamentalment psicologista. El que més m'ha interessat de

tot aixo és el contexte en que s'ha donat, els valors que es poden
detectar i comparar amb els d'altres grups i amb els dominants en

la societat, per a veure fins a quin punt aquest erup era repre

sentatiu d 'un cert tipus de consumi.dors de hax , L' enfoc psicolo-

Finalment, he dividit els principals temes que apareixien en

les converses en sis grans apartats, que són: 1) Treball; 2)Familia
3) Amistat (relacions personals, amics ••• ); 4) Sexualitat;5) Situa

ció político-social; 6) TI':etafisica (problemes trascendents etc.)



gic, dones, encara que hi és present en diferents graus, no hi és

privilce;iat, primer peL meu deficient c one í.xcmenf profund él.e la

psicoloeia i de spr-é s també per certs problemes que presenta, com

el fet que una gran majoria de conceptes psicologics utilitzats
tradicionalment en l'ano.lisi d'aquets fenomens parteixen d'unes

premises iélcologiques tan cLar'e s que es fa molt difícil la neva

utilització en un altre contexte.

I
El grup de referencia amb el qual vaig treballar em podia

donar una serie d'inform8.cions sobre fumadors habituals de hax

ara a Barcelona i el seu món, pero necessitava uns elements de

comparació i generalització per tal de que aquesta informació

em fós útil, ja que no estava fent només un treball sobre el grup.

Tenint en compte que la majoria dels :lembres d'aquest pertanyen
a sectors llieats des de fa uns anys a a una certa cultura de la

droga (estudiants, professionals, artistes), vaig establir contac

te amb dos sectors ben diversos: per un cantó, els grups marginats
o "lumpen", que són els que tradicionalment han tingut un tipus de

relació més estable amb certes drocues, i per altra runb treballac1or:

manuals. El treball amb els primers s'ha realitzat en dos llocs I
diferents:

l. El món de les Ranbles. El treball aqui ha pogut tirar ende

vant gracies a un gran nombr-e d ' informants anbrrí.ms que poblen
aquella zona barcelonina. Una gran part d'ells ténen una activi

tat laboral marginal -relacionada amb la prostituc'ió, la venda

ambu l.arrt i clandestina d' objectes de c orrt'r-abán o d ' origen "obscur",

organització de jocs d'atzar al carrer etc.- o bé desconeguda,
que coexisteix moltes vegades amb l' ocupao í.ó de venedor o revene

dor de diferents drogues ("camell"). Tots aquets sectors marginals
són els que vehiculen, a través de diferents "negocis",els con

tactes entre l'exterior, que arrioa al port de la ciutat, i la

resta de la societat, molts sectors de la qual baixen a les dam

bIes com a lloc habitual de passeig i esbarjo.

Així dones, el coneixement d'aquesta zona -que no ha estat



tan profund com harria c1esitjat, per raons obvies- m'ha seX'vit

per conectar amb els elements més trac1icionalsc1e la droga a Bar

celona i cpmparar-los amb el crup sobre el que estava fent el

treball més íntensiu.

2. IJa l\'Iina. En aque st barrí de la zona del Be só s , marginal ja
per la seva historia, la seva situaci.ó i est�uctura física -dones

esta clarament separat inclús deIs barris més proxims, que no es

pot dir pr-ec í.samerrb que siguin centrics-, pels seus habi tants 1

molts deIs quals són gitanos etc. vaig establir contacte amb u_n

grup de 8 xicots, ele 13 a 18 anys, 4 del s quals éren gitanos i

4 "paios" i que estaven en procés d'aIfabetització en una escola

del barri.D'entre ells, hi ha dues noies que es dediquen a les

feines (le casa, elos són venedors, un altre vidrier i la res�Ja no

es dedica a res en especial.

A través d'ells he pogut descobrir l'integració de les dro

gues en aquest medi, on la forta marginació social a la que estan

sotmesos es manifesta, per exemp1e, per la gran manca de serveis,

gran quantitat de parats etc. situacions conflictives que creen

lUla forta solidaritat interna entre tots els habitants elel barri�
El que més m'interessava d'aquest barri és que, tractant-se també

d!individus socialment marginats, es troben encara molt nés aillats
- inclús físical]lent- que els ele les Rambles.

En quant als treballadors nanual.s , m t he centrat principal
ment en obrers de la construcció, doncs aquest és un sector en

el que, segons informacions previes, sembla que el fumar hax no

és una cosa massa estranya i m'interessava veure com es relacio

nava aixo amb els va.Lor-s integrats en el món del trebal1 manual,

reaci, en principi, a aquestes coses, almenys com a manifestacions

"contra-cultura1s". E1s dos informants principals han estat un

encofraelor de 18 anys i un encarregat de 37 anys, inmigr�lts d'An

elalusia els dos i residents a l'Hospitalet del Llobregat, pero tre

b8�lant al centre de Barcelona, com la majoria de companys amb

els quals em varen posar en contacte.
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JI•.mb tot a.í.xo tenia ja una v í.aí.ó f'or-ca amplí.a de l.o diferents
sectors r-eLac í.one.t s amb l' ús del hax , que vais completar arnb una

enquesta a 200 estudiants ele B.U.P. nocturl1s de Sta.Colomé! de Gra

mcnet i amb una serie d ' anotacions que he anat prenent de xe rr-ado s

i/o observacions soltes amb inc1ividus (1_fun ampli espectre social:

des d' un executiu d' empr'e sa multinacional, r'e s í.derrt a T1aelrid, un

peti·l(elnpresari del Valles, al ts carrecs polítics (cliputats i equi
valents), fins a a.Lguns pagesos, passant per obner-s . ürclustrials,
fusters, mecanics, transportistes, taxistes, metges, arq_uitectes,
ensenyants, advoca't s , sacerc1ots, peri ts (tecnics en electronica i

Lnf'ormab í.ca.) , múaí.c s , actors, pintors, estudiants i mestresses.

Al costat de tot aquest treball sobre el terreny, el treball

realitzat sobre la bibliografia -q_ue inclou també revistes d'infor

mació general, revistes de tipus "contra-cultural" o "underground" ,

revistes mediques i el repas més o menys sistematic d'llii diari del

matí i un de la tarda, a part del assaigos científics, teorics i

les obres literaries relacionades amb la qüestió- m'ha permés, a

través deIs models teorics que ímplicita o explicitament aniran

sortint en aquesta segona part, realitzar les analisis i arribar

a les c onoLus í.ons que aegu í.damerrt exposaré.



NOTES 2.0. Dror:uGS i COl"':.scmsus social.

(1) Sobre aquesta qüestió, veur-e la definició de droea al final

de la introducci6.

(2) Veure, més endevant, la classificació de les drogues(2.1.1/2)

(3) Aixo queda encara més matitzat si pensem que moltes vegacles
l'actitud "contestat�ria" ha radicat sobretot en el fet d'a

travessar la línea de la prohibició7 essent la droga que, es

pr-engu
í

una qüestió r:101t més conjuntural.

(4) Veure pag.2

(5) Un d.eLs noms del cic;arret de marihuana o haxís, barrejat nor

m8,lment amb tabac ros.

(6) Inspirat en Sami-Ali, 1971, pp. 14-37.



2.1. IJES T)]OGUES r:ES IEPORTANTS, ARA 1 Ar¿UI.

2.1.1. Al;n;uns concentes ¡o;enerals.Claf:lsificació.

1. Conccntes ·fl'enerals: la mateixa qüestió que se 'ns presen

tava a la Lnt.r-oducc í.ó en el moment de clefinir que era droga, se' ns
presenta també ara; la eran majoria de paraules i expressions que

.s'utilitzen normalment per parlar de diferents aspectes de la "qUes
tió droea" est2�n car-r-egade s d '

unes connotacions ideologiques molt

marcades que, a més d'''anomenarllun fenomen, el Que fan és situar

lo en el contexte d "uns determinats valors traclicionals. Segv.ida
ment definiré els conceptes generals més utilitzats a partir c1'a

qui seguint el criteri de la maxima objectivitat i utilitat. S'ha

de tenir en compte, pero, que l'analisi de diferents definicions,
de les més burdes i subjectivistes fins a les més subtils, sera

de gran interes pel coneixement de la relació droga-ideologia,

Fodem acceptar que abv.s de 0.ro-P:U.es és "
•••1' administració

indeguda de medecines o substancies hedoniQues, o a dosis que so

brepassin la proporció convenient" (1), pero és evident que aQuesta

és una definició imprecisa, ja que "indegut" o "cop.venient" si, per

una part, és segur que es refereixen al funcionament del cos huma,
per l' altre ténen una clara referencia social. En aquest sentit

no fa més que reflexar l' amb.i.güe taf real <1e la qüestió, ja que el

que per a una persona o grup social és simplement un ús, pot ser

vist c om un abús per e.L tres grups socials, o inclús pot ser entes

així a nivell general.

La de'oendoncia nsíquica té mol ts GI'aus i
"
••• constitueix una

conducta que porta a prendre periodicament o continuada la (lroC8-
de manera que es mantrí.ngu.i l' estat de plaer o s' eviti el malestar

induit per aquella ••• només es pot quantificar en termes de re-



forga,ment d' una .c onduc ta" (2). Aquest tipus ele dependencia, donc s ,

no crea transtorns fisioloGics pero
é
s una de les princi ;)�::J_s cau

ses directcs de la perduració massiva de 1 "habi t de pr-cndz-o c1ro

gues. 31 f'eriomen de l' addí.c c í.ó esta relacionat arnb aquesta depen
dencia pero per la seva import&'1.cia i les implic[�cions mé s genc

rals que té en p2rlaré apart, més enuevont.

En canv í, , parlem de dC1joYlclcmcia fí::Jica QU3l1
"
••• com a con

seqüencia de l'ús continuat d'lliLa drOGa s'arriba a un estat d'a

daptació ei el qua.L l' oT'ganisme requereix la seva presencia per
tal de que el fUl1cionalisme sigui normal" (3). La seva existen

cia es couprova qus..n, amb la interrupció brusca del producte, un

individu mostra el .sínclrome el' abstinencia , consistent en grans

transtorns fisiológics, que de ve¿sades poden arribar a ser mortals.

La tolers,ncüi, és un f'eriomen llic;at en general a la c1epenc1en
cia, encara que no aempr'e , Consisteix en la necessitat de consu

mir cada cop més quantitat el'un mateix producte per tal de que pro

dueixi els mateixos efectes cn un individuo En aquesta clefinició

no hi entra la toler2.ncia coneenita q_ue de vegades es presenta
en algú, sinó només l' adquirida. Tar.abé po t ser de molt diversos

eraus, com veurem al classificar les drogues. Cal citar t3�bé,
el cas de la tolerancia inversa] és a dir, quan amb una dosi ca-

da cop menor del producte s ' obténen els mateixos resultats. Es

evident que es tracta d'un fcnomcn Que, a part dels seus mecanis

mes fisioloGics, esta mol t condicionat per les si tuacions anbí.en

tals i l' aprenentatge, com veurem amb els derivats del canem, La

tolerancia, finalment, pot ser referida només a alcuns dels efec

tes que té la droga sobre l'oreanisme, no a tots.

Tan la tolerancia com La dependencia poden presentar-se én.;}::··;.;c·

creuadcs, és a dir, que lo adquirit a través d'Qna droga es mos

tra també en els efectes a les drogues de tot un mateix grupfar
macologic, o inclús en droques que no són del mateix grup.Així,
l'alcohol, els barbitúrics i la marihuana, malgrat ser bcn dife-



ronts, desenvolupen tolerancia enereuada a una serie d'efectes en

tre sí, merrtre que la depencleneia encreuada entre els barbi t{e."'ics
i l'alcohol s'utilitza qunn es presenta el síndrome d'abstinencia

en alcoholics cr-orrí.cs , per conscguir la cles-habituació (4).

Finalment, a la Taula 1 podem veure les definiciol1s de

t·
..

b,·t
.,

lC '-"d' t -loOXJ_COrn.:::1.DJ_Q 1 iar». U2oCJ.O, seGons e orm, ce exper s en es

uuperfaents de la m:s.

TAULA 1

Toxicomania

Estat d'intoxicaeió perio
dica o cronica produida pel
consv� repetit d'una droea

(natural o sintetica).Caract:
1.Desig o compulsió de seguir
prenent la droga i d'obtenir
la per tots els mitjans.

2.Tendencia a augmentar-ne
la dosi.

3.Dependencia psíquica i ge

neralment física pel que fa

als efectes de la droga.
4.Efecte perniciós per a l'in

dividu i per a la societat.

Habituació

Condició resultant del consum

repetit d'un f'armac s Le s car8.C

terístiques són:

1.Desig(no compulsió)de seguir

prenént la droga per la sensa

ció de benestar que encendra.
2.Poca tendencia a augmenta..r la
dosi (escassa o nul.la).

3.Cert grau de dependencia pel
que fa als efectes de la droga"

pero absencia de dependencia
física i síndrome d ' abst í.nsnc i:

4.Efecte perniciós, si n'hi ha,

que recau especialment sobre

l'individu. (5)

Aqui podem observar com es repeteix la imprecisió en els lí

mits de cada concepte, ja que les fronteres de IIl'efecte perniciós
per a l'individu i/o la societat", a partir d'un cert nivell ele

mental d'acord més o menys implíc�t, poden ser molt més o menys

estrictes se�ons el punt de vista que es pr-engu
í

•



j '\\1
I\. ¡{ �)
I

2. Classificació. E�:; fa difícil estécJJlir una clEtssific8.ció

modeL de les drogues, dones es po t dir que n
' hi he'. t.nrrtc s CO:�l <Us

ciplines i purrt s o,e vista que han cstudiat la q,Uestió. Pr'e aerrt ar-é

tres tipus d.í f'e r-errt s ele classificació. La primera se¿;ons Lapor-t o
(1976), una síntesi útil per al' e sbud.i , 'que es la que util 1. tzo

en aque s t treball� En scc;on 110c, reproc3.ueixo U:'1.

"manual de alimentación" publicat a la revista Ajoblunctb, ja q_ue

es mol t Lnf'or-matriva per a qualsevo:L persona interessacla. 1 fin2.l

ment, 1�'1. quaQre de Camí (1977) 011. es pot veure graficament cls di

ferents €::raus de toler[tllcia i dependenc í.a ele les pr-í.nc i.pa'l s dro:;ues

TAULA 11

A. D�i0GUES DErl1ES30RES. 1. Opi i derivats.
2. Hí.pno t i.c s , sec1ants i trancluil.li tzant s ,

3. Alcohol.

B. Dli0GUES ESTIl,mL�J�TS. l. Coca i cocaina.

2. Cafeina i begueles que en conténen.

3. AmfetaE1ina i derivats.

4. r,rabac.

C. D::10 GUES PSICODELI':}UES.1. Dietila::lida de 1 t ac í.s lisergic (IJS'J).
2. Peiot i mescalina.

3. Fongs al.lucinogens(Psylocibe i psilocit>
4. Compostos aí.n+e t í.cs al.lucinogens CT?2 et

5. Canem i derivats (amb el mateix princi
pi actiu: D.q-tetrahidroc2"1�abinol) (6)

La classificació d tAjoblanco m' ha semblat inte"ressant 1

no tan des, del punt de vista f'armaco'Logl c , que poclria ser repe

tició de les al tres due s , sinó mes que res per-qué aporta unes d8.

des que refIexelfÍa situació social en la que esta la droga, l'ex

perH�l1cia sensorial que se' n té i sobretot la relació entre els

seus cliferents aspectes, COl::1 per exemple entr e efectos pernicio
sos i legalitat, relació totalment incon¿;ruent des d'un punt de

vista racional encara que, en certa manera, sí sigui conGn�ent
amb la si tuació social cxistent en aquets monon+s ,
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x x x X Morfina = Anestésico. Espasmos gastrointesti... H i p e rt e n si 6 n, pelgadez, estreñimiento, Si se está mal fisíca o Sí 1 gramo oscilaría Importación clandesti- la heroina llega a r':,

8 corto Euforizante rápido. nales. Confusión, shock. diarrea. .vómltos, mpotancla. «demencia», psíquicamente es peli- entre 1"5 y 25 mil na, y en caso de Fsr- tar adutt erada ha��d

plazo Sensación orgiástica. Convulsiones. Miosis. lagrimeo. rinorrea. ropetitis, señales de in- groso. con riesgo de pesetas. macias con recetas\ en un 90 y 95 ';'/�

ttFLASH» Depresión respiratoria. escalofrlos. tem-
ección, abscesos. una gran dependencia etc.

,

Todo es como debiera Miosis: contracci6n anor- blor, convulsionas. (necesidad de aumen-

ser. mal de la pupila. tar la dosis).
Elimina la angustia.

-;.
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Estupefl'lr.ientes
PQnn!i.I4do, Ley Adullfl.ac.OnEntrada malclI:to IISpAliOIPtllCiOF' .etOI a largo ereee InconvenienteMod.

IntoJlicllcl6n .gudabperlanCia Slndrome d. IIbatlnenclaToI.roncia Adlcci6n.IIdrninl1uar:ión

}t- OPIACEOS oral XXX XXXX

j�-
intravenosa Sí SI

derivados. ínuarouscu-

)� Morfina. lar

.l� he rain a,
cooe.na

,.,. Sintéticos y

,� seml-

::.r- sintéticos

��� � -+ � -+ � +- � -*-------------¡r-------------1--------r------------+-------------+-------------�""

I I

�;t:r' H I P N O T l· oral X'X X X X X X X X Son sedantes, Enlen- Incoordinación. Trastor- Desmayos. tem-
I

.... , 1 cas Sí SI SI tecimiento de la actívi- nos del equilibrio, Depre- blores. agitación y'
)� ! Barbitú- dad en general. si6n respiratoria. coma, delirio confuso-oní-'
��� !¡ ricos shock: rico parecido al de-
... , lirio tremens. Psi-
J� ¡

cosis. deshidrata- -1-::
* ci6n� coma. ��'(��--��---+--�--�----�------�---------4--------·r--------T---------+----;--------+------�+-------�Pf 1'.(
:lt TRANQUILI

ZANTES

Poco dinero. Rece
tas, F�cil de con

seguir.

Caso farmacéuticorastornos de conducta.
nsledad. irritabilidad.
gresividad, suicidio. psi
osis crónica (demencia) .

En la tolerancia yen la
adicción,

No

x X X X enos Ansia. También algún No Poco dinero, Rece- Caso farmacéutico ,t.::
)Ir «M E N o

Sintomatología muy parecida a la de los barbitúricos.

perOl
•

�:c:t:�.n�o:���: p;r� tas,
-f.¡

)4.. RES» kínson. ....¡:.
¡} Vallna, :..

��m.
�

* �
*�-----+----�+-__-+----4-----4-----------�-----------J----�-----t-----------+-----------�------�--------�----------�----------��K
)Ir PSICOANA- oral X X X X X X X X X Flash. Energia mental. Sequedad de boca, Sudo- Depresión. epatla. sicosis anfetamlnica. Los médicos garanti- No Poco dinero. Rece- Caso farmacéutico '

---

)(- LEPTICOS intravenosa una especia de viaje ración•.fiebre. agresivi- somnolencia. in- ritabilidad. delgadez. zan 3 años de vida. no taso �
*' ANFETA. incesante (movimien- dad. temblores. espas- tranquilidad. crisis ·int·�matologla esquizo- más (1), �
*' �W,AS tolo Euforia. lncrernen- me". convulsiones. de.irio afectivas con ries- 'norta, «pinchazo s»,

Af'oraxig'" to de la egudcza.men- paranoide (reacción es- go 'de suicidio. i!;.
)ir nos tal. Reducción del quizomorfa), Conducta hipoma- {;:
*' hambre y fatigo. Flash, nlaca, alucinado- +�
....t._ Run, High. etc. nes. trastornos pa-
»r ranoides. �á
*�---4----�--+-�+---�-------4���----�------.�-----�-T--�----�----r-------+--------+--------�.�
* . �
-A_ COCAINA oral . ? X X X X O Estimulante muy po- Taquicardia. fiebre. dolor -spacto enfer.mizo. adel- A la larga. trastornos Sí En polvo. 2 gramos Imponación clandesti- Considerable,
j1r aspiración deroso. Euforia excep- abdominal, convulsiones, '<'zumiento, rostro péli- físicos. Comporta- de 4 a 6 mil ptas. na, vfa Sudamérica. -{:
*" masticación cionat. alucinaciones. dilatación O. Al habituado .SNIFF" mientos paranoídes. {:r
"L de hojas. pupilar.

e le conoce por el tabi- Gran dependencia psi-
)r �c nasal perforado. col6gica. ...�:
* �

oral

intravenosa
intramuscu

lar

XX

1:
¡ .

j
¡
j
� ,
:í 38 39

(7)



Clandestino. México.
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'* O.:V!.T. end.ovenosa l' Se ha sintetizado. usándose para obtenerccSTRIPS»cuando no hay LSD en el mercado. [ti

; T;li�:P�I_ I I I I
'

1"�.- C. arnacon'co
�k- � ��__4-__��__-4 4- -4 J� � � -4 --+---------_,---------
"< !)O�l \STPi Fue lanzado al mercado en 1967. Se decía que producla un «Hiph» sin precedentes. Em� szsron a .f.'-: resentarse episodios pslcóticos de 4 días de duración con los ccrrespondientes efectos trágicos,
* Sereoidnd Pueden da'rse casas de un verdadero «bad trtrm o «death trip» «(viaje d� muerte», �::.} Trenquiltdad

I
f.

* 2.5 ��:otoni O X X X O Además de los efectos si- Slndrome '"eniaco �áS recaldas alucinati
* y metllarn- milares a! LSD, graves �·.hs.
}t:-. fetamina. problemes respiratorios. :J
.... ,SPEEO. ..:¡
*L-���k-----�----+---��----+-----------�------------r-----
..&..

PSILOGI:'-JA O X X X O Euforia, alucinaciones, Muy similar al LSD y --- E� trastorno más dura-

"" PSILOCI- visiones de tipo onlrl- mesca!ina. :j�ro es el de la falta de

*" BINA �Z'e��S!Odn:� l.Jt���a:� fLÍerzas o decaimiento.

;1.. Hongo mentales. «belleza J
�L___Dc�S�������·__j_ � � � �p_u_r_a_"_' -1 -----------------r---------------.-���-----------------+------------------�--------�----------------�-----------------t--------------��
* ,� t
� ; CAiI;NABIS oral. O '( X X O Novedad en la percep- Sequedad de boca. ano Sin rnanlíestaclo- flÍ'ede favorecer la aperi- No muchos. Algunos. sr 1 gramo = <.50 Ctandestina. A'rica. Considerable l'"""'� \

GRIFFA fumar ción del mundo inter- siedad. pánico. aqresivi- nes especrfical.

®I
n de psicosis en suje- científicamente exclui- ptas. l

l'} MARIHUA- no y externo. dad, taquicardia. ilusio- (Trastornos pslcó- t s predispuestos. dos. i
*' N/.l. nes. Excepcionalmente. genos.)

.,¡.__ I HASCH IS

I
alucinaciones.

,'" .Cáñamo I �
� *' I lndiano» � ,

�� '¡L- 1 ----..I----------!----------+----·---1
::} DISOLVE"l-: ínhalacion X X X X X X .x Embriaguez cerneare- Olor tlpico del aliento. de- Sin signos esoecl- �csiones hepáticas y re-

� I TES I (Algunos ble al alcohol. Alucina- presión respiratoria. agi- ficos. gales.
)1'.... I (Gasolma. productos) cienes. agitación. teción, coma. riesgo de :.�

*
I p;:�:::��;o.

muerte por sofocación.

:11�� di::-..o!·.,tente.
� pinturas)
* '

�L-------J_ --�----�----�------+-------------:r---------------r---------�:�:------------�------------�--------r_----------_+------------_+--------
*" ALCOHOL I oral X X X X X X X X X X X X Eu!orizante. sedante Afaxis. disantria. obnubl- Temblor, sudora- Añorexia. trastornos ca- Dependencia flsica y

toleran- depresivo. lación ... coma. trastornos clón, lnqul; tud, de- ,�btor (irritabilidad). amo psiquica.
* cla in digestivos. cefalia. lirium tremens. nrlsia. trastornos neuroló-

*' versa. jicos. Insomnio. trastor

'lo's digestivos. náuseas,*
.

·jlarreas. temblor, I*

i'

Necesidad :le aumen
tar la dosis cuando co

mienza cierta depen
dencia. A la larga:
Anorexia .( dolores de

estómago.
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Vejcm, per ül tim, la divisió de les dro[;ues par-t í.rrt del seu

gr-au de tolerru1cül i dependencia:

TAULA IV

ToleranciJl_ Den. Psíquica J)eD. Física

Gpiacis
Barbi tú_rics

Alcohol

Coo.aina

Amfetamínics

Cafeina

Tabac

IJ S D

+++ +++

++ +++

+ +++

++++

+ ++

+ +

++ ++++

+ +

+ +

++++

+++

++++

+

?

r.:arihuana

(8)

Com es po t apreciar hi ha alomes diferencies de matís entre

les diverser: classificacions. Així, al parlar de les·a.mfetamines

podern veure que a la Taula 111 se'ls hi atribueix una tolerancia

j¡áepenelencia més forta que a la Taula IV. O bé que, si totes les

classificacions e stan bastant d ' acor-d amb la poca importancia que

té la tolerk�cia en el canem, podem veure en canvi que en la Tau

la IV se l'hi atribueix un grau de dependencia més petit que en la

TII. Cree que aquestes diferencies nflexen també, en certa manera,

la si tuació que encara hi ha de descone í.xémerrt de mol ts aspectes
de les drogues, inclús a nivell farmacologic, la cual cosa és un

factor mé s de I s que faciliten la "ideologització" del prol:Jlema.
De tota manera, s'ha de tenir en compte que l'estudi més recent

deIs aquí citats és el de Caní (1977).

Crec que ·el que hem vist fins ara ens pot donar ja una idea

bastant clara de la situació de cada droga en el contexte general.

Per acabar de perfilar aquesta situació, i en concret la elel ca

nem, em referiré a la divisió entre droc;ues "11ev_eeres" i "pe sadc a" ..



3 e Dror;UGS llellC.eres i Clro;()"1.1es pesaé1_es: Aquerrta és una divi

sió de la que encara s'estan cliscutint eIs seus límits (9 )e De

maner-a e squenatrl.ca., les drogues pesades són les que provoquen

toxicomania i les lleu�eres, no. Així, s'inclourien com a

dro�l8s nesades totes les depressores (provoquen dependencia
física) i a'l.gune s estimulants, coro la cocaina i les amf'etamá.ne s

i clerivat s , clec;ut a que les primeres són estupefaents i, c om �
ta10, poden provocar toxicomania, així com les a'TIfetamines.S'l1a

de tenir en compte, pero, la relativitat de fronteres entre els

diferents gnlps de drogues. "No existeix una linea de demarcació

e lera entre els op i.ao
í

s i els estupefaents aí.nt e t í.c s ; entre aquet s

Últims i certs analgesics; entre certs analgesics i certs hipno
tics sedants que facilment produeixen habit; i tampoc entre les

runfetamines i altres psicoestimulants etc. En definitiva, no exis

teix ja una separació i menys que mai un límit cIar entre estupe
faents i psicofarmacs. Es significatiu respecte a aixo, que a Itali
la toxicomania dlheroina s'h�gi difós, en aquets dos darrers anys

no precisament sobre la base de l'ús de cannabis, sinó sobre la

deIs psicofarmacs, en particular deIs amfetamínics" .(10).

DIaltra banda, les o.ro{;ues lleugeres estarien formades per

totes les psicodeliques, més algunes estimulants COIn la cafeina

o el tabac. Es a dir, les drogues que tendeixen a crear més una

habituació que una toxicomania. Encara que hi ha opinios que, pre

cisrunent per aixo, inclourien el tabac entre les drogues pesades,

ja que provoca una compulsió per tornar-ne a prendre, una forta

dependencia psíqUica, i uns estralls considerables tan a nivell

individual com social, que es podria considerar cora una verdade

ra toxicomania.

La diferencia entre els dos erups s'acabaran d'aclarir quan

es parli de les propietats de cada aroga. Ara m'interessa assenya

lar que aquesta divisió entre lleugeres i pesades esta directa

ment relacionada amb el fenomen de l'escalada opas dluna droga
a una altra. El famós topie de que el primer "porro" és la porta



oberta a la toxicomania i, pcr tant, a" la desfeta personal i
a la mort prematura, a part de la seva evident exa�eració)té
uno.. part de veri tat, encara que les raons són molt diferents,
QU8...."Yl aixo es dóna , que les que norr.1aiment es d.í.uen ,

Ja hem vist que els psicodelics no acostuTnen a provocar to

xicomanía i un habituat a qualsevol el' ells no té cap necessit�tfísica do prendre alguna de les drogues considerades com a pesa

des. Pero hi ha una serie de raons que de vegades porten afer

aquest pas, Primer de tot, la manca d'una informació objectiva i

posada al dia, totalment inexistent entre nosaltres on, al contra

ri, tenim vna gran quantitat d'informació interessadament tergi
versada, que no fa més que ampliar el confusionisme. 1 aixo té

els seus efectes: per a molts inc1ividus, la qüestió consisteix

sobretot en passar la barrera de la prohibició. A partir d'aqui,
i tenint en compte l'actitud psicologica basica que aixo comporta,
ja no s6n importants les diferencies entre una o altre droga, doncs

els seus efectes concrets és, fins a cert punt, una cosa secunda

ria. "El fet d'haver-se donat compte -i l'estar convengut d'aixo
de que fumar-se vn porro suposa ja haver atravessat els confins

de la dr-oga. significa simplement que, un cop cons ta+at
'

que el

haxís no fa cap mal, es pot passar tranquil.lament a la heroina"(11

Per aixo la il.legalitat de moltes drogues lleugeres reforga
aquest aspecte, ja que els seus consumidors hauran de ser indivi

dus en alG� sentit no-normatius, doncs per conseguir la droga
s'hauran d'exposar a certs riscs, h8��an de freqüentar uns deter

minats "ghetoslt, on s'acostuma a aconseguir, i participaran d'al

guns valors comuns (com a mínim valors de rebuig) a�b certs sec

tors marginats. rl:és endevant insistiré en el tGl:l.a, pero es pot
insistir en algunes conclusions. El fenomen de l'escalada, quan

es d6na, es degut principalment a: 1) la manca d'informaci6 o 1a

des-info:bmaci6 sistematica; i 2) La il.le{Sali tat de les dr-ogues

lleugeres. Si els conceptes legal - il.legal f6ssin paral.lels

11 La -fro11tera seria molt méf.Á-.eal,menysals de pesades -
_ eugeres, � - !�



ambñ güa i arbitraria, en el scntit de que l'individu sabria millor

amb quins elements use la ju.:;a" ..

I

. . ,

2&1.2. Pronietats, efectes i entorno

Aquest apartat consistira en un repas, per forga breu i es

quematic, de les propietats, efectes i l'entorn de cada una de

les principals drogues, fins arribar al canem, en el qual m'hi
extendré més. 1 no parlaré de la coca i la cocaina, que ja hem

vist a la primera part del treball (12).

Una cosa a tenir en compte, per'b, és que podem parlar dels

efectes c1e cada droga en linees generals, per'b aix'b es pot con

cretar en cada individu c1e formes molt diverses. De fet, tots

els autors estan d'acord amb que els efectes d'una droga sobre

un individu tan o més condicionats que per les propietats intrín

seques de cada substancia, ho estan per l'estructura física i

pGíquica del qui les pren, les expectatives que n'espera i la

predisposició amb que la pren, els objectius que té al fer-ho,
l' arnbient social en el que viu (així, per exemple-¡, en mol ts he

roinomens i alcoholics resulta més nociu, moltes vegades, la for

ma de vida que porten -menjars a,deshores, alimentació insana,

poca hieiene, falta de vitamines etc.- que els mateixos efectes

de la droga), ltatmosfera del moment aoncret de prendre la dro

ga, si esta sol, ben o mal acompanyat, les dosis que fa servir,

etc. 'Decut a la gran significació emocional d'aquets productes,
només una part deIs seus efectes provénen clarament dtuna acció



bioquímica, e saerrt la c omporierrt psicologica fonamental (13). Ai

xo
:

\ és val.í.d principalment per a les drogues lleugeres, pero
tarnbé és aplicable ele manera més restrictiva a les pesades.Pen
sem per exemple, amb les diferents boz-z-a+xer-e s que un xicot pot
ac;afar en una festa, quan ha fet una ronela de bars amb els amics

o quan, sol i desesperat, ofeea les penes d'amor en el vi. L'a1-

cohol és el mateix, pero els efectes foresa variats, tot i tractar
se de la mateixa persona. Així dones, cal tenir present aquesta
qüesti6 que matri tzara, en a'l.guns casos de manera considerable,
les linees generals que exposaré a continuaci6.

1. Opiacis.

Considerarem en aquest apartat l'opi i els seus derivats,
els més coneeu_ts deIs quals s6n la morfina, que és un alcaloide

de l'opi i la heroina, derivat de la morfina.
\

Els opiacis s6n sobretot, potents analgesics, que poden cal

mar el més potent deIs dolors. Si esrprenen injectats,en el moment

de fer-ho es produeix una especie de "flash", d'orgasme interior

que baixa rapidament, mantenint-se després en "
•••un estat de re

laxaci6, indiferencia, tranquil.li ta-t; incapaci tat de concentraci6

°i euforia (té que ele vegades provoqui malestar: disforia) " (14),
tot 10 qual provoca una agradable i il.lusoria sensaci6 de segu

retat en sí mateix. Les primeres vegades que se'n pren els efec

tes s6n desagradables, ja que es presenten nausees, vomits •••Els

efectes físics perniciosos s6n notables ja que, a part de crear una

forta toxicomania, prod.ueix depressi6 respiratoria, diversos trans

torns digestius, insuficiencia hepatica i, en casos greus, el toxi

coman té palpi tacions, síncopes i es troba sense defensa dcvarrt

d'algunes enfermetats, principalment la congestió pulmonar, l'asma

i l'angina de pite



La ubi Lá tzació tcrapeutica deLs ojri.ac
í

o és ja en I t actuali t2:C.

f'or-ca restringida cle,31·ü als evidents perills que comporta. :Pero

el se ús moclerat era tonica general a molts paisos de l'Orient

des de fa molt secles encara que, especialment a Zina, es va in

crementar de mala m: .nera a partir de la clominació clels an�;lesos 1

per als quals resultava un bon negoci el comere; de l'opi i, des

prés ele les f'amo se s "guerres de l' opi «, al secle passat, van lli

beralitzar i promocionar molt el seu conSllffi.

Per a.í.xb t ambé es va extendre molt per Europa on el prenien,
per una part, les élites literaries i artísti�ues, molt ben re

presentades per Colerid'ge i Quincey (15), i també el proletariat
ja que l'opi resultava més barat que l'alcohol, en certs paisos,
i era una f'or-ma que tenien eI s patrons ele pagar part dels sous ,

A partir de les diferents Q).erres imperialistes, s 'ha ext e s massi

vament la toxicomania del s opiacis, primer en base a la prescrip
ció indiscriminada que en féren els metses militars per a qualse
vol tipus de cl01'Emcies} i després (sobretot al Viet-Nam), en base

a la corrupció, la desmoralització i l'absurd d'aquella situació

que va condulr a molts a una sor-t í.da ncur-ot
í

ca -és a dir, aparent
i inoperant- per mitja de la her01na.

Actualmont, la heroinomania esta mol t extesa i no nomé s

perque ja tenia un bon mercat d'intoxicats, sinó també perque
certs grups de poder hi seablel1 molt interessats: només cal veure

que la heroina s'ha extes pels barris sub-proletaris de les grans

ciutats del Nord el' Itfüia que comencavcn a ser exp'Lo sius ; com va

ocorrer, els anys 60, en el barri Neoyorquí de Harlem, bastió tra-·

dicional de la marihuana; o cóm la horoina va ocupar el lloc del

hax i la marihuana al HaiGht Ashbury de San Francisco, que es

podria dir que va ser durant una epoca un barri-model de vida al

ternativa portat per la joventut "underground", que a partir de

l'entrada de la horoina es va convertir en un centre do brutícia

i repressi6; o, exemple més recent i proper, la 11eroina ha pene

trat en les presons de l'estat espanyol (i ja se sap que, en ge

neral, una cosa no entra a una presó si "algú" no ho vol), després



d ' aquesta epoca de forta LriquLc'bud., motins etc. (16) o

Finalmc:::1.t, hi ha un altrc factor que contribueix a la :prog-.ces

siva substituci6 que es· pot detectar a Occident ele les droeues Tl.eu

Ccres pels cp'iac í.s , fent d '

aque t s un forr.1idable sistema de con-

trol sobre scctors de pob'l.ac í.ó potencialment inquiets i "mo Le s t o s ";

És el sentiment de derrota en el que s'han enfonsat alguns grups

o elements el' avantguar-da que van participar en Le s lluites deI s

anys 60, que facilita 1 f as -:ümilació al sistema, encara que sigui

per un camf né s comp'l í.cat del normal. Per aixo "
••• el modo de

vivir del heroin 'mono 1 11n esclavo de la Necesidad, un alimentador

de su vicio, un ser alienado; -en suma , alQ-lien 110 muy distinto

ele los compradores ele coches-neveras-televisores-lavacloras-chalets

en la sierra-minipimers, etc. - va susti t.uyendo también las iluSiD4

:mLas, utópicas y toclavía algo hermosas formas de vida alternativas

que proponían los chicos de las flores" (17).

2. Hipnotics, seo.ants i tranquil.litzantso

Tots els productes d'aquest apartat el constitueixen prepa

rat�ue la medecina ha anat descobrint, per a major honor i glo
ria del sistema al que serveix i que és la seva raó d'ésser, tal
com esta orc;anitzada en l'actualitat. La prova de que són "fills

del sistema" la constitueix el fet de que, a part de que són pro

mocionats publicitari81nent com qualsevol producte comercial, té

nen una utili tzació majoritariaraent terapeutica, és a clir, alta

ment prestigiada i gaire.bé aacr-a'l í, t zada,

Els barbi túrics ". o • produeixen sedació, d.i smí.nuc í.é de l' acu1-

tat mental, alentiment de la paraula i, com a conseqüEmcia de tot

aixo, a dosis suficients produeixen son o •• Quan hom dóna una

'dosi excessiva apareix un quadre d'incoordinació nerviosa1 perdua



del coneixcment i mort per parb.lisi respiratoria" (18). EL3 bar

bitúrics i els tr8J1.quil.litzants provoquen un fort grau de tole

rancia, d(�pend_8ncia pníquica i clependencia física, COH quo da, de

mostrat pel, s Iridr-orae d ' abstinencia �1)_e provoquen, equivalent mol

tes vegacles al "delirium tren1ens"dels a'Lc ohó'Ljc a, i né s greu que

el produit per la sU:9ressió de la droga a un morfinoman. Els se

dants, en canvi , ténen un grau de tolerEmcia més fluix i de c1epen
cIencia física que se si t.úa al mínimo

El problema de totes afluestes pastilles és que, avui per

avui, són Lndá apenaab'Le s per al f'unc í.onamerrt previst de la socie

tat, amb els seus diferents temps programats (le treball, oc í., re

producció etc. Formen part de l'epidemia de diferents drogues que

es dóna en el món actual. "EIs cafeinics i el tabae són drogues
estimulants; els tranquil.litzants són ansiolítics; les amfetar.li

nes estimulants;els barbitúries s'usen per dormir i per atordir

se; els produetes alcol��ics principalment per a desinhibir-se, i
així successivament. Es dificil imaginar que és el que passaria
en una gran ciutat d'Oeeident si u.n dia desaparesquéssin de cop

aquets quatre tipus de drogues: probablement, tota l'estructura
\

social tremolaria"(19).

D'altra banda, al'ser una droga tan integrada en la nostra

soeietat no presenta per a la majoria de la població els proble
mes provocats per la il.le.salitat d'altres drogue o , per la qual
cosa hi ha una gran quantitat ele toxicomans que no saben que ho

són: la dona de sa casa q_ue no pot dormir sense les "pastilletes",
l'executiu que va tirant gracies a la combinació d'estimulants i

tranquil.litzants, l'obrer que té "problemes de nervis" -és a dir,
que no pot resistir més el t i.pus de vida al que esta sotmes- i al

que el S.O.E. facilita ja les "píndoles magiques" per apaivagar
lo i conformar-lo, etc.

Així, una toxicomania objectivament tan greu com la d'aquets

depressors no és anatemitzada per la societat -ans al contrari,



ja que ajuden a la sobr-eví.veno í.a de 1 I ac tua.í "statu quo"-, exc ep-

te en els casos en els que l'indivic1u es passa de

ratlla. Aleshores entra en acció _l'aparell repressiu en forma de

psiquiatres, manicomis, policies etc.amb els quals el sistema

vol deturar, a un cert nivell, una necessitat generada per ell

mateix. Moltes vegades, pero, aixo és totalment ineficag i ac
tualment els barbitúrics són un de ls medis més habituals de suicidi

com podem veure per aquesta noticia i tal com s'em va confirmar

a la Residencia Sanitaria del S.O.E. de la Vall d'Hebrón(Barcelo
na) (20). "Su i.c i.dá o ele u.::1. parado: durante el año 1976 -últimas

estadísticas disponibles- hubo en Barcelona 87 suicidios consu

mados y 148 tentativas ••• Un hombre de 33 años se ahorcó en su

domicilio por encontrarse en paro forzoso. El hombre estaba en

tratamiento t amb.í én por su condición de alcohólico crónico. La

soga no es el medio más común para quitarse la vida. En 1976 la

utilizaron el 12% de los suicidados. A la cabeza, con un 28(�z
figv.ra la ingestión de fármacos" (21).

3. L'alcohol.

Pot semblar extrany que l'alcohol sigui una droga depressora
quan estero acostumeys a veure els seus efectes d'euforia, extra

versió, dinamisme etc. Pero aixo no és més que ��a primera eta

pa de la intoxicació, consistent sobretot en aixecar les barreres

inhibidores de l'individu, procluint-li al mateix tcmps un aug

ment de la confianga en ell mateix i una minusvaloració dels

seus errors. S'ha demostrat que
"
••• sota la influencia de peti

tes dosis d'alcohol disminueix l'acuitat visual i es produeix
un afebliment general de totes les percepcions sensorials, -la

coordinació muscular i els reflexos" (22). Seeueix després l'aG

ció depressora que, en dosis suficients, pot fer perdre la cons

ciencia. En la [7afica nº 1 podem veure 1 I incidencia de les c1i-



ferents quan+i tats d ' alcohol en el cos huma (P<'::,,3;.JJj'). Aquot s efec

tes, pero, poden ser modifico.ts a nivell fisioloeic pcr la rapi
cIesa amb que es bee,l.ü (ja que al fetGc es produeix la ·tr2.nsfornJ.8..

ció me tabbLi.ca de l' alcohol a la velocitat de 8 grs. per hora) i
per si el cos disposa d'aliIl1cnts o no.

té
ITo cal insistir en que l' alcohol �n cert sTau de tolerancia,

provocat per l' adap+ac í.ó del sistema nerviós a ell, i tilla gran

c1.epenclencia, tan psíquica com física que es manifesta, en l'úl

tim cas, pel "delirium tremens" que provoca
If
••• tremolors, debi

litat, ansietat, colics.intestinals, al.lucinacions visuals, con

fussió, desorientació i, de vezades, convulsionsfl (23). El con

sum continuat i a certes dosis, pot provocar també una serie de

perturbacions somatiques (gastritis cronica, lp.sions al fetge etc.)
i influir en altres enfermetats (arterioesclerosi, anemia o aste

nia etc.) i produir certes alteracions neurologiques.

Fins aqui hem vist els efectes de l'alcohol sobre l'individu.

A nivell social els seus efectes es manifesten moltes vegades de

manera aparatosa quan s'hi reflexiona, pero que és acceptada per
la majoria com a normal ja que és un element vital del nostre sis

tema socio-cultural. Unes quantes estadístiques ens poden donar

lila idea sintetica del que dic. L'estat espanyol és el tercer

productor mU:ldial d'alcohol, el tercer d'Europa en quant a consum

"per capita", el quart entre els consumidors d'alcohol absolut

per habitants i any (veure Taula V, pag.següent) i ocupa el sete

lloc en quant a mortalitat per cirrosi hepatica. Es alcoholica

un 6,7% de la població total i més d'un 10» de la població laboral

activa. Després de les enfermetats cardio-vasculars i el canc e.r

és la tercera causa de mort: moren uns 8.700 hab. cada any per

ingestió excessiva d'alcohol. A part hi ha 36.000 ferits en acci

clents de trafic i 150.000 en accidents laborals; es deixen de fer

unes 730 milions d'hores de treball i els costos socials, directes

i indirectes, s'evalúen en uns 20.000 �lions de pessetes (24).



TAULA V

Concurn (1' alcohol absolut.

Est8:l:;s Litres

Fr-anca · . . . . . . . . . . . � . 17,3
Portugal • • 6 • • • • • • • • • • • 15,6
Italia · . . . . . . . . . . . . . 13,8
Espanya · . . . . . . . . . . . . . 12,1

Al.emanya · . . . . . . . . . . . . . 12

Austria • • • • • • • • • • • • • • 11 ,17
Suissa • • • • • • • • • • • • • • 10,7

Aquestes dades es poderi valorar des de purrt s de vista com

plemel1.taris: per un cantó, són les "anomalies normals" previstes
en qualsevol sistema socio-cultural, al voltant de les quals gi
ren una E_¡erie d' apar-e I'Ls preventius-puni tius-integradors, amb les

diverses ideoloe;ies que els sustenten. Així, es considera "viciosos"

o�malalt& als alcoholics mentre s'esta promocionant l'alcohol, ja
que com a narcotitzant d'efectes deshinibidors i agressius impulsa

al' acció i és, per tant, un instru_ment ideal cara als continus
\

requeriments competitius, i de triomf insolidari i individualista,
que planteja la societat occidental. Té, a més, una clara utilitat

social, doncs actúa coro a lubrificant dels desajustos, queixes i

insatisfaccions dels individus, culpabilitzant, a sobre, als é1.e

ments que, d ' a'l guna manera, han estat marginats per la mateixa

societat.

Pero, per un altre cantó, s'ha de considerar la tradició de

l'alcohol en la �ostra societat, on el troben des de als rites

més sacrats (l'eucaristia de la missa catolica) fins als més pro

fans (qualsevol ti:yus de "juerga", per exemple), i ja hi ha, per

tant, una cultura a.e l'alcohol rm t jancanf la qual els seus indivi

dus han apres, �es de ben petits, a utilitzar-lo i també a no abu

sar d'ell, dintre de certs límits. Pero sembla que actualment, i a

les societats més desenvolupades, es pot apreciar un cert trenca-



mcnt clels mo deLs tradi.cionals d.e'L beure, provocat ja des del prin
cipi de la industrialització)pero que ara s'ha accentúat pel rit
me a_e vl da i despesa que Lmpo sa la �ran ciutat moderna, , la impo
sició publicitaria ele la industria de l'alcohol i, en general,

per la crisi social que afecta a ampl.Ls sectors de la població,
cada dia més necessitats -d'u11a forma ficticia o real, creada o

no- de "aroear-se" (25).

4. Amfetamines.

Entrem ara en el camp deIs estimulants. Les amfetamines van

comengar a ser utilitzades pels alemanys durant la Guerra Ciyil
espanyola, extenent-se més tard el se ús massiu en els exercits

durant la Segona Guerra Hundial. Actualment és una de les prin
cipals toxicomanies d'Occident i la seva droga social per exel.len

cia, gracies a les modificacions de la conducta que pot provocar.

Els seus efectes principals són un gran increment de l'acti

vitat psíquica, llajornament de l'aparició de la fatiga i la son,

l' augment del rendiment físic o intel.lectual quan se "n prenen

dosis adeqüade s , una gran sobre-exci tació que inicialment pot
ser semblant al "flash" de la hero1na si es prenen també per via
intra-venosa, i una T!12.rcada sensació d'euforia, poder i forga.
Pero U11. cops passats aquets efectes, la "ba.i.xada" es presenta en

forma d ' e sgo+amerrt físic i psíquic, amb depressió i ango í.xa , po

derrt arribar a deliris paranof de s , Holts individus per superar

at.xo , acudeixen aleshores als barbi turics, creant-se una perillosa
cadena de dependencies que, en segons quines personalitats, pot

configurar alguna psicopatia.

Les seves utilit7.acions més o menys terapeutiques més impor
tants són com a Hnti-hipnotics, anti-depressius, pel tractaDent



de l'obessitat,etc. He escrit més o menys, perque són de les dro

g;ues en les qua.Ls és cl:Lfícil establir una clara demarcació entre

l'�s terapeutic i el que no ho éso Excepte en el cas cIar de la

seva utili tzació Lúd.i ca pert part deLs adolescents de l.s ariys 60

a Eur-opa -sobretot a An¿;laterra 011. l' alcohol esta molt controlat

per "e st ar- ato" els finals de s e+mana , en els altres casos és

una mica dificil veure fins a quin punt un tract2.ment per apriDar
se no és més el seGuir uns imper8.tius de la moda que una altra

cosa, o que les pastilles diaries d'vna mestressa són més una

verdadera +oxí c omnní.a -donada la si tuació agob i.arrt de la familia,

la feina,etc,- que no un tractament "necesari pels nervis" (gene
ralització que val per tot), per posar alguns exemples.

Les amfetamines, doncs, són ideals per seeuir el ritme pro-
.

gramat de vida de l'actual muntatge social. Són co� la gasolina
I

que "dóna mar-xa" al' indivi du per fer l2. cosa que li toca en el

moment pertinent: ara produir, ara atendre a la familia, ara di

vertir-se etc. A més, si no hi ha un sobre-esforg -penso en el

cas classic deIs estudi��ts prenent-se runfetamines per a preparar

se els examens-, no IIpujes" i no triomfes sobre els demés, que

és un deIs valors fonamentals de la nostra societat.

5. Cafeina.

Aquest és un principi actiu que es troba en més o menys grau

en el te, cafe, mate, xocolata i begudes que conténen cola. Tots

aquets productes éren desconeeu_ts a l'Europa anterior al S.XVI,
i es van anar inte8Tant amb més o menys facilitat, ja que el seu

comerg va esdevenir una font de riqueses notable.

Totes aquestes begucles, quan es prenen en grans ouarrt itat s

-i aixo és molt normal- actúen sobre el sistema nerviós, estimu-



Larrt L' aotLvi tat mental, eLa.mi.nazrt o r-etar-darrt la fatiGa i con

tribulnt al r-enúí.merrb , tan en les tasques puramerrt f'f s i que s com

en les que requereixen habilitat. Finalment, aucmenten l'estat
el I alerta i O.' uf'anor- i produeixen una 11eugera euforia.

El grau do tolerancia Clue provoquen es considera baí.x ,

inexistont la dependencia física i f'or-ca marcada la depenc1encia
psíquica. "L I Ú8 Lmmodar-at pot pz-oduír ans í.e tat , intranquil.li tat,

tremolors, Lnsomni , mal ele cap i confusiÓ mental" (26). D'altra
banda , els seus principa..ls efectes perniciosos són la constatació

de que com més caf'e o te pr-eri un individu, més propens és a sofrir

un infart de miocardi, essent les r'aons d '

aque st f'enomen encara

de sc onegud e s ,

6. Tab8.C.

Entre els factors que influeixen en, els seus efectes en més

o menys grau, a més de la nicotina, principal alcaloide de la

planta, hi ha les partícules de carbó que es troben en el fwn

aspirat, l'oxid de carboni, i el quitr� o brea. La nicotina esti

mula les cel.lules nervioses, d'aqui el seu moderat efecte esti

mulant i, de vegades, l'aparició de tremolors o convulsions. If A

dosis �és elevades l'estimulació sol anal" se0�ida de depressió,
fet que explica els efectes sedants que són observats en certes

ocasions. Per mitja de l'estimulació nervioEa la nicotina fa sen

tir els seus efectes ••• en especial sobre el sistema cardio-ci,1?

culatori, anb aparicions ele taquicardia lleugera, hipertensió i

palpitacions. Aquets efectes no ténen caire importancia en un

individu 1101''nal, pero poden tenir-ne, en canvi, en persones por

tadoreE'l d ' aLguna al teració vascular" (27) •

Entre les al teracions imr.1ediates pr-ovocade s peL tabac cal

c í. tar l' obturació de' les vies rec;piratories, la bronquitis, que



es pot convertir en cronica, l'emfiscma etc. A més lIare plag,
1 1 1 '!o j b II

.

1" ]
. ,

ca aas eriya ar e.i cunce.r o.e oca, .í erigua l pu mo l .a pr'operisa.o

al' ang i.na de pitia l' infart de mí ocar-d í. (el éloble entre fuma

dors que entre no-Tumador-s ) ,

Ccm ja s' ha vist, el tiabac és una de le 8 dro[,'V.es qUB' C2-1.188-

una dependencia psíquica més forta, com es pot apreciar pel fet
de que,a heroinomens que t2..Elbé se'ls hi ha interromput el tabac,
sentén més necessi t2.t d '

aque st (1)a11.s que de la heroina, quan se' ls

de í.xa pr-cndr-e de nou qua'l aevoL dels dos pr-o duc t e s , D' al tra banda ,

el cos té una marcac1a tolerancia als efectes de la nicotina, la

qual, cosa, junt amb la rapidesa amb la que aquesta és eliminada,
f'a que els Se'LlS efectes Lrnmed.í.at s siguin relativament moder-a't s ,

sobretot tenint en compte lo fortament toxica que és aquesta subs

tanc í.a per a 1 t organisme. No s' ha establert amb certesa si el tabac

produeix dependencia física que, en tot cas, seria moderada, ja
que

"
••• els efectes de la privació comprenen depressió, ansietat,

irritabilitat, inC]_uietud, transtorns de la son, dificultat de

concentrar-se, alteracions de la percepció del temps i diversos

símptomes gastro-intestinals" que poden ser, almenys en part,
psicologics.(28)

La seva incidencia social es pot endevinar a través d'algu
nes xifres: al' estat e spanyoL mor-en cada any 10.000 persones de

cancer de pulmó, boca o llen�ta; podem observar també el nombre

de morts als USA, secons el nombre de cicarrets fumats, en la

grafica nº 2 (pag.d3S). Per altra part, aquesta droga reporta a

l'estat espanyol, monopolista del seu trafic, de 70.000 a 100.000

milions de ptes. segons diverses apr-eo í.ac i ors, llomé s a Bar-cel ona ,

els seus habitants van Gastar prop de 10.000 milions de ptes. en.

tabac l'any 1977 (29). Aquestes poques dades ens poden ajudar a

comprenu.re perque el Poder aplica unes mesures tan diferents qU8..n

es tracta de drogues controlad.es que quan es tracta d'altres dro

gues, encara que sicuin menys perilloses.
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7. L.S.D •

Aq_ui tractc..ré ele la 1SD COIn el
,

r18S r-e pr-e sentat í.u que
,

es,

a la societat occidental, de l.s psicocUüics majors. AJ.[,rv_ns deLo

seus efectes objectius són "
••• l'aparició ele tremolors, d'incoor

elinació 'motora i una moder-ada exci tació elel sistema s í.mpa+í.o , que

es trac1ueix per una da scr-e t a midriasi, un 11eu.::;er augmcrrt deL ri t

me car-d.iao i ele la pressió arterial i una major vivaci tat de re-

flexos •••• La realització de diversos tests pot demostrar,
rentment, un lleuger descens de la capacitat intel.lectuaJ_

apa-

La toxicitat de la LSD varia molt se[:;011.s les especies: ••• en l'

home, bé que les complicacions neurologiques siguin rares, pot
provocar convuLs í.ons , Entre els intoxicats són més corrents les

psicopaties; hom pot observar ansietat i depressió intensa així

com quadr-o s paranoldes amb a'l.s Luc í.naci ons " (30).

La LSD pot provocar una 11euGera dependencia psíquica i no

crea dependencia física ja que, inclús en consurrí.dors hE�bi tuals,

pot ser imterrompuda sense conaeqüenc í.e s , Pot provocar t.ambá una

certa tolerancia, encreuada amb les que es presenten en la psilo
cibina, la mescalina i en l' alcohol. En quarrt al.s seus efectes

subjectius, es troben ben res��its per Laurie (1969), per la qual

cosa m'he permés aquesta extensa cita:

" 1. Los sentidos perciben con mayor fuerza los estír:lulos;
los colores son mas brillantes; sonidos que normalmente no se

oyen, como el tic-tac de los relojes, lle::';2on a ser sorprendente
mente audibles.

2. Se dificulta el mecanismo que relaciona un dato sensoria}

con otro, de manera que al sujeto puede resul tarle difícil cons

tatar que lill mano está tocando su pierna y a la inversa.

3. Desaparece la relación, emtre los datos actuales d.e los

sentidos y las experiencias ya vividas, de manera que las cosas

son vistas como por primera vez. La inefable silla del j8.rc1ín,



(32)

a la que Aldous Huxley hace referencia en "The Doors of Perceptionlf
es un famoso ejemplo.

4. Se reduce la coordinación muscular y la percepción deJ/(lolo:�:'
5. Los test de la per-eona'l i dad efectuados demuasbr-an que las

normas de cOf:1portamiento aprendidas, CODO el pensamiento lógico,
la

á

nt er-pre tac
í

ón d8 un papel y los métodos trabajosamente aclqui
ridos que nos capacitan para subsistir y triunfar, tienden a desa

parecer.

6. Con los ojos cerrados se ven f'o rmas en un .torbellino de

colores.

7. Son frecuentes las alucinaciones, que van desde Lmágene s
que el sujeto contempla como pur8.s fantasías, hasta una completa
inmersión en un mundo irreal.

8. Se debilitan las represiones emcc i cna'l.e s y el sujeto se

compor-t.a , para bien o mal, de manera más elemental. Bajo la ,in

fluencia del LSD, las reservas emocionales entre las personas se

rompen y cada uno se hace rrrás sensible a la personalidad de los

otros.

9. Los recuerdos y experiencias que han sido severamente re

priDidos en el inconsciente, pueden ser liberados y experif:1enta
dos como acontecimientos actuales. En personas neuróticas y psicó
ticas, esta experiencia puede ser abrumadora y nociva" (31).

Després de l'entusiasme que va provocar la seva utilització

medica, inicialment (cap als volts de l'any 1960) per al tracta

ment d ' algunes enfermetats psLqu.ique s con l' e squiaof'r-erria (clegv_t
a paral.lelismes en cls elos processos), es va veure que, si bé

servia per a trencar la "cuirassa caracterial", es necessitava un

posterior procés de cur-ae í.ó , S'ha utilitzat, a mé s , pel tracta

ment de nens autístics, de psicopaties (la sexual,sobretot), de

diferents psiconeurosis, per a la curació d'alcoholics, amb re

sul.tat s posi t í.us en un 50� deLs casos, i per a la modificació de

l'acti tud ele "cr-í.mí.na.Ls " als USA -essent el nombre de rei:ncidents

tractats arnb LSD inferior al 505� mentre que normalment és del



Dues de les principals conseqUencies d'aquest procé:J han

estat el pr-o tagorri.sme de la jove!1.tut i el sore;iment o. 'una "cul

tura ps i.c o dol í.ca'", Si, per U2:'1 cantó, aque s t pr-o tagorri.sme ha portat

a'l.guns mals de cap als manteniclors de l':O'oCtual ordre,'social, per

l'altra han aprofitat la possibilitat d'extendre el consura a Grans

sectors de població que abans queelaven fora dels seus circuits,

"vitamini tzant" d ' aquesta maner-a una serie el' inclústries i, lo que

és més important, assimilant per medi del conSVJ!l a tota una part

d'aquesta joventut que era potencialment perillosa per al sistema ..

D'altra banda , la"cultura psicodeJica" -la mús i.ca i també la poe

sia, perioelisme, narració, cine, teatre, pintvra, disseny,etc.en,
el c amp de les arts, i relacionat amb a.ixo les formes de vida

comuna taries, les acti t.ude polítiques, etc. - va suposar una epoca
de eran creativitat, símbol de lo. qual podricn ser conjunts mu

sicals com els Beatles o P'i nk }llovo.; creativitat que, en tTan par-t 1

]?'er�) la seva repercUf3f3ió cultural ha estat mol t més Lmpoz-tiarrt ,

No cal clir que la LSD i els demés ps i o o deLi.o s ténen una estreta

rel2.ció amo el nou +í.pus c1e cultura so:vGit els anys 60, sobretot

a parti.r (le California. El Dr. Leary , pr-of'e se or- de psicologia
que f'óu de la urrí.ver-si tat de IIarvarcl, i el seu ajudant R.Alpert,
van comencar' a experimentar sistematica!:J.er:rt; amb els pSicodeli¿sf· l' ., o. t·

. )...L.' " "

1 tlns a crear una re_l�lO e lpUS Slncre�lC, oasaa3. en a no n-
. -� .L

I

cialitat mística d'aq_uestes substancies. La historia el'aquesta

1"'eligió que, comencarrt en la ps i.code'Lí.a va acabar en la ciencia

ficció, és ja prou coneguela (33). Pero altres factors més impor
tants van contribulr al' expans i

ó mundial deLs psicoCl.elics. Al

llarg dels anys 60 la guerra del Viet-Ham, el sor¿:;iment d'una

rTova Esquerra, els conflictes de les minories marginades (per
raons etniques, socials, polítiques,etc.), l'exploració espacj.al,
la rebel.lió de la joventut en eeneral i ele l' estueliantat en par

ticular ••• varen ser factors que es VéLYl inter-influir, junt arnb

1 'aparició ele 1 ''I-'acid'', per a conformar un"nou tipus de cultura",
en el sentit que hi van haver canvis radicals a nivell moral,etic,
de costums, actituc1s i formes ele vida.



(3. E1 cs.n.em.

també ha estaf ccmer-c í.a'l i t z.ada , Pero el que vull subr-a.t l.Lar- amb

tot aixo és la cap:.l.citat deIs psicoc1elics en el :Jentit de que
"
••. no solamente sus efectos v2.rían se�;ún la per-sona.l

í

dad cultu

ral (le quien las inGiere, aí.nó que además tienden a croar cultura,
a ser asum.Ladas por el entorno cu'Ltrur-a'l. , enriqueciéndolo"(34).

8.1. Descr:i_pció. La cm:""11.abis sativa és una esbelta planta,
de tija alta i prima, amb les rulles en forma de ganivet de serra,

i unes flor8 petites, de color verd-groguenc. Es una especie dioi

ca i anual que s'adapta a tots els climes més o menys temperats
o calorosos. 1)'aqui que n'hi hagi moltes qualitats diferents. Hi

ha la que és més rica en fibra -conreada principalment als paisos
medi terranis- que pot tenir nomé s un 0,2% de ,b.q-THC (principal
principi actiu de la planta) i les que, en canvi, poden arribar a

contenir un 4% d'aCluest mateix principi actiu, ja que produeixen
molta més resina. AC}_uestes últimes, les millors per a ser utilit

zades con a psicotropic) són les que es cultiven en paisos de cli

mes més calids. Es unisexual i les seves substancies psicoactives
es troben en tota la planta, pero sobretot a la resina, que en con

té prop el' un 40�'f" a les surnmitats florals i a les fulles joves,
les del capdamurrt ele la planta. Les parts superiors de la planta
masculina són molt petites i, elesprés de la pol.linització, es

marceixen rapidament, per la qual cosa no s'acostv�en a collir.

Potser d'aqui vé l'afirmació, sostineuda fins fa poc temps, pero
actualment ja descartada, de C}_ue les úniques que contenien subs

tancies psicoactives éren les plantes femenines.

8.2. Home. "Dogut a que es cultiva en molts paisos diferents

i a les diverses formes de pr-epar'ac í.ó i aclministració 1 ha rebut

una cranquantitat de noms. En citaré alguns:



• ciGarret, norro, +o írrt et c
1I

__ J_.L 1 l.J • Es el que sfusa más

A la India: bhaYlS: extremitats de la planta no conrcada, anb un

corrt í.ngu't de resina relativamerrt bat.x , que s ' acostuma aprendr-e

com a 'be¿y.cla, aoompanyada (1(' pebr-a , sucre i her-be s t:1ro;':laticltles;
gandjalJ,: fOr!:lada per cumnri ta.t s f'Lor-a'l s f'cmeLLe s i fulles seleccio

nado s amb el més alt corrt í.ngut de resina; +ambé altres be gude s
com el noust, amb aiCJ.a, la mour-r-a , amb tintura d '

opi , o el lout;�::_ 7

amb alcohol. Al Pr-ox.í.m Orient: charas, mo lt ric en r-e s i naj riad j oun ,

bar-r-e ja ele hE:1,X, ojn., nou vbmí.ca i clatura; dawane sk-morrneLada reta

de hax , a'lrnecc , canyella, festuc i sucr-e , Al Ncr-d d ' Africa: ki.ff

6 kifi, extret de les fulles que es barreja amb tabac, no massa

abundarrt de principis actius; haschj_sch, extret de la resina i

prempsat en forma ele pans; chastri, beGUda que a més del hax con

té sucre, plantes ar-oma+í.que s i r-ak.i , A Amer-í ca del Nord i altres

paf ao s occidentals: marihuana o m8.rijuana: fulles i flors seques

i tri turac1es per a ser fumade s , te, [.1_aría, hax , J2.Q.1, weed etc.

A Espanya, en concrets' anomcna ha,xís al' extret de la resina

prempsat, que es presenta en foma de "tacos" de 1/4 ó it Kg., i
que es vf)Á;allant en forma ele barretes o "pastilles" més o menys

flexibles i ar'omat i.que s , ele color vercJ_Ó5, narronós o negr-e aegons

les qUalitats. Se'l coneix també com a !:lerda, mandanf"J'a, xocolata,
ful ••• a aquest producte em refereixo quan parlo del hax. :0'altra

banda el nom de marihuana s'aplica a les fulles i flors assecades

i triturades, q_ue poden tenir t2mbé parts (le tija o llavors, se

gons les qüalitats. També se l'anomena herba (:yerba)-el nom més

popular a tot el món- =r-í. f'a r-ama mar-f R rJ or-í !'l 'flaffihé s' uea... 'i)' -- , �, l':'� -- _�CCJ, L"J
- ....... __ .GJ. •• _ !.I_ ... l...i o..

l'oli de hax, extret de la resina (encar-a que també se".n pot ex

treure de les llavors i és (le qualitat molt inferior), un líquid
molt espes7 que es ven en tubets.

8.3. Forp1_es d'ad!'-1inistrac:i,ó i nrem�.ració. Com ja s'ha anat

veient, el canem es pot prenelre ele mol tes maner-e s e menjat, beCJ.t,
frunat (en cisarrets o en pipa -ele tabac, d'aiGÜa} de peclra-), sol

o acompanyat d ' al tres proc1uctes. TIescriuré les més usade s entre

nosaltres.



norma'Imerrt , ;::; f e sca.l f'a peLe extreme el ts:_le?.9.. o p(.1,�:;til1a de n.8.X

de 1.000 pteso(en aquet s momerrt s :r)e::Ja apr-ox ímadamerrt 5,5-6 crs.)
i quan [-JI estova es desGrana anb els di ts. La quarrt i. tat dCIJendra
del nombre de Gcnt, si es vol mé s o meriys fort, la qüali tat i 1

fononentalment, ele l'expericncia del que ho faci. Aixo ef:l barreja
8Xil1) +abac , normalment ros o de lJipa i es 11ie;3. amb paper de fumar

-nl.illor el d'arros. S'hi posa el filtre, un tros ele cartró prim
-van molt bé els bi tlletf3 de 1:1etro- i el cigarret est8. a purrt ,

L'herba taillbé es f'uma bar-r-e jada amb +abac , encara que és po ss i.b'l e

=quan n' hi ha abuncls,ncia- que es fumi sola, COGa más e s+r-anya
amb el hax , A Barcelona c i rou'l.a molta meriys herba que hax , en ce

neral, i malcrat la relativa;/abu::_1cL�LDcia'\d'aquest, s'acost1.1.ma a

fer el porro pe rqus és con menys se r 11 casta.

Tan l'herba com el hax es poelen fumar, també, fetes les pre

paracions, en pipa de tabac normal; o bé una pipa d'aigüa que té

el recipient foradat amb el "mat er-í.a'L'' a sobre la cassoleta d ' ai

güa, De spz-é s ve un tub mé s o menys llarg del que sur-t , abans el' a

rribar al suport, un tub flexible amb una "boquilla", que és per

on es xucla. Alguns sibarites ponen, amb l' a'i.güa , algún suo.J @.e

fruita natural i d'altres alGún tipus d'alcohol. A les pipes ma

rroquis, que ténen un 11arG i treballat tub de fusta amb una pe

clra foradada al final, que és la cassoleta, s'hi fuma hax sol,
dones n'hi cap molt poca quantitat. Hi ha també un sistema casola

que consisteix en un cartró :roe més gran que la circumferencia de

la par-t superior d '1.LYl vas. Se li clava al miG una agu.l.La ele cosir,
en la que es col.loca, a la punta ele da'lt un peti t tros de "xo

colata"i s e
' 1 crema. S' inverteix el vas apretant-lo contra el

cartró, per tal de Clue l'aeulla amb la "xocolata" queclin ben tan

cats. S'espera que el fum ompli el got i, aixecant-lo lleuGera

ment, es xucla fort.

IJ'herba i el hax es menjen també espolsats a sobre de paste
lets, galetes arnb mantega j_ meL, entre me rme.Lade s , etc. i 1 'herba

es pot beure arnb infusj_on�::;/ que aquí. acostumen a ser de te o al�'PJ_
na planta medicinal tradicional, p08:uent-hi af'eg.ir menta. ?inalmen:'c,



l' oli ele hax es pren Lmpr-egnarrt-ene une s gotes a.l.s cig2,rrets,
aliments o begudc s preferí ts.

Ins efectes del eanem, si és fUJ118,t, es corren-

cen a sentir [ÜS })OC8 mí nut s , at enyorrt el seu purrt maxí.m entre els

20-40 minuts, i cluren unes 3-4 hores. Si s'ha i�erit tarden més

en a]Jareix(�r -uns 30 mi.nut a- i aco srtumcn a ser mcnys intensos,

pero duren entre 7-10 ho1"os.

Els sicne�� físics o els e f'ecbe s ob j e c t i.us són molt pocs: una

dí.ac r-e ta Ln je cc.í
ó

corijunt í.val , una certa taCluicardia, sobretot

les primeres vegades, una lleu�era I)erdua ele la f'orca muscular

i de l' estab�_li tat corporal, una gran sequeda.t de boca, amb la set
•• 1-. 1

., � -r-r 1 l:;conseguerrt 1 una mar-cae a aerisac a o o.e gana • isn a e;v.ns casos pot

provocar nausce s o vomi,ts. S' ha clemostrat expe r-i.merrta'Lmerrt que

el TEC té accions anti-convulsivants, analgeGiques i hipotermit
zants (35).

Entre els seus pOi3Sibles efectes perniciosos, els Lmme d.i a't s

i que afecten a l'intel.lecte són, principalment, una disninu

ció de l' exac t í.tud i el r-endámcnt en ta�Jq.v_es de t er'rní.nade s , sobre-

El canem no proclueix dependencia física i sí pot provocar
una l}.eugera dependencia psíquica. Hi ha molts inclividus que pre-

\

senten tolerc'.l1cia inversa als derivats del canem, és a d
í

r-, que

augmenten 18, scnsibilitat als seus efectes psíquics quan la pr-enen

d 'una manera continuada. Aixc) és dec;-ut a que els enzims responsa

bles de la metabolització del TEe són inespecífics, i per activar
se necessiten ser inc1ults per una aclministració repetida. Per

aixo molts principiants no sénten els efectes. S'b.a dit, i amb

raó, que per sentir els efectes de l' embrí.agamerrt cannabt.c cal

aprendre a fumar bé, a reconeixer els efectes de la planta i a

trobar-los aGradables (36).

tot fÜ re(}_uereixen ca.l.cu'l s c omp'l.exe s (oper8.cions na+emat í.que s ,

per exemp.le }, pcrdua de l' atenció f30stinzuda, dificultacl de con-



cerrt r-ac i.ó .i , a dosis elev8.c1.Ci:J 1 pcrdua de 12. momor-í.a immediata,
d.i smí.nuo i.ó elo l' é:mto-crít í.ca i de. l' auto-controlo LIGlerat at.xo ,

i encara qize l' acorc1 no és total, c1iferents aut.ors afirmen que

no disminueix la "per-f'o rmanc o fI en la c onducc i
ó d ' auuomov i.Lo ,

" En tot cas, semb".a 1)e11. eLar que resulta 2-:1és perillós un con-

ductor sota els efectes de dosis r:1ocler�:,de3 d '2.1co11.ol que un

que acabi de f'umar' 1)..11. c í.gar-ret de marihuana" (37) •

En quarrt a les possibles alteracions a 11are plag hi ha éügu
nes discussions. Per una part, s'ha compr-ovat una irritacj.ó eJe

les vies aeries que
é

s , pero, un fenOI:len degv:t al f'um , montre que

el TEC té una acc í.ó broncoc1ilatadora. P_lguns autors han afirmat

que eLs f'umador-s c rbnnc s presenten quadr-e s d' Lrrt ox.i cac í.ó cr-orrí ca ,

amb els s Imp't ome o c1' apatía, letargia mental, af'ec+aci
ó mé s o menys

greu del juc1ici, de la memoria i de la capaci tat de concerrt r-ac i
é

,

i amb episodis de desorienta.rnent, manifestacions psicotiCIues agu

des o reaccions de parrí.c , Pero d'altres asseguren que aí xo és de

gut al substracte psic010gic éte l'individu, Clue hi ju,ca un paper

fonamental, limi tant-se el canem a treure' 1 a la superfície. Ié_,J"Ual
mont passa arnb l'atrofia cerebral difosa, la presenoia de la qual
s'ha assenyalat alguna vegada com a efecte a llarg plago Experi
ments recents, per o , no han pogut establir una relació caucaf, en

tre el concum de cannabi s i la lesió cerebral, i més aviat s' in

clinen a creure CIne l'atrofia cerebr8� era una lesió previa a

aquest consumo Citaré finalment, el r'e su.n dels resul t2,ts de l' In

forme Jamaica (38), en el que es V2.n estudiar 118 casos ele fuma

dors inve-'cerats de cannabis a Jarnaica, Costa Rica i Grecia. :To es

van trobar al teracions cardíaques, renal S , hepat í.que a 1 neuroloqi
ques ni ecoelectroencefalocrafiques. Es V8. trobar a'l.guna d.í smí.nu

ció de la funció broncopulmonar i una lleueera alteració del ni

vell d ' hemog'l.ob í.na , coses que t.a..El'bé es poden atribUlr al +abao ,

Tampoc es van detectar al teracio:Cls po
í

qu.íquo s , ni de per-sonaf
í

tat 1

ni síndromes amotj_vacionals (39).

Els resultats de l'intoxicació cannabica sobre el psiquisme
són re�mrJ:i_ ts 8.ixí en el celebre Tnf'or'me La Gnardis: (1944):



"1. Sota l' influencia éle la mar-ihuana , l' estructura de
'

baso

ele 1 f Lnd.Lv.í.du 11.0 e o mo dá I'Lca , mentre que a.spect e s superficials del

ceu compor-t.amerrt so f'r-e Lxon un canvi.

2. Gr[lCies a la marihuana l' incliviclu exper-í.merrt.a una crei

xent sensació d'alliberació, de deSlLl1.hibició i de confianga en
.,

Sl.

3. El aont í.ncrrt ele conf
í

anca en induit per la drOGa,!
n" . i

que r a sa.ca ,es traclueix per , sobretot, una activi tat merrt a'l, més

Algw."lS signes Lnd.í.quen una disminució de l' activitat física.

4. La élesi!l,...,l:libició produic1a per la marihuana allibera pen

s8111ents i emociol1s latents en·l'inc1ividu pero no l'hi suscita

reaccions que, en el seu estat normal, consic1eraria estranyes a

ello

5. La marihuana no a11iber-a nomé s 1es reaccions agr-adahLas ,

sinó tEtmbé els eent ímerrt s d '
ans í.eba't ,

6. Els inc1iví dus amb una capac itat d ' expressió limitada

fins al punt de que els hi costa establir contactes socials estan

més disposats a recorrer a la marihuana Que no els que ténen respo

tes directes per tot" (40).

En quant als efectes subjectius, els més globals són l'aixe

cament temporal d ' inhibicions, que s
' ae ompanya, pero Id 'un augrnent

de la consciencia de sí, cosa que fa C}_ue no es donguin les bru

tals desinhibicions �ue apareixen anb l'alcohol, per exemple.
Segons Sami, "1' acció específica del hax resideix en l' a.í.xec amerrt

provisional d 'una .i nhí.bició concernent a la capacitat relacional
de l'individu"(41), amb 10 qua'L aquesta és facilitada. D'altra

banda es present8.. una eran 10qUacitat, amb jocs de par2..ules, asso

ciació d'idees, acudits paradoxals; la imaginació sembla que es

dispari, i a par-t i.r- de cert T10El0nt es dónen com une atacs d' hila

ritat, doncs qualsevol gest,mirada, paraula o detall en pot ser

el de tonadcr- i el cos -que se sent perfectament c orn el centre ele

tot- es troba en un r-eLaxarnerrt total, una sensació de L'l cuger-esa ,

d ' estar "volant amb pcus ele plom" com doía Herir-y t1iller. Augmen
ta mo'lt la percepc:i.ó sensorial: pot intensific2T-Ge la vive sn



deIs colors, el t.act e es raultiplica] EÜ:X:{ c.orn el gust (per 8ixo

agr-ada tant menjar coses o_olges quan s
' esta "f'l í.pa+") 1 se cerrb

qua'LecvoI petit soroll i la mús:� ca es pot descomposar de mil

ncr-e s d.i.f'er-crrt n, JI.. aixo hi corrt r-í.buei x 12. ma.t.e í.xa nat.ur'a'Lesa de

1
,.

(l·
.. ·L t ).a mum ca re 8.C10 rl·um.e- iemps } ja que el hax pr-e serrca t:.:mibé

una distorsj_ó e11 l' apr-e c í.ac Ló d.el tem.::.Yl i l' espe,i -(�ue cemb'l.en

en General moL t més llares deL que són. :8;:) d ónen rnomerrt s dellcuel

GUe total ti: un es Cl1.J_ed8. ensimism,x� en qualsevol cosa: des ele les

mé s clj_vel""'ses f'arrtaní.e s onf r-Lque s , f'Lns a 1 t escletxa de la fines-

tra, el 801"011 del póls; que d.e vegacles sembla fortissim, o la

reali tzació d '1..1.11 dibuix fins a l'l5..ltim detall (42).

Sobre les suposades propietats afrodisiaques deIs derivats

"1).. , .

d t
'

el'
. , "f'"ae Canem, es eVl en Que no provenen una aCClO especl 'lca ae

la planta, que més aviat és sedativa, sinó del conju!1t de condi

cions que es dónen quan hi ha una activi tat o Lrrter-cur-s sexual

sota els efectes del domen: la desinhibició, el relaxament .í.,
bas i.ca.nerrt , la hiper-censibilitat (sobretot tactil) i la sensaci ó

allarcada del tem,s, així com les noves c1imensions que de vegades
es descobreixen en coses ja conegudes.

Finalment, les aplicacions terapeutiques del canem, Que al

11arg de la historia h8.J1 estat mol tes i molt variades (per a c om

batre parasi ts intestinals 1 Laxarrt , analGesic, anti pá r-e t i.c , vom.:i..

tiu, etc.) són moLt reclulc1es ac tual.merrt , almcnys a Occident. A

l' Eu_ropa Oriental s 'usa corn a antibiotic i pero només per a infec

cions d '
o l'da , nas i coll; sembla Que és un bon auxiliar en els

casos de e;laucoEla, com s 'ha provat als USA, i +ambé un complement
de la isoprenalina en el +r-aobamerrt de l' asma,



2.1.3. �odGls d'�s

La dro,iaz eLcmerrt e serio i a'l, Ü "una "cormirrí tas".

En totes les religions hi ha tros elemento bi'lsics que BÓJ
sacra. L'impuls orGiastic, seconsla droga, la orgia i la rnisica

E. Frormn !!
••• tiene COD.10 raíz el mi.edc que el hombr-o siente a la so

ledad, a la 'separatidad'que experinenta, aislado en su propio
currr-po , en su propio yo e por rie d'í.o de la oreía, de la droga, del

sexo y de la música , esa censae
í

ón ele separ-atri dad disminuye] e

incluso se aniquila: se experimenta entonces una especie de

mística' COl1. los otros, con el Cuerpo ?lístico de la Igle s ia ,

, .,

Ul'llon·

Clue

ei:l también el Cuerpo de '8ios. Narrar la hí.s+or-í,a del movimiento

hippy de los arros sesenta1 de la revolución de costtuabres que ha

tenido lUGar en la pasada década, es contar la historia de un

movimiento religioso, que ha tenido sus sacramentos en los aluci

nógenos, sus cantos religiosos en la música pop y cuyas reuniones

orgiástico-reliGiosas han sido los conc i.er-t o s de r-ock , las nani

festaciones de protesta y los espectáculos" (43).

En la laica societat occidental, en aCluets moments, un deIs

poc s ri tes religiosos amb vigencj_a associats a la. droga, encara

que sigui simbolicanent -dones no s'espera CIue es realitzin sota

e.l.s efectes de l' embr-i.agamerrt alcoholic- és la missa cristiana.

Pero els rites sagrats corresponents alc valors traclicionals del

catolicisme e stan , en els nostres paf ao s , en franca decao_encia.

1 la necessitat, per a mol ta gent, de trobar une s formes sv_bsti

tutives -i al mat e i.x t ernpa , mo l.b més vivencials i operatives- de

"comurri ó " és un d.els factors eub jcct í.us que ha fet jucar aquest

rol religióf:l o para-religiós als a'Luc i.nbgens , Així, hi ha Dcti ts

grups que 11.8.n substi tUlt el cristianisme per a'lguna al tra religió
o gnosticisme orientali tzant) '081"'0 aque t s no es pot c1ir r:.ue tin);l).i�
una Gran incidencia social (44).



J¡íJf'j\

Pero aque st rol ha estat apr-o fi tat per les classes d.onrinarrt s ,

derrut a La necessitat en la que s' han trobat el' adoptar, devan+ de

la dr-cga , una tac t i ca de tolerE'-llci2- Lrrt egr-ador-a , COEl a mort r-a el'

aixo, em referiré a1s concerts de música rock, més que als es})ec

tacles en General o a les manifestacions de protesta, d.onc s 8_rlues

tes últimes éren, en general, un fenomen bastant diferent a 1.'e3-

tat espanyol que als USA, almenys fins ara (45). Crec que el mi

llor canf per aclarar el que vull dir sera resu;'.�ir les observa

cions fetes sobre diversos aape ct e s el' un d.e.Ls festivals de rocle

als que he assistit elurant la realització del treball,a Barcelons>,

Primer ele tot, el moclern "temple" on se celebra la festa

-el Palau elels Esports- és un recinte relativament a11unyat del
bul�_ici de la ciutat, entre jardins l a la vessant de "la mun+a

nya" -LTontjulc, en aque st cas-, tot lo qual, comporta ja un eSll2..i
deterr'linat. Els lími ts s' estableixen clarament en arribar al' e

difici, tan per la seva mateixa disposició arquitectonica com

pels seus servidors habituals -porters i altres vigilants ele l'en

presa. Pero es r-ef'cr-ca amh la presencia ete la po'l í.c ía , els :lgri
sos" que, a mésel'un rol elissuassori real -doncs l'Estat col.labo

ra a assegurar que ningú passi sense haver fet "1' ofrena iniciEl"

(de 350 ptes!) als organitzadors- exerceixen un rol simbolic, ja
que es tracta cl'assenyalar clarament que l'espai per a la cerir::.o

.nia orgiastica és aQuell i no cap més. No fós cas que la festa

-en el senti t més ampli de la paraula- sortís al car:cer i s' en

comanés als ciutada...ns ••• cliferenciant, al mateix temps, als que

"es+an alla" =que necessi ten ser vigilats- de la resta de la:1hon

rad.a i treballadora"població. Les cúes de cent, que amb penes i

treballs es logra conservar, 8Ó11 la I/processó'\obligacla per a pene

trar a l'''atri - hall 11
, que és el lloc de pas al recinte sagrat

propiament di t. La naturalesa d' aquest e spai de tra...nsició es pot
advertir per�lue, si per un carrtó encar-a hi ha po'l.í.c í.a , per l' altre

és un lloc privileeiat ele relació interpersonal (hi ha els bar-s ,

) t l' . �

passa la fresca, b��cs rer seure ••. on aques a es Qo�a, Ja mo�-

tcs vegaúe s , de manera f'or-ca relaxada i desinhibida. Es a dir,



e'l s "gTisos" i la r'e sta del "personal" co exí.s t e i.xen amb aTJarent
incJ.iferencia entre oI.s 80n8 de la mús.í ca i la bo í'er-ada ele "xoc o'La

tal! que arriba ele l'interior.

Aquest és l' espai aagr-at , l' espai rnarcaf i tancat de la per

missivi tat, on es poden expr'e saar' les forces emoc i.onaLs , m:r�Jt�-
Que s , orcii:lstiques (46), provocades per la mús i ca , l' 2J:1bientaJió
ceneral i els '!?'.isacramcnts": si l' alcohol és el que COr1'e81'On a

l' espai de t r-ans i o.í
ó

, el hax o l' herba fJÓn els propis de la ceri

mom.a , En tot momerrt es pot veure en a'l.gún lloc un porro que s
' es

ta "liant" o Que pas sa entre {;rups de "f'Lde.Ls "; Ja Que la. "planta
sagrada" és un element f'onanental , junt amb la música, que iclenti

fica la pertenenga a una certa comurri tat, que d.óna cohesió. Col. 120'"

bora també a la solemnitat de l'acte i a l'exaltació deIs sencits

la si tuació de 1 f
e scenar-L 1 la eran qüarrt i tat d f aparel1s i instr1).·

ments que hi ha, la destresa, encert i categoria de l.s I/müsics -

cel.lebrants\� els efectes sonors, les imatses colorides i abiga
rrades -que intenten reprodulr visions c1'acid- projectades a la

pantalla i paret del fons, i les llQ�s de colors -que contrasten

amb 1 f acol1ielora obscuritat ele la sala-) anb el aeu lIfum-encens"

en els moments algids, en els quals els particip2nts canten, ba

Ilen, aplaudeixen, xiulen o s'extasien.

Finalment, quan amb la repetició d ' alguna pegallsedant" el

pú.blic s'ha anat calmant i s'encéne!l. tots els llul11s -cosa que

trenca gran part de l' encarrt ele la si tuació, es conenca 2):lortir
cansats, satisfets, "pen jat s " inés o menys ordenac1ament -doncs

s'ha de tenir en compte que l'herba exerceix influencies relaxants

i anti-acressives, i es nota quan aquesta a prec10minat sobre l'

alcohol- , sota la discreta vigilancia clels "representants de

.l'ordre". T, després elels c omentar-í.e ele rigor, cada 13. a casa seva

o a al1argar una mica més la cel.lebració a d'altres zones se��

alliberac1es-toleraeles, com les Rambles.



Es pot pensar que aque s t tip1).:J de marri f'e s tac i.ó de l'ús ele

la dro[?;a e ccaur'La mé s sota l' epí¿�rat de Lúd.i.c o político �)i bé

el::; factors Lúd í.c s ju:_:-ue··�. un p�J.per cerrbr-e.L en t ot a lo. "cerí.mcrna"
"'J , � �. 1

' ,. .

]'«e scri ca, crec (iv,e 1'1a queuat; c al' (�ue no son um.c s l cxc .una.us I

ja que el rendirnent econonrí c 1 La viZilancia" l' establiment de lí

mi t8 etc. són tots ells factors inter-c1epende:::lts amb el ·lu0.11_s�·

Es mé s , en el precerrt cas aque st no e8 podr-í.a donar s enn o la

presencia dels d.erné s eLernerrt s , indispensables per tal ele que la

cer-í.mbrrí.a EdC;ui permesa. Precisament aquesta es la diferc;ncia

essencial amb l'oci o el joc no proGTffi2at, no classificable o en

ql1.aelrable, en principi, i del qual parlaré més eneleV2.nt. En quant

a l'aspecte polític és evident que hi és, doncs és nna ele les for

mes que té l' Estat d ' anp'l
í

ar el c onoeris L, al mateix tempi:3, in

tegrar i c orrt roLar- uns elements rebels en potencia o 7 a'Lmenys ,

sospitosos. Pero crec que é9\m punt de vista que no esgota la
totalitat elel fenomen.

m'ha semblat, en canvi, que l'anEüisi c1'aquest ús del hax

des del pun"i:i de vista de model d'ús religiós permetia, sense ex

clouré altres perspectives, una visió global d'aquest fenomen en

C2�a indefinit en molts aspectes. Se�int a Turner (1972L parti
ré ele l'existencia d8 dos models principals d'orsanització ele

les relacions entre els homes: l'estructura i la communitas, mo

dels que, en nna relació c1ialectica, s'anirien succeint en la vi

da de qualsevol grup social. En el primer, la societat és un

sistema molt jerarquitzat de posicions ec onomí que e , juríClj_ques
i polítiques, altament diferenciat i fortament estructurat. En

oposició a aquest, el seGór¡€s el model de societat on aquesta

es presenta com a "
••• comitatus, comunitat o també comunió no

estructurada o r-ud.imentar-í.amerrt estructurada i relativa..rnent in

diferenciacla el' incliví.dus iguals que se so tme ten al' autoritat
ti

general de1 majores ritua1(47).

Així, mentres a'l.gune s característiC}ues de 1 t estructura són

la der.:1Ígualtat, el siste:na de nomenclatura, la propietat, 1 t status,



la cura de l'aspecte personal, la distinció de la riq_uesa, la se

culari+at , etc. la COi::1'TIlu1Í tas es distin¿;ira per, respectivamerrt 1

l'igualtat, 1 'anonimia, l'absencia de propietat, l'absencia ele

status, el descuit en l' aspecte personal, l' absbnc í.a de distin

ció de la riq_uesa, la sacralitat,etc. Aquets dos conceptes van

íntimar:lent llie;ats a la situació en la que es troba l'individu

d 'una societat determinada, si tuació Que ha e sbaf socialment de

finida a través d'Ul1.S rites de passatge que, seeons Van Gennep,
són els ri tes que acompanyen c�ualsevol modificació de de lloc,
d ' estat, de posició social i 0_' edat. BIs rites de passatge ténen

tres fases: 1) La separac í.é , quan s
' as s enya'La s ímbo'Lí cament que

aquell individu deixa ele pertemyer al que fins ara era el S::1)_

grup o conelició social; 2) El períoele marginal o liminal, durant

el qual es considera al' individu en un estat "anormal", fora de

la societat i del temps, sense status (aquest període pot a.urar

el temps d'Ul1.a cer-í.mcrrí.a o mé s , com en el cas del elol el'unqfvídua);
i 3) L' agregació o a.noor-por-ao í.ó , quan es simboli tza el seu non

status, revestint-lo deIs signes corresponents, i l'inelividu en

tra a juear un nou rol, amb tots els seus drets i deures.

La cOffi.'TIuni tas, dono s , té moltes car-acber-f st í.que s de la si

tuació liminal. Una d'aquestes és la seva sacralitat. En totes

les societats s'ha considerat les situacions liminals amb propie
tats magiques o reliGioses, i han estat molt ri tuali tzacles i

ampliament simbolitzades, ja que es pensa que són situacions pe

rillose% que poden "corrbamí.nar " a la resta deIs indiv
í

dus , Aixo

pot ser degut a que
If
••• eles del purrt de vista deL que esta inte

ressat en el ffie..nteniment ele l'estructura, qualsevol manifestació

cons is terrt de COJ-llY1lmitas l' hi apar'eLx com per-LL'l oaa o anar-qu'í ca ,

i ha de ser linitada amb prescripcions, prohibicions i condicions.
A més ••• el que no pot ser o l.aaaí.fí.ca't clararnent en termes d.eLs

criteris traclicionals ele cIassificació o queda en 1)..11. espai inter

mig, entre les fronteres cLasuí I'Lcat or-í ee , és considerat gair::;bé
sempre

11 contaminant i perillós" \\ 48) •
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eón una man.i f'estac í.ó de o omnurri tas en la nostra e s t.ructur-ada so

c í.e+a't , En e118 ht corif'Lue í.xen una f3erj_e d ' Lnd.iví.dus marginal s ,

poc o cens "c l.aas.í ficat o ", en principi, és a dir, inclividus aríb

les car-aot e r-f sti que s de COJ:YllTn)..].Ü taso Les mateixes si tuacions aJe.L,

provoquen la música, les clroGUes, el luritls en e;eneral són fluc-

tU8.nts, incontrolables en corta :r.:lesura. Al Poder l'interessa in

teC;.car i controlar certs Grups i/o act í.ví.t at.s , que ja s 'ha vist

que s i, els prohibía o mar-ginava to+al.nerrt , aquet s es de senvoLu

paven de manera més autonoma, en molts casos, ja que els contactes

amb la societat seneral éren de rebui[; mutu, la qual cosa accen

tuava el distanciament. Així doncs, es ritualitzen aquestes acti

vitats, s'hi posen una serie de "prescripcions, prohibicions i
condicions" per a poder-les realitzar, en base a les quals, pre

cisament, de vegades 8' Lmpe deLxen , quan no es veu eLar' o conve

nient DeIs motius que siGUi (d'ordre públic, respectabilitat
=que pob ser tan elel grup ac+uerrt com del moraerrt poli tic o reli

Ciós ••• -) i, en definitiva, s ' intenta anar
"estructur2.nt" aquestes

manifestacions de conmunitas, tan pel 110c o moment social que

han d' ocupar, c om pel seu ma.t e i.x de serrvoLupamerrt interior.

Per ai.xb actualment jo. hi podem veure en aque st s festivals

i el seu entorn 'lU1a barreja d'aspectes liminals amb altres que

no esta tan c l.ar que ho si c,1ün , i que podr í.en respondre a la

pr-ogr-e ss Lva estrl..�cturació que e s+an sofrint. Pr-endr é, c om a in

dicador general de tots els d.emé s
I
la or-garrí tzació i el púb'l

í

c

assistent. Si en U11. principi 1110lts d'aC}_uets festivals éren orga-
.

t t fI d"" b 1
.,. . l' l- .,.

m, za s per gr'ups arm.c s 1 am . a rm.m.ma c omer-ca a.rauaaca o ln-

dispenGable per a la seva realitzacióJi el públic era, majorita
riament, els marcinats ele sempre deIs barris de les grans ciutats

més els "o orrt re.-cu.í t111'o.ls" man.i f'errbo s -:;?er la forma de vestir,
" 1 ' . - t ..L. atmerrt e�'t:'>,VI en TIl'-'n'" rle rn,.,r_,,1.�o.e p2.r' __ar, (le COIT¡})or ar-3e ... - 2.CvU !,�·.!.I �.., GCJ..!. ¡.;:.v i.:) _'- ¡...>�<':-'O"�



empreses comercirrls especialitzades -�ue moltes vaeades cornci-

de í.xcn amb les que comarci2.1itzen e l.s discos, les r'ev
í

e't e s i

élemés productes que sorgeixen entorn c1 r
aque st e s manifestacions

musicals- i el púb'l
í

c s'ha ampliat a se c t or-s de classes mitjes,
j oves en eeneral, r:ue poden utili tzar pr-o duo t e s comercials psi
coélelics -vesti ts l al tres add.i taments- pero que en. mo�_t� ca�1spoden no par-t í.o í.par d 'una serie él' cr+errt.ac i ons o pr-i.nc i pa s mes

o menys comuns que als impulsin a la festa, sinó que van a ella

com un act e més d.i.ns l' oci pr-ogr-amar Clue depara la sOBietat actual .

Encar-a que aquest aspecte requeriria un estudi
,

mes apr-of'un-
dit, en linees [;enerals sembla cIar Clue estem assistint a un p1"o

cés de comercialit:;:;ació-estructuració-integració del ritual d� la

festa, amb la repetició i fixació de moltes de les seves formes,
amb la qual cosa el que es va aconseguint és buidar-la del seu

contineut vivencial -que, a nivell massiu, és el que de vegades
podria resultar perilJós per aquesta socíetat on tot ha dtestar

planífícat- i, al mateix temps, es produeix un fenomen que stha

repetí t var-í.e s vegade s en la historia, pero 1 I exemple més c onegut
del qual és la "constantinització" de l'església catolica: el Podel

intenta mo deLar-, seeons les seves necessi tats 1 la sacrali tat que

comporta tota commurri +as , potenciant a.Lguns del s seus elements

magics o religiosos mentre ntesporea Q'altres: si per una banda

hem vist les limitacions, conélicions,etc, que posa a la festa,

per l' altre el r-e í'or-cament o.e la decoració, ele 1 '" entourage rt
,

la creació de mites, encarnats en a.l.gún grup o interpret, la je
rarquització -que té una clara manifestació en la cotització deIs

grups- són, entre d ' altres, algunes de les maneres de "co ssri f'Lcar-"

la festa i fer-la rendable per al sistema, tan a nivell economic

com ideologic.

Finalment, aquesta tolerancia vigif:ada té una altra utili

tat, cLar-amerrt de caire po'Lft í.c , de cara als governs I i és que, amb I

,1
•• •

t t" t
.

1 , ,

l'assenyalament de"zones o.e perrm sm.va a es po correr-o al" mo.i.t
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millor a tota la gent que acude ix a elLe s , 1 aixo no només en el

serrt
í

t més Gcneral de q_1.:W mentres e s tan all8. s' assecv.ra que no es

donara "la f'e sta" fora de control, sinó tiambé en el nerrb
í

t C011.

cret de que 1)__YlG bona , discreta i corrt inuada obser-vac
í ó

en -Coto

aquet s act e s pernetr8, l' ic1cntificació d "un nucli més o rnenys per

manent él_'assistents a e11s, de la �ent que "fuman, en fi, ele ci:o.ta-

o. J .L "-"� •

t
. , ,... .

ans que, en cerca menra, es can en una SJ. "UaC10 amrngua , JEt c�ue

reali tzen act e s r:ue, per né s t01erél.ts que estiguín, són il.leC2.1s,
"oLu.t adans sospi tosos de prí.mer-a categoria", es podr-í.a c1ir. Així,
tota a'1uesta informació en mans de l'aparell policial, pot ser

utilitzacla per l'Estat en el moment que més li conviugui.

2. Teraneutic.

No m'extendré massa en ac;_uest apartat, ja que al parlar dels
\

efectes de cada droga ja hem vist les seves aplicacions tera'Deu-

tiques. El que voldria r-emar-car- és la f'cr-ma en que es dóna aqucat

15.s, una forma al tament sacrali tzada i que t ambé es podria prenc1re
com a manifestació religiosa si no fós que la sanitat, a la so

cietat occidental, és un element indispensable per a tots i cada

un deLs Lndávidus que la composen i té una entitat prou marcada,
frui t 0.'21 seu modern deaenvoLupamerrt , c om per mereixer un t1"[::"c

tament específico

Una característica fonamental de 1 '15.s terapE!'utic de les

drogues és la solenmi tat que envolta aquesta utili t zac í.ó , Aquesta

pot donar-se en un marc :r.1és o menys intimista, quan hi ha la re

lació personal metge-malalt a la consulta del prir.:ler o a la casa

del segón, en la qua'L el malalt es confía al mcdcr-n fetiller i

als seus instnunents -les drogues, entre d ' al tres- per tal de 81).

perar les perturbacions que conformen la seva malaltia. Pero h.i �12.
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t dtS..m,DC una 1.1' ;l_l zaca o pLJ. .ii ca., c8.1.J.a vccao.a mc,::> (senera l zaoa i en

la qual es vou mé s clar el paper de la I,Ieclicina C0111 a aparell eJ.e

1 'Estat, clue La csestiona :':¡orienta. A la scva disposició h'i ha

una xarxa de grans ho spátaLo , e d'í.fí.c is i instal.lacions C}_1}8] 1'l1.01-
1- el t'

,. 1.:\' .

el .l-
• • •

'vcs veGa es, encn mes ampor-canc i.a C0121 a sleDes e pr e s v].,::;l 2-

pot.ncia dcvant el poble que no per la saya matel� utilitat. IEl personal especiali tzat esta fortament jerarquitzat; havcrrt-Cvi

una específica di f'e renc í.ac i
ó

ele rols i ;c)tatus que es manifesta

LncLúa en les maner-e s de vestir: eliferents tipus de me tge s , él.' en

ferro.eres, cuielaclors, carri tar-i.s , adrmrri st r-a't í.us i bur'ocr-at.e s en

general, porters J etc. Bls variats i moltes vec;aCl.es aparatosos Lns-

truucnts can.i taris ténen ta:n1)é 18, seva import2"ncia en aque st C011-

j1.mt � en el marc del qua'L és en es realitza l' admí.rrí.s+r-ae Ló de les

"drOGues curatives".

Cal fer notar la diferencia que hi ha entre aquesta utilit;

zació de les drOGues i d'altres, com polrien ser la intel.lcctual

o la Lúdi.ca, Aque sba diferencia es pot constatar a dos nivells: per
�

un cantó, la seva valoració social té, en el cas que ens ocupa)

un eran prestigi, L'15.s terapeutic de les drogues esta rodejat de

totes les atencions i benedí.cc
í

ons possibles, és inqüestionable

per pr:i.ncipi i a partir de les aeva.. necessi+atvhan sorGi tuna
serie d'inc1.ústries -principalment els la'boratoris farmaceutics

que, per la seva banda, potencien i de senvo'Luperi aque st pr'e s t i.gi

j_ també, en certa maner-a, la neva necessi tat. Es 2_ dir, <luan les

drogues es prenen per-qué es necessiten -i el reconeixement d. t a

questa necessitat es dóna en el procés sanitari- disposen el'una

valoració social alt anerrb positiva i molt cliferent de quan s 'usen

per al tres coses 1 les que si[,'11i, l)erO no s 'usen perClue esti.gui
socialnent r-ec oncgut que es nec e sa i ten, sinó perí_!_ue 1 'indi.vidu

les vol prendre. E::.'1 ac:uest cas la valoració c1.epenc1ra de la droza
de la que es tracti, i sero, cLar'amerrt negat:i.va quan él'}Uestes si

guin il.le�als (és a d
í

r-, les 'XWGUES pcr' exc e.Lv LencLa}, pero en

cap elels casos sero. tan alta c om quan es consiclera el seu D.S ter2.

l)Gutic.



Per un altre cantó, aClucsta diferencia es faro.. sentir també

en els mabe
í

xo s efectes ele les droGues sobre l' inc1iv.i.du , Ja hem

vist que el contexte en el que es rren la o.roga é,g de c is s'i.u ele

cm" als ceus efectes 1 i en aque sc cas ho podem veure clarament.
w-r- ,

1 1.' d'··')._ � . �

t
.

1'10 es e.i. mat.o i.x pren r S1 per J?re:.�crJ.pc:LO me cu.ca , unes amre !,:l"li1J.-

nes 1 subetanci e s en les que es materiali t�;a l' aportació del que

manca a'L malalt 1 és a dir, la sa'Lut , fet que es dóna gairebé aem

pre en una situació més o nenys anGoixant, que prendre-se-les per

paasar=-e 'ho lo mí.L'l.or- poas ib'Le dur-arrt un é

ap a.e se tmana, En el

priEler c ac s t
espera molt de la dr-oga -es podr í.a dir que s' espera

"tot" , que és la salut- mentre Clue en el segón ja s'hi va a bus

car aspectes més parcials, les expectatives estan més relativit

zade s , Eví.derrtrnerrb, +ambé hi ha casos en que el fet de prendre-se-

I
,1

les un CD.J.J ri.e ae tmana pot respondre a una compulsió ango i.xarrb ele

relacionar-se amb 2.1tres per-s one c , trencar la propia solet8,t, eva

d.i.r--ne , etc. pero quan es dóna a aquest nivell es po t considerar

ja que hi ha una serie d '

aapec be s patolocics que l' acosten al seu

15.s terapeutic, remei magic elel qua'L s' espera tot.

\

Per acabar, cit2,ré les par'auLe a d'un informant d'uns 35 anys ,

que em parlava de la diferencia que ell i els seus mIlics van'notar

entre l'2mfetamina quan la prenien com a instr�ment neces0ari

per al treball i quan la van descobrir com a element lúdic, a

l' epoca d '
e s tuc.li arrt s : "Ens preniem les cerrt r-arrí.ne s sense ni idea

de que allo pogué s tenir res a veure amb les dro[;,"ues, de les

quals gairebé ni se' n par-Lava, i ho feiem mol tes vecades c orn a c o st

inevitable devan"!:; la imminencia dels examens; formava part ja,
al costat elels 11ibres i la roba, de les poque s propietats C1'lill

estudiant. Pero després, entre que vam anar 11egint i entE!rant-

nos d ' 8J_gunes coses; i que a la residencia ens anavern coneixent

més i t eru em TLar-gue s xerrarles nocturnos, la vam anar prenent
d 'una al tra manera. Ens varem anar' aclonant de que allo errt onava

mo'l,t bé, que et donava mo'L ta narxa , que es diu ara. I és aí.xo el

Cl1.1e anavern a buscar -i, ele fot J ho COl1SCcuien- al prendre-les. I t'

adver-t e í.xo que des el I aleshores les cent r-amí.ne s van ser mol t raí.TLoz-.

qUG no abo.ns ••• ti
•



3. es intel.1cctFéü.

Conrlidcro v.s intcl.lectv.p_l de les c1rocues aque l.l, que va des-

tin�1t a a jud.ar- o Lncr-oraerrt ar- ehversos aapecbe s de l' aob
í

vitat in-

tel.lectual o artist:�ca d.eLa inc1iví.dus 1 el 11.1e s' usa per explo
rar r-aoono encara DOC conegut s de la ment (recorclem: psicocl'Eüic's=
expannor-a de la nerrt ) 1 C}_1).e en rilo1 ts casos es t r-aduí.r-an en C:.1,ssai

[;OS científics o obres liter8,ries, i usos afins.

Es pot consiclerar que aque s t ús ele les drogue s té una 110.1"

ea tradició, sobretot en el ca.s del hax -i modernament, l' acicl.
-'can a Orient com a Occiclent. Les seves traces es poden t r-cbar
+an des elesl Hí.mne s VGc1ics hindús , "La Oclissea", "LeB' I\�il i Una

Nits", fins als gran literats investigacJors actucüs com A.Huxley,
A.V,Tatts, vr.Borrouc;hs, passant per les raé s importants traclicions

literaries modernes: la francesa, representada per Gautier, Bau

delaire, Ri.mbaud , Ar+aud , T-!J:ichaux... ; i l' ang'Lo=saxona q_ue va

des de Poe, Quincey o Yeats fins als"psicodGlics" com J_Cerouac,
Ginsberg, Cassady, Southern •••

La :lntima relació entre psicodelics i cultura, de la q_ue

ja he parlat, es pot comprovar sobretot en dos camps concrets:

la mús ica i la literatura. En el primer cas, és evident que no

es pot entendre el Jazz i la seva historia si no es té en compte
el papel" que l'herba hi ha juc;at, inclús des del seu mateix lloc

de naixement: Ncw Or'Leane , d'on van. sorc;ir la majoria a.e les pri
meres c;ro.ns figures del Jazz, era u..na terra on la marihuana crei

xí.a espont arrlamerrt de manera abundarrt , sobretot a les ribes elel

T�·
• •• n"I b' 1

,. t' t t Lac
í ,

b 1rnss.i as ipa , '_:.:am e a musn ca POI) e ... una es re a re cJ.ClO am e s

psicoc1eli,cs, sobretot l' ac í.d , i aquet s són un eLemerrt cLau per

entendre tota la aova cvoluc:i.ó, des de l.s pr'Lmer s Gr8.:teful ")eac1,

f'Lns a'l s RolJ.inc; stones, I::inC Cr::'mson etc. (49).



r
f

Acabo (le citar, una mí.ca nés anurrt 1 e I.s
,

me e repre-

sent23;ius ele la "liter2,tu}:,:.l de la (lrocaff• El que voLdr-La a80e:'178,

lar és que entre tots els que han escrit eobre o in8yJi.rat;3 per

la c1rog::.l hi ha mol ts d.i f'or-errt s GrL1u3 d ' apnopanerrt a ella. La co

rrent que mé s ine'1uívoca::.1ent es pr'e aerrba aonoc iada a una droga
-la marihuana-, encara que no exo'Lus ivamerrt , és la "baat GEmelli
tionll amer-Lcana deIs anyn c í.nquarrba., L t horba V2, ser a la lite113;Cv_
ra a.' aquerrta cenel"'ació l' e quá.va'Lerrb al que va ser l' �\cid respecte
a la múrrí.ca de la sed1ent ceneració, la deI s "h'i.pp.i e s " dels sei

xarrba , Pero encar-a que 18, droga ha ajuelat o ha estat la base 80;::;1"8

la que molts au+or-s han reali tzat obres li teraries o a�3saicos
científics més o nenys brillants, entre les que hi po dern t.roba'r

apor-bacionc molt va.Luo se s a la nostra cultura, són pocs els que

han atravessat la frontera el' aquesta mateixa cut+ura en el aerrt it

de trencar el seu TLengua't ge 1 la aeva logica interna, és a d.i.r-,
en el sentit de trobar formes d '

expr-e s si
ó i de comurrí.cac i.ó r2.(1-2.c8,1-

ment noves i que, en al{p5.n sentit, r-eaponguá.n al' experiencia
de "otreelad"qne de tan diverses formes es dóna arnb algunes dro:::;u.es.
Els que ho han fet, s' han basat en uns casos en la clüotidiana,
amplia i pr-of'unda vivencia ele les drogues, com W.Borroughs, o en

la lúcida vivEmcia de la propia mar-g i.ne.Lí. tat, COD Ar-taud , r-e l.ac i 0-

nada en aquest cas 8mb la bogeria.

En quant §:l�r�Sactivitats intel.lectv.als o artístiques recor

d.em nomé s l' amplia utili tzació de les drogues que s 'ha donat i es

dóna entre els ao t or-s ele teatre i cine, r-ec oncguda com a'lgune CO::-2

a molt interessant per al e eu treball, encara que hi ha haCV:lí ca-

soco en r1UP ha eC:<-'-2t al' -i nr-ovés Les arts nlastiques revelen -C2I1-,;J J. ,

.... � _L .el I.J , _ _ ü. LJ _

bé la Lnf'Luenc l.a de la droga, no t8.n en les 11igacles més trad:i_

cionalment al por:1c':X'¡ COY:l 1 ' escultura o la pi.rrtuz-a -encara que

alc;ún ní.nt or- c or; -):Lego Rivera sabia molt bé de que ariava l' a8:31.).:::}:'

te- sinó en les anomenades 1tarts menors" COD el disseny i, sobre

tot, el dibui.x , molt lligat al floreixement de la premsa "under-",



Pez- acabar [1'"11)_e8t a:-0[:trtat, cm referiré a l�texJ!erHmcia del

Cru}l de referencia. Al lJarc; de 1(;8 diversee se::1sio!.1s} al[',1)J:1'1 mera

breD deL E;l"up -espec:i_alr:1ent }), E i G- han reali tzat üibuixo s 1

pá rrtur-o s o d.i.f'e r-orrt o treballa manua'l.e , amb pape r , car-br-ó o f'ua+a ,

sobretot (I11e ténen en COYflÚ La nu.nucLosi.tab d I
eLv Labor-aci.ó encaro,

C!_ue, f'or-co aamerrt , els r'e su'L tats són bcn cliferents 1, SeS0!.13 C01']

fessió propia, creuen r;_ue han estat més perseverants i que 118,n 00-

t:Lngut millors resul tats s empre que han actu.ay30ta els efec-tes
del hax que no en altres eata+s , (Veur-e lJ.1G8)

4. 11s nol:(tic.

L'ús polític de les droG�es el podem dividir en dos Grana

apartats: per U:1. cantó, el r-oLao í.onat mé s o menys directament

amb aque sba marri f'e sbac i.ó de la política que és la QJ_erra, j_ per

l' altre, la seva utili tzació con un elernent més de dominació

-o contestació, en a'Lguns casos- dine de l' activi t2,-I:; política
general.

L 'ús mí.Lí. tal" de les drOGues no és cap novetat en la histo

ria. Ja hem vist que les amf'esarrrine s es van extendre sobretot

a partir de la Segona Guerra TIu::1dial. Ac�ueste3 V2.n anal" a l"efol"-

gar als op
í

ao í.s -la mor-f'á.na principalment- i conjuntament s
' han

utili tzat en les pr-ino ipa'l s guerrea corrtempor-arri.e s c om !!la de

Corea, Viet-Eam etc., pcr' téü de convertir a'l s soldats en super

horne s i maquí.ne s ef'Lci orrt s él:i_sposacles a tot. :-li ha, per altra

par-t , U::1a f';erie d'episodis m:i_1:i_tars r-oLac
í

one.t s amb la clroea, :-:10

tan amb el seu ÚS C01:1 anb e1s interessos corrtrc.d'ict or-Ls sobre el

domin.i del aeu trafico A a18lJ_:1.e:3 [,'llerre:J 10ca18 ele1 Proxim Or-i errt

aque st f'ac t or- és f'orca imlJort8,y;_t, pero al18. on ha tincut conse-

..�." 1quenc a o s mes gl"cus 1 COYleC_'llc es i il.lustratives ha estat a la

guerra del Viet-!·Tam, c om 11101t bé es pot apr-e c i.ar- en l' obra ele



Lamourv :' Lamberti(1973) i en l'article <le Br-owrri.ng i Garret(1972).

Per altra banda no insistiré macea en la u't í.L'it zao.i
ó

polí
t:�ca, c om a controladora de mans e a , que s' ha fct de d.i.f'er'crrt s

droGUes, ja que ha aor-t
í

t i sortirfl en altres momerrt s éle� t���.�11.::1ecord.em només l' ús "e stab.i Lá tzadorff ele l' a'l cohoL en la ;,;oclet'8..t
I

occ íderrba.L, al 0'1).11. 8 aspectes ele 1 '15.8 ele la coca que hem vist en

la primera part , la recent elifussió de l.s OpiD,C:i.S per deixar "fora

ele o i r-cu'Lao i.ó " a mol ts eLernerrt s rebe1s en potencia i la manipula
ció de l' herba que intenten fer els poclers coris t í, tuits a di f'e r-errt s

nivells: l' hem vista ja, en el pr-í.ner- apartat el' aque st ma't e i.x

capf t01, Lrrt egr'ada en 1 t estratesia poli t í.ca ele la"tolerstrlcia vi¿;i
lada". Pero potser e3 vegi nlés c120r en el cas c. t Amor-í ca L'l.a't Lna ,

on la integració social de la cannab:'.s i la seva difussió mas s iva

en amplis aec t or'n jovenils sembla havcr tingut, en gr-an part,
..�. 1 t, t··, el

' ,:] .

1 l- 1conaequenc r.e s e ar'amerrt amor 'lC;V.a or-e s ; es a o.i r-, mo i tis de s mr.�-

teixos que en la c1ecada d.e Ls 60 haur-i cn estat a les gu.er:cilles
rurals o ur-banas 7 en. la decada se@.ent e sban entretinc;uts en pro

f'unde s introspeccions personals, entre altre3 coses er�LCies a

la cannabis i a una certa ideologia que l'ha acompanyada, trans

posició mecaní c-v, parcial i a rrt er-e saada el'una serie el' iniciati

ves i ac tivi tatf'3 qUEfen el contexte en el que hav.i en sorci t, els

USA, es pod.ieri c ons
í

der-az- realment contestataries. Les paraules
que reprodueixo el' un deLo pr-o tagorrí.ct es el t aque t s fets em semblen

prcu significatj.ves :

It Vercladeramente, poco sabfan de su tr í.unf'o en Lat í.noamér-t ca

los emisarios favoritos de I:ep..l1.edy, Joh..nson o Eixon
'

el tramposo ....

Al lado de una Generación altanera, convivía una diáspora aombr-ía,

Al Lado de esos muchacho s que se la jue;aoctl1 para subvertir el

orden de la olicarC"'iuía y el Lmper-La.l i smo , :r.lillares de adoLe s cerrt e s

alzaban la mano, como Cristos cndémí.coa, y ba'l.buceaban s 'Paz y .:t'J.o::::,'



" TI �, � :¡ ,

d .L.' •

.:0 r-ecuer-uo cuanoo ,
ce s'pue s e 1..'L11.0S cuat r-o o s ea s afio s de

f'umar Lnc e aarrb e e irre$ponsablencnte, parte de esa ceneración que

había s eguido a Guevara y a Camilo �orres se dio cuerrba de que

estaba pordiencJ.o lo me j or que cabfa en su carne y en su conc.í eri-
.

1
. .

d el IT b' .,.
1'· 1c i.at a ac;res�.vl ao., ••• la .ia y qua zac :=nga aaox enc o en la 1:12.ri-

huana un efecto ele apac í.guamí errbo , una +endenc í.a a la interiori

zación, una f..:upervaloración del eeo ens í.mi smado , A la .íncapao idad

de Lcngua j e de la cxper-í.enc í.a con la cannab
í

s , pcdfa oponerse, en

t8� caso, la exhuber-anc ia , la exasper-ao í.ón verbal de la exnerien

cía alcohólica. Y esto equivalía a preferir el TIe car;o en Dios!

al Paz y Amor-, el Eo a,r;u8.nto ser,uir síen<lº-l.2:..n_0sr�1?:.er0:.2..9_ ne ocoLo: ...i-:.
zado al melancólico silencio o.e una "gr-as s -vs e s s i.on" ••• pero sobre

todas las sensaciones preferimos la de la aeresivio.ad, que nos

impide ser asimilao.os a la paz de los sepulcros o a la imbecilí-
I

zada paz de la recuperación política y social. • ••

" A fin de cuentas 1 la arrbr-opo ragf.a e1e nuestras clases di

rieentes había pasado de la vi e ja moraliclad a la nueva
'

a':loraliclaél.�

Al menos en estos asuntos banales. Había descubierto que mil ve

ces menos perturbador resultaba ver a una generación de ensimis

mados que a otra de intransigentes, r,Iarx, Guevara o Bakurrí n en

el corazón, haciéndoles ü.l"oosible el sueño" (50).

7

En altres contextes socio-culturals, en canvi, la cannabis

ha estat un element important en el sí d ' ale;u.ns moviments revo

lucionaris o contestataris: així, a l'Egipte dels volts dels

a..11YS 30, es van oreanitzar uns moviments subver-s í.us , contra la

monarquia de Far-uk , Que reivindicaven el hax -tradició que haví a

estat prohibida per influencies occidentals-, i precisrunent a la

mateixa epoca en la que mol ts empr-eaar-í s Ilagaven als seus obrers

81nb heroln����$..'!llbé als EEUU, com ja s'ha vist, era un factor cen

tral clels moviments contestataris, pero no nomé s a.els més super

ficials, s in o que també la trobem reivindicada per sectors mé c

r'adi ca'Ii tzats políticamenti 1 C0111 els 'y�_p')"\:i_es (Youth International

Party) , el líder més conegtrt elel que.L és Jerry ],ubÜ1. o els BLacl:

Pa�thers? ¡o;rups que van marrterri.r' f'or-ca oo'L'Labor-ac í.ó lJolítica( 52) •
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O' �.,

1::)
,

J..lt*·.qu�. em r-er er-r.r-e a qun es O.roc;-ues son ut í.L'i zacles per acori-

seGUir el max i.m de plaer i +ambé per eliminar les sencac i.ons in

satisfactories, disgreca(lores? que tot indiv.idu ar-ro asega -per
la saya ma�eixa constituci6 � inser�i� en �a ��cietat-. Es evJ
dent que a::.xo que acabo ele dir aer-vi.r-ia gaJ.rebe per tots els I
domé L �'f

' . ,

t t' J..emes usos. a 0.1. erenca.a es Que, en aques cas, es e en compt e

una ac tivi tat en la que le3 med.i.aci onc que s
' estableixen per

arribar-hi o bé s6n f'or-ca pr í.mar-i.e s o bé," encara que estiguin
s í.mbb.Lá.c amerrt ele Labor-adas , no acostunen a tenir una entitat o

inst:i. tucionalitzaci6. Si bé sembla clar que per mit ja de certes

expres8ions relicioses, en sentit ampli, d'activitats intel"lec

tuals o artíst:i_Clues, de la terapj.a, etc. el que es busca genercü
ment és assolir el maxí.m el' harmorrí.a , equilibri i satisfacci6
individual i/o social, 8.ixo es realitza en uns medis, institu

cions,etc. anb una entitat propia Que els configuren de diversa

maner-a, con hem anaf veient f'Lns ara.

En aquest apartat, pero, hi englobo totes aquelles utilit

zacions de la droga que tenc1eixen a alliherar les pulsions emo

cionals de l'individu, a eYl�iquir, diversificar i aprofondir
les seves relacions interpersona1s, aquells usos que privileGien
l'oci, el joc i el sexe per ells mateixos i, en definitiva, el

plaer. O sigui, aquells casos en els que l'ús de la droga no

necessi ta cap justificac:Ló més o menys in;3titucionalitzada per

a realitzar�se, sin6 que forma part de la vida qüotidiana d'in

dividus que es podr-í.a dir Que el que busquen és sentir-se mé s

"ells mateixos" en el sí de la societat que , per la seva matei

xa naturalesa, és re:strictiva, d±sgreGadora••• és a clir, sortir-;:;'

en de la millor manera possible d'aquesta e;.C'an contradicci6 ::1atu

ralesa - cultura enmig de la qual viu l'home.

Esta eLar' que aquerrt
é
s un deLs usos mé s difícils de cata

Legar- i que pot tenir E10l t diverses manifestacions, a.lé,LJ.nes ele



les quals, pero, poden tenir
,

me s frccl'Uencia
.

1 s : ,

SOCJ.a • ü.::"Xl, es po-

quan s
' ha anat el' excur-rri.ó i s ' e::;t[.'. c orrcomp'Larrt

, �.

una magru I lCG':, p0;J-

clrien enGlobar en 8JIUest apart2.t ac t iv
í

tat s c om prenc1re I:J un

ac i.d en un parat€:c id�_l.lic amb els. am.i c s , f'umar=-s e uns porros

ta de sol, f'umrrr o beure en una festa, quan es pacce ja o, simplc
ment, quan es troben Ul13 quarrt s amí o s j_ el que mé s e e de s it jo.. és
estar junts, entre moltes altrcs coses.

Tots aquets usos, i molts
,

mes, po dcn ser in::3trlU!le:1.tali tzats

j_ maní.pu'l.at a eoc
í

alment amb d.i.f'er'errt s objectius. De tota maner-a

és evident que en la societat urbano-industrial de serrvoLupada ,

en la nostra societat, totes ac:.uestes coses -el plaer, el sexe,

l' oc
í

, el joc ••• - són destorbs o Lnconven.i errt s quan no es dórien

en el momerrt i/o en el 110c ad.eqüa+ per tal de que contribue í.xí.n

a la finali tat que se l' hi ha aas
í

gnat al' Lnd.iví.du r ser una
,.

duc t
.

l' 11 1- t
.

bl e
..

t .l...
maquana pro uc vlva en e nu __ or e sna pOSSJ. .i e , onsequen merrt ,

la prozramació i orientació que es donara a totes aquestes acti

vitats s' intentara que r-e sponguí. a la mateixa finali tato Donarrt

per dc sc omptada tota la labor feta ja per l' educací
ó

, els medís
� \. . ,

d d' s» d tI' 1o.e c ornumcac i o e masses, �_ver3es rorrne s e con iro SOCJ_a_ com

els velns, etc., mol tes d' aque st e s activi.tats són encara difícils

de controlar-per la forma privada en Que es dónen, moltes vezades-¡
i, en el fons, considerades perilloses pel que poden suposar de

fennents de disGreCétció social, d'oposició a un tipus de vida

progromat, de models alternatius de vida, si es dónen en un

contexte més públic,etc. Per·aixo, l'estat modern que des desl

seus origens histories va aprofondir, s i.s t ema'b í. tzar i Lns ti tucio

nal.í. tzar les éliferEmcj_es entre vida pública i vida privada,
fins a crear inclús aquets mateixos conceptes, j_ ha fet de la

intimitat personal un mite, s'esfor<;a ara a perfeccionar els

Lnstrumerrt s que li pcrmet l.n controlar aquesta nat e
í

xa intimi tat.

Així dones, aquestes són algunes de les pr-i.nc ipa'l s Lrnp'l í.oao i ona
(.

que comporta l'ú.s de lC;3 (troGUes pur-amerrt com a plaer.



6. El car�tctsr de les SO�jSion8.

Ara que hem v
í

st ja e'l s models el.' Ú:3 generals de Le s 0.ro'::"'1.1e3,
parlaré de CO!:l el hax és ut.í Lá tzat entre g1"ups el' amias, c om ser-í.a

el cas del nont r-e 8:rup a.e referencia? amb un caire f'onamonta'L;

ment lúdic. Aquesta és una utili tzació que poclem suposar' com a

molt exue aa, molt dificil de quantificar pero que, T!lalG'rat tenir
" ,

'f" d 1" d t· b
.•

una expr eam o e s'pec:. rca en ca a grup, se l po en a r-i. ur r- unes

linees :_:;enerals comuns, derivades del mateix procés d'embriaga
merrt de la cannabá.s , Veurem doncs, el car-ac t cr- ele les fumades

del grup ele referencia partint dels inc1icadors que he descri t

en el capitol 2.0/2.

Per el. laborar aquesta caracterització he pres en conside

ració 20 sessions en les que hi van assistir entre 6 i 11 perso

nes, i 10 de les quals varen tenir lloc a la tarda i 10 a la nit,
cosa que va influir en el seu desenvolupament. D'altra banda, les

•

classificacions q_ue presentaré podrien donar una idea falsa del

que han estat aq_uestes sessions si no es té en compte q_ue he fet

1 d
" .,

d ' ... � 1 b 1 1 t t 1
.

a eac ompo sa.c i o un I eriomen e_o a. per a pOl el" rae ar- o ml-

llor, pero que preeisa.rnent el seu "quid" esta en aq_uesta totali

tat, on hi participen el gest, la paraula, el relaxament, els

jocs de paraules, l'euforia j_ els temes de la vida qüotic1iana.

a) 3i'ases. Recordaré e squemat í.camerrt les quat.re fases de la

"borratxera" del hax: 1) Euforia, riure ••• 2) .Jocs de paraules,
confussió mental ••• 3) Relm:: total, al.lucinacions ••• 4) Letareia,
adormiment. Bé, doncs en el grup només es eompleixen les q_uatre

fases, el cicle corr..plert, en 8 casos, q_ue acostumen a coincidir

mnb les sessions de nit, en les quals es comen9ava al:::; volts de

les 10 h. i s'acabava a altes hores de la matina<la. lTomés en 4

d ' elles, pero, pcdern o.etectar la presencia d ' al.lucinacions entre

alsuns membres del grup, i encara en un sentit bastant mnpli,

ccmvpe.r exemp'l,e , en una gran taca negra , que �ormava part d'una

pintura, s
' h.i podí.a veure tan aviat la boca d 'un pou pr-cf'undf as in



·p +-com un :_orav a través del qual es veía l'univers; e13 bracos

dels s i.Ll.oris o la taula pod ieri p'lXtreixer estr2_fets, o be un es pc-

saya dret :1_, mi r-arrt els seus pcua , ce
'
n donava compt e de CIne

els tel"üa TIunya as í.m, peb i ts ••• En altres 2 scssions de rri t es

van compl:Lr les tres pr-i.mer-e s f'arie s pero no la quar+a, e as errt

aque ata una e ibuac i.ó que implicava l' e:..::i_stencj_a el 'un atractiu

molt Iort a lora del crup, :i_ alcú o alcv_n3 el'ell oue s'entestés

sin en sortir: elesprés ele molt pensar-s'ho i c;rans esforgos, si

es lograva sU1Jerar "la barrera" i sortir al carrer no es c omp'Lí.a ;
evidentment 1 la última fase. ;i'inalment, en un 505� deIs casos

(10 sess:i.ons) que co inc i.de i.xen ma j or:i.ta,ria.E1.ent amb els ele la

tarda, s'acabavD. la sessió entre la sezona i la tercera fase,
donc s se sortia al car-res bé pe.r nec e srri tat (feina, cites, etc. )
o bé per gane s (anar al cine, a clonar un volt, a aICÚl1acte ••. ).
El que cal assenyalar és que les cliferents fases es clonaven mol

tes vecades barre jades, sobretot les dues primeres, o apareixien
en diferents "onades" successives.

b) El too Re sumr
a b

1.

2.

3.

4.

. ,

serlOS

Gestual: 5,1a / �,1b /6,mixtes.
alegre
relaxat

: 4,2a /16,2b /
: 3,3a /17,3b /
8,4a /12,4b /

-"\

verbal

tens

interior-exterior:

1. Se m' ha fet dificil establir una d.í t'erenc í.ací.ó ele les

ocasions en les que dominava el Cest sobre la paraula o vice

versa, ja que aco stumaven a apar-e i.xer- íntir.181nent intercor..nectats

i, així, ele les 20 sessions, 6 ténen un car-ac t ez- mí.xtie 1 en les

que el eest (que pot ser eles del gest que acompanya a la parau-

la, fins a les mirades, ju�ar a alguna cosa -carte3,dominó,se�e •.• _I

el ball, l' estar entre-:�in.:p .rt amb alc;t.ln t í.pus de treball manual,

etc.) i la par-auLa., no es po t dir que domt.né so í.n un cobr-e l' altre.

"Sn canvi 1 si la xer-rameca ta:::(bé h.i, era pr eserrt en totes, nomé s

en cinc ocarrionc e:3 po t c1:'�r que pr-edorm.nén clarament sobr-e al tres



tipus d'expressi6
,

mes gestuals i aco srtumava a coincidir, enca-

ra que no S cmpr-e , amb les ve(3ud.es en CfL.1.e 11.¿� haví.a al.guna preo

cupac.ió especial. :J'a1tra banda; el gest (en f'or-na o.e ball, joc
i treballa manua'l s J per aque s t ordre) ha predo;!1.�.nat en 9 sessions

encara que, com d.e i.a , no ha deixat de tenir tilla iu})ortancj_a cabda.L

en totes les uemés.

2. Com es pot veure, el to "a'Legr-e ' va predomi.nar- aFlpl::i amerrt
(16 sessions) sobre el to" ser:i_6s" (4sessi.ons). Aixo no vol clir

que en aquestes últimes no es riev.és ni aparegués l' euf'orLa t:(

pica del hax. Vol dir, simplement, que valorant la sessi6 en C011.

junt, ha predominat en ella al(;ún tipus de preocupaci6 (lli[';a(la
a la feina, a la s ibuac i

ó

d'alev.nes amistats,etc.) que l'ha mo..rC8.

da i que es veia aflorar de tan en tan, pero que es pot haver

expressat de mil maneres, algu.nes d'elles molt tlalegres". En

quant al caracter "aleEre" no cree que s'hagi d'explicar massa,

si no és que 1 moltes vegade s , era quan la sessi6 es convertia

en festa i AS posaven en acc
í ó

les "possibili tats orgias·�iCluestl
presents en l'ambient.

3. El relaxament, "1' estar bé", va predominar clarament en

17 de les 20 sessions, mentre Que en 3 d'elles va existir una

certa tensió, provocada en un cas per un :i.ncident previ exterior
al grup 1 i en els altres dos per problemes entre membres (1el

mateix. Insisteixo, pero, en que el relaxament persona'L físic

sempre hi era present :i. que la tensió no significava serietat 1

sin6 més aviat un estat de"vieilia o alerta" centrats en certs

temes i/o persones, ja fos per atacar o per defensar-se, la

qual cosa es feia mol tes vegade s a través d ' elements f'antás t i c s ,

de broma en general, etc.

4. En aque st bloc ha estat també notable la dificul tat

de separar la or-í.errtací
ó

general en un senti t o en un altre.

Així, alVÍ-n dels d'i e s en els que s 'havia sorti t al carrer, po

dí.a haver predominat, al mateix temps, la :i.ntrospecci6 sobre el



crup o a12ún deIs seus elements, i podien estar tan "marxosos"

Que hi havia la r..ecessitat ele 80rtir a airejar al món la seva

euforia. 1)' altres veGades, en canví., en les que potser no se sor

tia al carrer, el centre d ' anenoí.ó pocha ser ext ez-n, estar r:101t

lluny del pis on estava eJ/crup. Combinant, doncs, tots aquests

factors, de veG2J1es corrtr-ad í.otor-í.s , hern arribat a establir

qU¡8 sessions var-en tenir un caire predomí.narrtmerrt interior, de

"mí.r-ar' cap cnd'í nc" ( per l' espai físic, les persones, els temes .• ;
i 12 exterior, de "mirar cap a forall, amb diverses mo t í.vac

í

ons

col.lectives (unes c ope s a Le8 :taElbles, una maní.f'e staci ó

, un

concert ••• 110cs on trobar-se amb mé s Gent "enrollada"). Aqu í, no

he pres en consicleració les ve¿;ades en que s'acabava la sessió

perque varis membre s del crup t en+en que marxar per ob'l í.gac
í ó

,

sinó les vegade s en les que s
' ha sortit col.lectivamerrt i es

pot dir que la sessió continuava al carrero

c) Temes.
Parrbas í.a

1.Treball : 4 4.Sexualitat
I

2

2.Familia : 3 5.Sitºpolítico-soc.:2
3.A.rnistat 8 6.Iletafísica : 1

Acabem de veure que la comunicació verbal no ha estat un

factor exclusiu de les sessions encara que hi ha tingut molta

importancia. Pero el que tenia importancia moltes. vegades era

més la comunicació que s'establia, tam"bé per mitja de la paraula,
que no el tema en sí del que s'estigués parlante De tota manera,

crec que tarn"bé és significatiu de que sortissin uns temes l

no uns altres, cosa que ens pot indicar per on anaven els prin

cipals centres d' interés c omuns a tot el grupo Ai�·:::í, les qüe s -

tions referents a amics i coneguts , que pod.í en o no ser del grup,

les relacions runb elles, conseqüencies d'aixo,etc. (i no el pox

lar de l'Amistat, com un concepte abstracte) V8xen predominar
en 8 sessions, Les qüestions relacionades amb la marxa de les

activitats professionals de cadascú, o els problemes relacionats



amb el treball, com a actual forma el' organització de 18. vida,
en quatre. Les relacions amb la f'ami.Lí.a , anec dot e s d ' infantesa,
la seva crítica etc. en tres. Les qüe st í.oris específicaElGnt s exua'Ls ,

des del comentari deIs US03 i costUn1S generals fins a com els hi

anava a msmbr-e s del grup, van ser tema domí.nant en 2 seaaí.ons ,

així com tanilié les discussions sobre l'actual situació político
social del pa.i s , l! evolució que esta sofrint 1 el o conc cpt e s amb

que diferents 8rn];)s l' anali tzen••• ll'inalment, nomé s en una sessio

va dominar, i encara no mo.lt cLar-amerrb , temes relacionats amb el

més enll3. i tota la seva problematica.

RelJeteixo, perque em sembla basic per no false jar la reali tat l

que estic parla:'1.t de predominancies, és a dir, que practi.cament
en quasi c8,d.a sessió es podio. p8.rlar de tot i fer de tot, pero
hi ha uns temes que , en una ana'l í.aá posterior, es veu que (lomi-

nen sobre altres. Per altra banda, aqui s'ha de tenir en comp-ce
un factor importan-císsim: tota la conversació, tots aquests te

mes, es pr-esentaven sempre embolcallats lJer La r'arrtaaí.a ,
a amar-at s

d' imaginaci6, m.i t js.ngal1t expressions paradoxals, acud.its, compa

r-ac
í

cns grotesques O pOEd;iques, etc. Vull dír que no s' establia V.21

di8J..eg lineal entre varies pcr-sone s , sino que hi havia una o va

ríes converses que es r-arnif'Lcaven en Bolts cami.ns , i. adoptaven

formes d ' expressió mol t d.i.verses; una cosa por-tava al'altra, es

perdía el fíl, es tor�ava a l'origen, o no, •• í és a través de

tot aque st mosaic de converses, der5_vac
í

ons , fantasies, gestos

i, en definitiva, relacions errbre els d
í

f'er-errt s membr-e s del c;rup)

que emerceíxen lUlO temes domina.nts que són els que he presentat

aqui.

Resumint, constatem que lo important en aquestes situacions

era la comunicació que s' establia entre els membres del grup i �ue

aquesta comunicació -conjunt de la inter-relació de les pulsions,
sentiments, idees, etc. de cada individu- adqui r-e ix mil formes, de:3

de les més normativitzades i establertes fins a les més directe�

i, en certa manera, incontrolables; pero que hi ha u.n Gran



D�lini d'arluestes últ::imc;:; -joc,fo.ntasia, et c ,» que és el

uefineix el car-ac t er lúdic del grup.
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Dá.bu í.x efectuat per un (1818 menbres (181 ..r:;rup (G), no t.a els efectes
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Hineix el car-act er- Lúdí.c clel grupo
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NOTES.

(1 )
( 2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

,

me s j.nPlortants
.z:_n_r....rl_.i._B._C!_U_i_•.

Remschmidt,H. i ')aune1" , T. 1 1:971, :9.84
Camí, J., 1977, p. 129
Camf , íbj_d.

C
'

'b' �
arru 1 l a c , , pp • 127-129
Citat a Laporte,J., 1976, p.20

Laporte, íbid.,p.40
Ajoblanco nº 31, pp. 38-41.
C2�jí, íbid.,p.130
També es discuteix l' e:üstencia d '

aque s ta divisió pert part ,�
deIs qui diuen que només són drogues tots els productes il.

leeals i que aCluests són tots iGual de perillosos. Acturu_

ment ja hi ha prou estudis seriosos sobre la qüe s t
í

ó CO!.'l

.

per veure que aque sta opinió no té cap base c
í

errt f f'Lca , i el

seu interes rau precisament en veure perClue encara és vieent,
(10) Jervis,G., 1977, p.27
(11) Jervis,G., íbid., p.33
(t2) Per amp'l í.ar el coneixement ele la qüest í.é , (les de diversos

purrt s de vista, vegi's: Laurie(1969), Brau(1972), Laporte(1�;!
Jervis(1977) -esp. pp.9-33- i Haro(1973).

(13) Per a la demostració d ' aquestes af'á rmac í.cns des d' un purrt de'

vista f'armaco'Logí.c , v , Claride;e (1972) ,Cap. 11, "Les o.roGues

imae;inaires" , pp. 25-54.

{14) Laporte, íbid., p.44
(15) Veure Quincey (1976)
(16) Sobre aixo veure Jervis(1977�, Soler(1974) i AjobJ��,31
(17) Haro Ibars, 1978, pp. 63-64-

(13) Laporte, íbid., p. 52

(19) Jervis, íbid., p.11
(20) Aqui em van donar lLYlR altra Lnf'o rmac Ló , relacionada indirec-'

tament amb el tema, ja que el suicidi semblava ésser majoY'i- :

tar-í.amerrt reali tZ2.t per home s él. ' edat madura. ")es de fa Ul").S



(21 )
( 22)
(23)
(24)

(25)
(26)
( 27)
(28)
(29)

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37 )
(38)

anys hi ha una r.1ajoria d'intents, assolits o no, a carrec

de done s jove 8. Ho c ons tato, només 1 done s no he pro f'undit zat

la qUestió.
�.r.uncl0 "Diario, 24-12-77

Laporte, 1976, p. 56
11 ", p. 58 I

Dade a extrétes de Caceres (Trib .l'�ec1.. ,670). La f'or'ma d' ev/lluo.:.-·
els costos indirectes(hora/producció no treballada) 63 dis

cutible, pero t2_T'1pOC n
t he trobat cap de mí.L'Lor-,

Ai:co ho relaciono amb una anterior cita de Jervis (19).
Laporte, 1976, p. 73

11 "
, p. 85

"
, p. 87"

Aquestes dades i arrt er-Loro , trétes (le: Cambi016, 9-4-78,
"Fumando muero"; Tele-:Sx-nré s , 1-2-78,"Drogas prote�iclas por

la ley"; i IJa Va:':1(;tJ.ardia, 4-3-78.

Laporte, 1976, p. 111

Laurie, 1969,pp.124-125
Dades d' Ajo.,8
Veure,p.ex., Brau,1972,pp.236-239 i Haro,1978;pp.49-52
Haz-o , 1978, p. 55

Laporte, 1976, p. 113

H.S.Becker, citat a Soler, 1974, p.16
Laporte, 1976, p. 116

Aquest, ju..YJ.t amb l' Ir-forme 478 de la m.IS l

. �
l' Informe I.':endhel ::::.

son -el nés exnaustiu de tots, en:arregat per l'exercit USA, l
la publicació del qual ha estat prohibida per ell mateix-sórl I

e1s més recents i comn1erts i, sesons sembla, fiables.

(39) Principals car-ac ter-I s't í.que s d' aque s t síndro!J.e: "apatía, atrib:'l-;
ció de mé s importancia al pr-e serrt en r'e l.ac í.ó al futur, preferk:�·
cia més Gran per la fantasia que per la racionalitat, pe::1sa:::.e:.--_·,
infantil i gust pe1 relaxament de costums"(!! !),citat a Soler

1974,p.21. Després veurem com aqu.est és un exemp1e típic de

com 1 '. "establishment", a través de la ps i co'Log.ia , es ued:i_ca

a "cribar" a la eent.



( 40 ) Trét ele Sar:li-Ali 1 1971, p. 20

( 41 ) 3r.tP-li, 1971, p. 273

(42) Vcur-e s pv ex , , en :Senjcl.l:1in,�;r.,p.40, el "SV_C" que el o_octe pro

fessor de Prmll;:furt po t trcure el 'o1..U"',_r.t cortina ele _::;m'L,:et nO[''''Ll_

da suaument per l'aire.

(43) lIaro , 1978,pp.43-46
(44) Em refereixo a certs ri tes mé s aviat pr-i.vat s , on l' acicl o

la hcrba jueuen el seu paper más import8nt en cls moments Qe ,

la nec1itació trascendental o de la cOElul1.icació interper30E2�¡
segons he pOVJ-t observar a les masies d ' alguns "jipis" -aizi
els anoraeria el comú de la població-, ja fa uns anys ,

(45) El procés d'institucionalització -o_e la vida poLft ica , en a- t
que st cas- comporta un procés par-a'Lv Le'l, eLe ri tU8_li tzacióI1:pro-1
gr-amada" (vegi's,més tard, "coTItmunitas-estructura')que actucl-�
merrt es pot detectar ja, al nostre pai s , Un bon excr-o í.c í., en

aque st aspecte, seria la comparació sistematitzada de 12. E12_

nifestació d'aquest a..ny 1978,el 1er.de ma.í.g , amb les d'altre'J

anys anteriors.

(46) Sobre els paral.lelismes entre mística j_ eI!lbriazucsa -en

aquest cas de l'alcohol-,ve�i's �e Felice,1975,pp.14-21.
�

sobre un r:�te de "comuní.ó" amb hax, pp. 139-140.

(47) �urner,V.7!., 1972,p.113. Sobre la relació "corlU"::n)_nit'as"-lj_::li2:'"�C:

li tat, el seu a:l�llisi processual, e+c , v. pp. 112-216.

(48) Turner, 1972, p.125. Sobre l'a.'1alisi d.e'Ls rites de pa�JsatGe .;1

en concret ,1' acpec t e sagr-a'b de la liminali tat, veure t2_mbé

Leach (1978) i �ouGlas,I.I., (1973).
(49) Per a una informació mé s E>Jnplia sobre aque st camp concret, v , t

r.:affi(1975), :1oszoJ.c(1973), :'-1aro(1978), CarIes i Comolli(197.3)·
Panassié (1967). U:1.a bona GV.ia i historia de les reali tzaciol"�.:::

autoctones, sobretot referent a música i premsa-comix, la

trobem a Ordovás,J.(1977).
(50) Collazos,O., 1977, p. 35



(51) Sobre aí.xb veure Brau , 1972, p.116 i 1aurie, 1969, p. 189.

(52) Sobre el lloc deLs yiTmies en el corrt ext e polític amer-í ca ,

ens poden orientar aquestes paraules: "
•••UIl heme :'l.OU acaba

de néixer Ca America). 1'home que fuma hax mentres as set ja
el pe�tag�n ••• El marxista

'

supe'r--p'l.anarrt" ,e: bolxevj_� t)si
codeLá.c , 1\0 se sent al seu lloc a la S. D. S. C )tudents IOF a

Democratic Society) i, siG\-ü com sigui, no és un J::líppie flo
rit ni un estudiant d'esquerres. Practica l'enfons8..ment mi

litant. :Ss un encr-euamerrb híbrid cl'esquerranista i de h i.pp.i e ,

diferent tan de l'un com de l'altre, totalP.1ent noull• Rubin,J.

1971, p. 82.



2.2.1. ÚS Ectv.nl. ::;;stél,dísticn)es.

Ja hern anaf ve í.errt que el pr-cndr-o clroL,fUes és un fet COYlsubs

tanciatal' heme i que des de l' oriGen de la historia 12. droga a:98.

reix com un eLemerrt important de la cul t.ur-a , fina a tal purrt que

una de les caracteri tzacions de l' heme podr-í.a ser la 11 el 'animal

drogat". 1 q_ue en l'actualitat, a Occident, les toxicomanies més

greus eón les de l' a'Lc ohoL, els barbi túrics i les arnfetamines, 8]_

costat d'altres com els opiacis i el tabaco

Hi ha diversos factors que condicione1-L'ús massiu d'una dro

ga en D.na societat determinada, un deIs quals és ei grau de pre

sEmcia ele la droga en el medi geogrEtfic. Així, l' alcohol va ser

dur-arrt una epoca "pr-iví.Leg'i " de'Ls pa'iso s medi terranis, l' opi de

l'Imperi Britanic (1), el c�'1em del'Islam••• pero ara, el desenvo

lupament tecnic, deIs medis de conmnicació,el turisme, les miGra
cions, el fenomen de l'imperialisme,etc. han contribuit tumbé a

la mane í.f'Lcao i
ó
de les drogues: és molt f'ao í.L aclimatar unes lla

vor-s de canem, inclús en ambi errb artificial (2)} fabricar un ac í.d ,

transportar une gréum3 d' heroina o cocró'na , etc.

Pero, si bé tenim unes dade s f'or-ca exactes deLs c onsurudoz-s

de droQ1es leeals -com 8'ha vist al capitol 2.1.2.-, és molt c1ifí

c í.L establir-les respecte als consumidors ele la resta de dro5V_es,
que circulen sense cap control, en acue s t aspecte, i que s óri les

que tractarem ara. Per arr:i.bar-hi s' han proposat éü[:,"'Uns Lndi c adoz-a

d 'una utili tat relativa com: a) enq_uestes sobre d i.f'er'errt s mostres

de la pob'l.ae i
ó

general; b) :i.nc1icadors medics (irwlosa la psiquia
tria i els progrru:nes de tract8..l:wnt): aque st s parteixen rao'Ltie s



Tenint en compte aque sbe s observacions, present2.ré a'l.gune s
dade s de corisurn de droGD.es il.legnls -sobretot hax- a un pa.i s eu

ropeu descnvolupat, Anglaterra, i a un altre on forma part de la

traclició cultural, EGipte, cosa que ens ajudara a "contextuar" la

nostra realitat.

vcc;aclcs a.' un f'a'Lae jamerrt de bacc , clones al[;u.11.a patologia o pertor
bac i.ó r<1·0U·"'t-r·c fl" 'c r ... x:' 'c t

'

at r-Lbu'i'd <"),:oh ·_pre-'_,' pe:> .... J.. a. _1 a 'J.,Je po· se pre-e· ='-.s· en: , es u.u :'. v..1 a C�,!_

qUcl1cia al c onsum el' UYJ.2. c1roc;a. A més, une. crém ma joria de concurr.-"

dor:-.:: de cortes droc;ues =c om el 110,:-::- poden quedar' f'or-a ele control (.3)
c) Ine1icadors :policials: hi ha 01 mateix problema que amb l' arrt e -

rior, amb l' acravant' ele que 01 "del icte" s
' acorrtuna a donar e� LL"1eS

sub-cul turcs !'üarginados que t2I�1lJé usen la droB,"a, amb la qual. dosa
es pot establir una falsa r-e l.ao i.ó causa'L clroga-delicte. A més,l 'D.s
ele la droga r'Ora el' aquet s sectors no CJ.ueda +ampoc ben reflexat.

Segons Laurie (1969) i P'l.arrt (1977) els dos grups principals
de consu.midors de Gran Br-e t anya són els emigrants orientals jo. els

estudiants, aquets Últins amb unes característiques eenerals que

són: a)ecl.at:a partir clels 15 anys , desena deLs 20, menys a partir
deIs 30; b)�:r:1és llomes que clones. De tota manera, Olievenstein

-a !',�arti i R2�:noneda(197G)- ens parla, a Pr'anca , d'lma "feninitza

ci
ó " de la clroga: fa cinc anys en pr-erri a 1 no í.a - 5 nois. l'U'a,

1 noia - 2,8 nois; c)AlcoflOl i +abac t els que ja prenien él.roL,'lJ.es

Lega'l s , ténen nés tenclencia a prendre drogues il.lecals; d)EIIUYl�r2.
r.:.ent p8,res: la majoria d'aCluets joves viuen fora de 12. f'amí.Li.a , en

Segons d.ade s of:Lcials de l' any 1958 al 1973} a A.n_glaterra hi

ha un eran i constant augmerrt del corisum ele cannabí.s , al costat

d'un més discret i recent de la netadona, i cl'una pujada (1967) -i

reeressió de la her-o i'na, Aix'O úl tim contradiria l' ac tuaf, te::J.ctencia

a l' augmerrt dels opiacis, encara Que caldria cono.i.xer- les dade s

de1s úl t í.me anys per veure qu.i.na tendenc
í

a (1 t alga o la ba.í xa ) ha

predominat finalment a Anglaterra. (Veure Taula VI,pag.secUent).



TAULA VI I

poden fer co ae s que e'Lc seus par-ee (lesaprovarien; e) ex-,)er:i_enc:�2-
::-:c��'_2.1: lJ_ic;at a l'anter�.or, en t énen ;::1és; f) ecluc2.ci.ó:tirc.nt a

alta (Univerr.Jita.t,etc.); c)cla:-.:se: rmt ja ; 11)�clpolo�a· rJ��ere���. _-_ --' ...- tr L. � L ,;..�lJ0

f'orme c rJ'onor'lc-io' "'1 s i s t 1 ( l{.J--jr' -",r< "".j '-1Jr-<� �'..L _,-... Cv ;.:)., ••, en.2" po \.I .....J)-'�,.J, l'rlV.,.:>._cc::v _0' relJ.<31. oses ••• ) •

(4)

e O,D21p,bi 8 lIeroi:na Í'.�etadoria

99 62 12

235 94 68

588 175 54
626 521 72

2.393 1.299 243
7.520 914 1.820

14.119 866 2.247

( E:::trét de Plant, I'�. A. ,1977)

1958
1960
1962

1965
1967
1970

1973

A Egipte podem obser-var- une s diferencies moLt siGn:�fic2.tives

respecte a AneIaterra: la classe social que ;nés consume í.x hax -i

t b' . ,

1 b (. .J-' 1
.. , 1- bé s. :mn e Op1- es a o rera 1 aquesua es _a V1810 que 'uSD e en uenen

els mat e i.xo s consumi dor-a ) , seguí.da dels e sbudaanta, funo í

onar-í »,

comcr-c i arruo , artiste:"J, page ao s i religiosos. La qual. cosa c of'ri

cideix amb estadístiCJ.ues obtingudes a c1t8�tres paísos com l'India

1 �� 1 t 1 1 b
'

t bé
.

o e harroc, on e consum en re a c asse o rera es 2!n e 1ffi:90r-

+arrb , D'altra banda, les edats són pr-i.nc í.pa'lrnerrt entre 20-40 any s ,

en prenen més els homes que les dones, 1 els casats més Clue els

solter8, :L els pobres i eIs analfabets nés Que la gent acomodada

i inf.:ltruj:da. Sa.'!li, (1971) -el ton he tret aquestes dac1es-, assenyala
1-

a més les f'Lucbuac i ons de COllSULl que es dóncn en un 41. 5� el' inclivi..! v

duo estuc1iats a par-t í.r d 'una enque sba sobre 204 ccnaumí.dor-s i 115
. no-oonsumí.dor-s , reali t zada pe L Centre i:acional él' Lnve s t i.gac l oris



Socials i Criminals d 'El Cai r'e (:t�cipte), 011. es consbat a que �::.'�

poden cl.eixar ele dos a r:lé�" de tretze mesos consecutius el c oricum,

dee;ut a .falta de d:i.ners (29�·), pr-ob'leme c de sa'l.ut (27;;), dificul
tats de +r-obar=ne (16%), i només un 5� per' por del ca;Jtie; (Clue
pot E)er fins a 15 anyo de presó). No és que d' aquestes dao.es

se "n pugirin treure masna concLuaí.ons defirütives pero, a part
el.e que dónen una visió General de les tenr10Ylcies d 'utili tzació

de la clroga, t9.2:'1.1)é ens ser-ví.r-an pcr' acabar a.e situar el pr-o nLena

de'l s add'i ct e s 1 que trr-ac t ar-em al proxim apartat.

Al' estat enpanyo'L hi ha diferents dade s que ens c.emo:.:ltren

u.n augment , encara que no espectacular, almenys fins a l'any
1976, de l' ús no-rnedi.c de drogues, amb el cancm cora a capdavan
tera entre les il.lee;als. Pero al3,v.nes informacions encara frac;
ment ar-x e s (observació directa, deducció a partir deIs Crups a.' ecl2:t

ele la població General -sobretot entre 15 i 25 anys-, estuclis en

reali tzació, Lnf'or'me s po'l ic ia'l s , etc.) semblen apuntar cap a un

augment de l'ús del hax i de la marihuana forga notable. En una

enque sba reta sobre 571 uni.versi t8.ris de Cadi s el curs 1969-70 J

Caf.cedo (1971) constata l' extensió de 1 "ús de les amf'e tami.ne s (69:�)
molt alt c ompar-at amb el de grifa (4, 8�) i de IJSD (O, 58?�). El

Depar-t amerrb ele :7arm.acolosi.a i Tera-OGutica ele la Uní.ver-s i tab Auto-
o

noma de 3:'::.rcelona enque ota a 2.424 uru.ver-s
í

bar-Ls (808 de l'Auto-

noma i 1.616 ele la Central,el curs 1974-75) i el consum d'8Júfet2.

::;ínics se si tuava prop del 257�, el de eannabá s a un 10��, el de

LSD a un 2� i el d'opiB,cis ; cocaá'na a un 0,5¡�. Carbonell(1973),
en una enquesta realitzada a finals del curo 1976 sobre 422 u�i

versi taris ele ValEmcia, troba que un 21,8% d ' el1s ha pres droC;l.l.es

il.leca1s, repartid.es d' aquesta maner-as hax , 12�; marihuana, 10;':';
LS:'), 3,7;:; grifa, 1:r; i opi , 0,47�. En un informe pub'l í.caf l'e8-

tiu de 1976 pel cap de la Brigada d'Sstupefeents de la policia I
e spanyoLa , ens parla que s 'ha pas sat de 367 kGs. de cánem reqn::":::2,-'c

l'any 1967, a 6.182 el 1975. Les c;rafiques 3 i 4 (paz.sec;üent)
ens ofereixen 1J..l1.8, infor.·.:1�;:,c:i.ó ele l' augmerrt de (lete�cions per D.("';.uest¡motrí.u j_ t ambé de les c2xacter:'stiques de les nate í.xear edat, sexe 1
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i si é:3 per trafic O CO::l�J'LlJ.'TI (5).:'::r.. el
re sum ele l' Informe Jlolicial élel 1977

a 32.rcelona es pot lleeir que l'auG
merrt del c oncum de clroDJ_es llel.1.ceres
va pral.lel a l'2ucment de la "pet:i..t2.!l
el l·

.. , .

( .1 , 1 OA) te.i inquenc i.a pr'op v_ un �) ,cons 8__

tant que les drocues pe aade a'' ••• no

constituyen por ahor-a un Grave pro'o.l e

rna.Su elevado precio las hace inacce

sibles par-a la mayoría de los c iudada

no 8'( 6 ) ; mentir-e Clue en el él_e �,12,drid hi

veiem 13.000 persones acusades de tr�

fic i consltm i v.n augment dels assaltd
a f'arrnaci e s en busca de pr-oduct e a PSi-1cotropics, que va de 46 l'any 1974 a

718 l'any 1977 (7). J'altra banda,se-
1975 gene les informacions fragmentaries

que deia més amv.nt, es poden establir

13.4 une s dade s aproximades i encara provi
sionals sobre el consv� de drogues

lleugere:3 eIs últims TIesos a Barcelon

(unes 200.000 persones), �Cadrid (unes
150.000 pez-s , ) i Sabadell on , se..:::ons

un e s tudá en reali+zac í.é , baaa+ en va-

r-iea enque s t e s fetes a centres esco

Lar-s , la joventut d'aquesta ciutat

-sense contar els adults1peit�nt- con

su..me ix U..l1S 10.000 porros ae tmana'Ls ..;

la població consu.:-:1:i.dora de drOGues
"dures" és d'tmes 350 per:Jones(8�.
7inalr.lent, en una enque oba a la c:_ue

em van r-e cpondr-e 132 e s tudá ant s de

nocturn ele Sta.0010r.1a de Gramonob , d.'

entre 15-21 anys al' abril d '

aqucot

any , éi.e�.en haver pr'e s drogues. :i_l.lezo.}



al [,t11r18, vezada el 31 �� i corrt í.nuar- pr-onont--ne el 24�. D' aqueIL

31?f., havi en provat el hax el 90%, la 1n3rihu8.11.8.. el 61;', la L:I:0 i

les amf'e t amí.ne s un 215;, la c ocaf'na un 11)j j. l'opi un 7í� (que so

bre el total el' a'Lumne a , d.óna eLs percent2,tces de 26;-j, 19�, 6, 5��·,
3,2í�, i 2,2��, r-espec t.ivement ) ,

Així dcnc c , no hi ha une e d.ade s .i.ncquIvoque s -mo1t di f'I c i La

d'aconsegv.ir c�ran part per la s
í

tuao t
é

d'il.lecab.tat en la que

es troben moltes dro¿;ues-, pero si ens f í.em mfn.unamerrt de tots

aque t s informes veurem que, c1efJprés de l' alcohol, el tabac i el

oaf's 1 deLe qual ja TI.
I hem parlat abans , GIs amf'e tamfrri c a són les

dro(�.es lecals més usados'pels enquestats. Entre les il.legals,
la mé s o onsunnda és el e anem , l' augmerrt d.e L qual. sembla pujar ra

pidamerrt aque t s clps ú.ltims anys (1976-1978), com es podría dcdu::r

de les clades que es clisposen i tenint en compte, a m.és, que si I

c ompar-em amb el' 8� tres paisos (It8J..ia, sobretot) 1 hem de condidt
I

rar que s' adverteix una tendenc:.i.a a que disminueixi la dLferen-

cía en el consum de drOGues, entre els estudiants -on es consicle

rava que era mé s alt- i la resto. de la joventut en general (9).
Aquest naral.lelisme corroboraria també la tena.encia que es pot
observar d 'un lleuger a.i.xamp'Larnerrt de la raí.nor-í a Que encar-a cons

tj_tueixen els consurrri dors de drogues pesades.



2.2.2. Els acl_éhcte�

1. Concente ,0'enerol el' o-clc1icció.

Se 'm feia un x.i c dificil titular aquest apartat amb alja
expressió 'lue no tra:Ls massa la realitat, coro la de "droe;ac1ictes".
Crec que r-c I'er-í.rrt-cio a als add icbe s es veu mé s clar que es tracta

d'un f'enomcn que , o.'una manera o altra, es clóna a tota la humarri>

tat; i que precisarnent és' coris i dez-atr com a tal -és a d.ir , add í

oc i.ó

1 ;:¡ , •

1 ". ..L.

segons e guau en que es cona, rn. e s o o je c ves

fixat són normatius o no en una societat,etc.

en els que s'ha

Així, un Lns t.rumerrt tan enaltit pel,s poders estatals (com la

televisió, és un element acldictiu de primer ordre, " ••• pr-ovoca 113.-
,

-------

bit i incideix clirect81nent sobre el cervell; el television ac1dict=

//d.roGadicte televisiu� acaba vivint en un món totalment seu, al1u

nyat de la realitat, i el brusc retorn a ella pot concluir-lo mol

tes veeacles a la clesesperació i a la neurosi, a instin;t;s suicides

o horai o í.de s , Els casos dels nens que, de'sprés d' haver assimilat

la dosi qüoticliana de policíac-western-amb-enforcarnent han vo'Lgut

repetir l'escena amb el germ8. petit, són indicatius"(10). També

hi ha al tres elements com e l.s pantalons i les sabates, deLs qual.c
"
••• depenem bastant ••• taD el lo físic com en lo mental. El seu

allunyanent proclueix moLes't ie s , t ensi
ó psíquica j_ és una arma

ben coneguda per al rentat de cervell"(11);creen una addicció c¡_ue

té un nom :ger quan es considera excessiva: fetitxisme. Podria pose?

més i mé s exenples de casos de veri ta1Jle addicc:Ló entre el s c í.u

tadans d'Occident referida a coses tan diferents com els esports,
l'ordre personal, la política etc. Pero crec �ue ja n'hi ha prou

per aclarir el que vull dir.



A par-tir ele la 11ei dels reflexos condí.c
í

onat n de PavLov

qua'Laevol experiencia l)ot ser 8.830cia(.10. a tlUal:J8vol al+r-a, in

voluntc...ri2JTI.e:lt i Lnccrisc.ierrt 1 mentros es d.onc;uin una poc de;3prés
üe l' 8� tra- , s ' ha dO!11o strat que quan h.i 1:12, do s o

,

!:leG e l ement s

que pr-o duei.xen una aasoc
í

ac í.ó eratificnc10ra per 2, l' inc1iv'idu ,

aque at tend.eix a repetir la conex: ó i afer-la solíd.2, j e st ab'l e ,

procluint-se un fel:.omen d ' auto-(;ratificació 1 anorienaf reforgament,
que po t trobar cLemerrt s ele conf í.rmacLó o do r-ebuí.g , a mé s , e'�'l el
seu crrbor-n socio-cultrur-al , A:Lxí, mentre l' add.i cci ó

televi:J:Lva

és apo í.ada peLs coverns ele' totes les nac i.onc mode r'ne s , al tres

addi c o i ons c om la de les clrogue3 poden ser recolzaéles o rebutja::les
arílb més o r:lenys forga, depenent c1e la clroGa que es tracti, el

país, etc.

Per aLeo també, en molts casos -sobretot l' adolescencia-

pot ser més Lmpor-barrb l' afirmació ele la pertenenga a una certa

sub-cultura mé s o menys marginal (la dels "c1rogats", per exempl.e ) .

per me d.í, d '
una serie de e i.gne s externs, compcr-bamerrt s i f'orrne s

de vida que, en el fons, són els que ofereixen un tipus de gra

tific�ció (auto-afirmació personal, oposició a lo establert,
"comunió" amb cl'altres, afectivitat,etc.), que no el mateix fet

de prendre la drOGa, que pot venir COr.1 un reforC]2I!1ent posterior.

Els objectes en els quals .es fixi l'addicció
,

-es a dí.r-, la

repetició del "ben-estar"- cJ.epeno.r2..l1. en eran. part éte si+uacá cns

conjunturals. �n el cas de les drogues, s'hal1. �et molts esforC]os
per demostrar que els aeus addictes éren ma'l.aLt s o delinqüents;

pero moltes de les raons que s'han donat són conunes a tots els

inclividus en mé s o menys grau, COf.1 la tensió, l' ansietat, etc.
TI' 2� tres es' dónen només en els individus que, per les r'aons que

sigui, no resisteixen el t i.pus ele vic.la que els hi ha tocat i con

gelen els sens problemes o, per no acabar-se d'enfonsar, fan un

"ajuatament raonable" amb la ví.üa per mi tja de la droga, lec;al
° no. Aqucat f'enomen estari8, asuoo

í

at majoritariarnent amb el

consum de drogues pesades. Finalment, Boltes coses titllades



pels psi_colees i especicüirjtes afins (le complexes d.' inferiori t[.'.-G 1

Lnadapbac i.ó , falta d'emulnció,etc., poden no ser més c�ue cliverses

raaru.f'eo tac i.ons de rebuig cnfront de la societat en la que es ví.u,

Le s droGues lleugeres estar5.en mé s en sintonia anb aque s t e s manj-

festacions.

Un cxcmple del que die el trobcm en el rCSUll1 deIs motius �el'�ddicció a la droea, que serien:

1. f�leujament de l' ans í.ot ab 1 la tenr:úó 1 la (lepressió i els

prob'Lerae s p3icoloSic3 per-nonrú.s ,

2. Recerca d "un millor cone.i.xemerrt el 'un ma't e i.x i del sentit de
1

.

d T t" d 1
. , .

l
'

l'a Vl a. . __ mpor Ol1Cla e es experlcncles _ue lClues que comprenen
l' estetj.ca, el sexo, etc. i millora ele les relacions interper;30110�S.

3. Rebel.lió o desesperació contra els valors socials orto

doxos i l'a.nbient.

4. La por de perdre C}_uelcom i la conformitat 8mb el sub-erup
ClÜtural pr-opi ,

cle de c onnum méa , otc , , es poden convertir en una alienació
,

mes.

5. La br-oma, el divertiment, l'e;�b2.rjo. (12 )

Si, com de í.a , els purrt s 1, 4 i 5 es +roben el "una maner-a o

al tra en qualsevol persona i s' accecleix a el1s per vies molt dj.

verses, entre elles les droG�es, el 2 i el 3 sí C}_ue afecten no�és

a un nombr-e de gent més limi tat} i també es busca el seu a:3s01i

ment per més caoins que el ele les drogues. Així, tenint en c08pte
tot el que hem vist fins ara i fent una generalització, podriem
associar les drogues, com ún e1ement més, al punt 3, i les lleu

eeres en concret al purrt 2. Aixo no vol dir que aquestes s.i.gu í.n
1 'únic e amf per 2.consee;u.ir lo preconi tzat en aque s t purrt , sinó

que hi poden ajudar sec;ons como s 'utili tzin. Perclue si el que paosa

a pr í.mer' p1a és la moda, la falta.de recursos, L' ans'í.a c1'ul1. arti-

Si a més de tot aí.xo tenim en conpt e les dad e s estac1ísticpJ.es
ele l' apar-tat anterior, on podern apreciar una Gran varietat SOCiéÜ

d ' inclivielus c onoumí.dor-s de droga, arribarem a la conc1usió de que



l' add i.c t e no és manca eliferent ele l' indiv'i du mit ja. Aixó ho ha

(lescri t molt bé Ilaro (1978) referil1.t-se en concret a'Ls toxc.c omansn

,,��u diferencia radica tém 3010 en que ha roto un tabú, y ha peréli�
do DU temor a la Ley en una hrea determinada (le su c ompo r-t anri errt o ;

llevado a ello por la miseria, por el dolor, o por una conciencie.

más aQ.lela e Lnsuf'r-i.b'l e c.le los males que le aquejan ••• el Adicto

busca, c omo el ci udadano no rma'l. de la aoc i edad del desPilf8,rri
en que vivimos, éonfort', bienestar. No puede encontrarlo siV--'_ien
do los métodos habituales y tolerados, y 10 busca de otra maner-a,

eso es todo. Lo demás -
•••

- son invenciones de psicoa:.'1.s.listas ima

ginativos o constantes de compor-tamí.errt o y car-áct er mas o menos

acusadas en todos. El dro�ado no es un ser ext�coñ.o ni ano rma'L; pue

de llegar a convertirse en ello, debido tanto a las presiones so

ciales co�o a lo nocivo del producto que consume, pero no lo es

en un principio"(13). En aquest sentit, doncs, seria molt menye

acldicte un f'umado'r de 11m: conscient de'l.s seus actes i amb una

vida lo rnés S8.Jla i equilibrada pos s
í

b'Le , encara que se situi de

vegade s fora de la llei, que no el "bon ca.utada'' cump'l.í.dor-, meto

d.i c i ordenat 1 cuc no fuma ni beu, convertit en una maquina efi

cient, pero Que pot tenir greUfJ alter2.cions Psílluiques si un d.í.a

ha de sortir al carrer sense afeitar-se, es troba la casa desor

denada, se li espatlla la TV, o no pot anar al futbol.

2. La oUestió nsicologica.

Aquesta concepció de l'addicció com un fenomel1 genera1, porta
a conaí der-ar el pes i la or-len+ac'í.ó que han tinzut en aquerrt te

r-reny moltes anhlisis que s "han fet eles ele cliferents optig_ues
.

l�· e el· B '"
n·

.....-"

penco ogaque s , ora :1.11 aye s ••• rms ar a, P�;nui�t�e� i T.l�;c�le��.J _ -'1 -- <......... - :.J _

.....
)::J -- u U �J

han cl.e!'.10�3trat, en ceneral, no.Lt mé s ince�i per al' ctiQuet2.tze
deIs f'cnomeno de o ompor-tamcrrt que per a c1esc01)rir les var-á ab'Le s



rersponsables <1e la soya apar-í.o
í ó

o marrt ern.mcjrt , i 8' h8':'1. p8.,��'�a·t.
més temps en concursos semantics que als laboratoris"(14). 1a

qual, cosa té la seva logica,
a una ciencia f'onamcnt.a'Lmerrt

perClue la p:."Jicologia ha cper-at c orn

etno-centrica i el seu paper pri-
mor-d.La'L ha estat -jo corrt í.núa enaerrt , en mol ts ca30S- la CJ.2,88i-

se qUestion2,r-8e aquesta.

ficació de compor-tamerrt s d.i.ns ele la no rmatríva social viGent 1 sen-

Un bon exemp'l,e del que di c el t ená.m en l' anomenaf s:(n(lrO::1e

aI:lotivao i ona'I , que moLt e s vegade s es mosbr e, c om una ele les conoe -

qUencies pe r'rri c i.o se s de determinacles 0.r00'·1.1.es i, en r-eal.í tat , no

és més que la oonderisao
í ó

negativa d '
una cJ.etermim.'.cla conc epc

í ó

de la vida, a la que se l'hi pot oposar -1., de fet, 8'hi oposa

una altra o altres concepcions Qne, en no ser les més acceptades
scc í.akmcrrb , són ti tllaclos, pels e specLa'l.í.st e s encar-regat s de fer-

oposats corre3ponents:
11.0, de malaltia mental. Vejem les seves característiques amb els

sí ndr-ome amo tivao i ona'l

1. Apat í.a
2. Atribució de rnés Lnpor-t , al

present en relació al futur

3. Pcnsa�ent infantil

4P
� �., 1• rererenCla nes gran per a

fantasia que per la raciona�it.

5. Gust peL r-eLaxament de costuras

• Dá namí.sme , activi tat c orist arrb

•PI 8-11.i fi c EtC i ó t otal, pro :::;rf':il8.c:_

l.. ,

t t·t
.,

pr'eva su o , HU oma l zac i o •

•Pensament "a(I1)�tll-integració
• Imperi de la raó, ecqueme c a.e

pens.trac1icionals d'OcciCl. •

•Puri t.aní.sne , "costuras Iliberal .•

1';0 afegiré res dels dos primers purrt s , que en cenb'len prou

clars. El tercer, dins de la seva ambirrtietat, es podria pelldre
com un reSl)J'j de tots els denés. :Sl quart confirma Clue "

••• els

occidentals no acc ep'ten l' existcncia de proc e as o o consc
í

errt s »e:r

als que no ténen terme operatius. Llactitud que preval és:si no

és classificable, ::üesta per sobr-e les 11oci011.s usual.s ele t emps ,

espai .i personali ta-c 1 no esta cber-t 2, l' investj_cac:;_ó. Vei em aí.xf

el l' r' � .

de la p�rdu8. ele l' e;-:o es conf'on 8I:1b l' eS1uiso-
...uc expe :LenCla . e v

�

frcn:i.a"(15). L'últim purrt crec que no nec e s sc.tra conentari,e:::ce::?te



c om les de les drogues en molts palsos o la de Pclj.p'rosidarJ. ')ocial

entre nosal tres, on el s eu rol és exercir una repressió social

directa (16).

que en els cpo cat s he cscr:L t "c o o tumn L'l i.ber-a'la" en el aerrt
í

t

de que t ampoc esta mal vj.st el r-eLaxamerrt , 1 t oc
í

, etc .nentre si-

cv_in mo c.lero.ts, d.i.ntir'e d t un ordre.

Es poclria ana'l i t z ar- mo1 ts al tre:/casos en els qual.s veure

el paper ele la Tlsicologia COD a policia del s i.st ema que, per j1 t r-abanda, estp" adquir i.rrt cada veGac1a mé s importancia en els est2.�s
més deaenvcLupa't s , Nomé s cal fizar-nos en el gr8n exit i refiria

ment ele la to1"tur2. psicolosica, o en el paper que psiqui2:tres i

psiqui[;'vtrics jucnen en leslllleis-joquer" de repressió ceneral,

Aquesta crítica no riega l' operativitat demostrac1a de 1 'uti

lització de conceptes extrets de diverses corrents psicologiques,
i sobretot del psicoanalisi, concebut/no tan corn. una mera tera

peutica) s i.nó com una teoria del subj ecte i de les seves relacions

amb lo social; sobretot) en conceptes on la"carcassa :i_deologica"
queda molt més limi tacla pel mateix objecte el' estudie De fet, en

aquc st mateix trebal}. se 'n poden trobar, i una obra que m'ha es

tat de gra11. v:ti·lj. tat teoricE és pr-ec í.samerrt la del psicoanalista
arab Sa"'1i-Ali, els pr-easupb si ts ele1 qual., pero, són molt clars :

"Es impossible estueliar el fenomen del consum del hax sense tenir

en compte l'estructura social que li assigna el seu lloc, la se

va funció i la seva finalitat. Qualsevol altre camf es tancaria

en la clescripció abstracta dels efectes 'psicolo&ics' d 'una c1roc;a,
de la que se subratlla el seu caraobcr- capr-í.c í.ós s , , Poc s treball:3,

responen, en defini t:i.va, a aque s'ba exiG�mcia d 'un quadre de re

ferencia socio-cultural en'ta::lt q_uecondició "sine Clua non" ele

tota interpretació concreta" (17):



3. El grup de rcferenc¡ba.

Després de la si+uac
í ó

�eneral d.e'l.s addictes i ele veure 8�

gl).ns pr-o'b'Leme s que comporta la seva d.e f'Lrrl cLó p::ücologica, cree

que puc fer j a una esC]_ueFl�ttica c ar-acue r-i. tzac:i_ó del r;rup de refr
rencia. Ac�ue;]ta haur-a ele ser pe r f'or-ca de:c::criptiva, per si tU8.r¡
en el nostre contexte socio-cultural els seus me:nbres, ja que

U:':18. an8lidi exhaus't í.va del grup no és l' objectiu d ' aqucrrt trebcll

i requeriria, a més, un enfoc a.iferent del mat.e
í

x, Per altra P2Xt,
les observacions i a:.'1.alisis pertinents han estat intecracles 7 une s

implíci+amerrt , d ' altres explici tarnent, com je. s' haur-a pogut c om

provar, en l'esquemá ceneral del trebcll.

Enumer-ar-é els diferents components del grup indic:::mt el seu

sexe, edat, professió actual, ofici del pare, i 1loc el' origen. En

quarrt al' estat civil, tots són solters:

27 anys, perit tele-comunicacions./ Ferrovi8xi (León).Paco
19 11

A) H.,
B) H.,

e) D.,
D) D.,

E) H.,

21

26

26

F) H. 1 29

G) D., 28

H) :-1., 30 "

1) 1·1., 24 11

J) H., 23 11

, estucliant de COU./Advocat (B2rna-�ixarnple) .Jordi
11 ma_:;isteri ./I�spector �.=. E. C. (Va'lenoda)"

" professora d'E.G.B./Propietari rural mitja(Girona�
professor d ' insti tut ./JJlibreter (Barna-Gy'D.ci.a)"

t! " /Policia 2xElada( ZamoT'a)
/Petit botisuer (Bureos)

"

" 1111

11 urriversi tat,l Oficinista (Bar'na-Eí.xarap'l.e )
actor teatre / Oficinista (Ovicdo)
fotoGraf / Guardia municipal (León)

Nm:J.és he pocat el nom =supoaat , és cLar-- deLs dos pr í.mer-e

perC]_ue en va ser.:1b}_ar el' inteJ:'es fer una pet i ta biocr8.fia �1' ells

jo. que eón dos indiviclus amb 1..1.118 i una historia Dolt di-

ferents, com veurem en el proper apartaf (:ue al. fOrr.12X' part, en

aque st c momorrt s , d 'un mat e í.x nucli de relació conpar-t e í.xen , fins



terGS, de lino voLguer- entr:C'T en el joc el' aquesta pseuelo-cJ.er:lOcr2,
c ia autori t2.ria j. coneeneuada'", encara que 8�Guns (sobretot e 1�) 7:S 1

F i G) marrt érien :;ÜGÚ:::l tipus d'activitat po l.ft í.co=Labor-al, de base ,

no parmancrrt j. llicac1a, en sener81, :. als problemes ele la feina o

el bar-ri , Aixo no' vol dir que eLs a'L tres no par-tLci pá n ocasiol1.cl-

t al J.. • •

t t 1 "t
. ,.

"
I .

.C' J..men ,en zv.na ac LJlVl a' po J. r.ca (le car.r-e cenerC'-:,.J.. (marn.r es LJa-

c í.cns , etc.) o mostrin un cert interGs per l' evo'Luc i
ó de la CO.32,

pública, pero marrt ení.rrb-rse for9a di;.)t8nc:�ats de l' aot ivi te:c en

aque s t camp (COD seria els casos ele A i TI). Pr-eo i sament aque a't s

(lOS últ í.ms , seguit de F,:O i G (per aque s t ordre), són e'l e que, en

el significati.u període 1968-1973 varen tenir, en un moment o al

tre 1 una activi tat poli tica més 1'orta, caracteri tzacla per la SeY8.

per-t erierica a orC8nitzacions po'Lft
í

que s i/o s í.nd.i crd s , el g-i'au

de miLí. t anc
í

a, el papel" de líders, el t emps que va dur-ar-, la re

pr-e ssí
ó

que van sofrir ••• 31s [12 tres tenien t.ambé una cer+a ex;:e-
r·.l·.�'CC·.·Lc, 1""" oY""'e' i.ve'LL ele"h �e(D e �,)

l
e.r ; U. pO_2- GlCa, mes o nen�ls esp - au.; a :_J. a rn, - ..,8,.�,.J 1 ,.:::. [

excepte 1 i_ J, que praetiC8.I.1cmt no haví.en ac túat en aqucsta a=ea.

I

a cert purrb , una :Jer:i.e ele -trets, valors,etc. Aixo l-:1'ha aenb.l.rrt

útri L per establir les pe r-t i norrt s c ompar'ac.i ona siGnificatives del

seu oricen i evo'l.uc í.ó 7 que crec que són for9a represen-en.t:Lus a.e

(los t í.pus d¿.ferents de "joves conrrumí dor-s de hax cpo sabc 2� s i.rrt e -

ma'' , per clir-ho d ' 2ulc;una manera.

Ltactitud política elel crup és, en e;ener8.1, devarrt 1'2.Ct1).2.1
. l. . ,

1 't' � .. ".

Gl'GUaClO pre-« craocra lea, a.e pe asmu sme 1 ltGSai1:-l.Y.11 rebuig o des:.n-

Les actituts i acti v� tat s sexua'I s són f'orca var-í ado s :i. po

dr-í.en dir Que recorren tota la famosa escu'l.a de Kin:-::;ey. Aizí,
merrbre BiD SÓl1 heterOSGXUéÜS Gense cap e:q)erH�nc�.a homo aexuaL

(estj.c par-Larrt d ' e::::Jeriencies aclul tes 1 2. partir deIs 13 anye 1 3e:1.-'

se referGnc:i.a a.ls jocs .inf'ant i.Ls ,
el' internat o aemb'Larrb s ) i anb

un cert desintel"Gs o ret:i.ccnc:i.a cap a elles, :s i I córi bas¿.ca:::e�'1t

homo sexual.s , 18. qual. cosa no exc'lou que hagi.n tinQlt t ambé re12.-

c i.oris hc't or-o sexual.a , La resta té f'onamerrt al.merrt una 2.Ct:'..vi t8,t;

heterosexual, encar-a que accept en l' nomonexua'l í. t8,t ¿_, en cl:i.Ie

rent3 [';1"0.118, l'11ai1 practicao.a: des d.'una o due s veS2.des, sen8e



'l

Per al tra parrt , c1:i_na c1el crup hi ha due s o meny s

repetic::_ó posterior, fíns 0-18 que el "una maner-a mé s o meny s OC2,'::;:_0-

mil pero repetitiva pr-aot i.quen t2.mbé a:luest tipus ele re18,cions.

Cm1.8t¿_ tuS: a_er3, una de ja fa un te�·n.ps (G�-i H) ::. l' al tra que s
'
es

tava f'o.rmarrt pr-eci namerrt en l' epoca el' inj_c:i_ar aque'st eotucli (:5 i e).

En «uarrb a d ' 8�tres act í,vi t at s que reali tz� 1'1 membres del crup
J_ que sieui_n per a el18 una part iüportémt de la seva v:i_da, que 1,
req¡:tereixi.n un certs esforgos i_ decJ.:.i_cació1 és a d�_r, que no si-

guin meres af i c l one pero Que tafl!]OC f'or-rrin par-t d.eL seu c amp pro
f'es sLona'L � podem destacar l' execuc+ó O.' instrv.me:rrts mus í.ca'l s (so
bretot A,B i H), lfact�_v:Ltat teatral diE i la liter8..ria d'F (con
tes inedi ts, ar-b í

cLe s en d'í f'er-errt s r-evi stes ¡ etc. )

Passem a veure ara la seva r-e'Lac í.ó amb la droga. �·r'hj_ ha s i e

(A,E,F,G]H,J) que fa mé s de c inc 8...Yly'J que consune ixen o-er:'.vats deL

canem, havent pr-edom.nab el hax sobre la marihuana i la sella in

hal.ac+ó amb c í.gar-ret s sobre el' a'l tres t:i_pus de ccnsum, Dos més fu

men des de fa tres o quatre anys (J,I) i als a..ltres dos des de

fa un ó dos anys (D, C). La majoria, excepte A, pr-eneri t ambé al

cohol d'una,'r:18"':r1era recular i, al.guns , de forma més espor-ad+oa ,

amf'e t arní.ne s (TI) i LSJ (A,�,J). La freC";.üencj_a en el corieum del

hax
é
s , més o menys, v8x:i_es veGades al di a A,B,C i J; 1)._Yl cop al

dia E,G,H i I; i uns tres cODs a la setD8.::1a TI i F. De tota manera;

tiot s ho han deixat al.guna vegada en un interval de 10-75 dí.e s ,

sobretot per raó d ' al.Lunyanerrt del raed:', idoni (amí.cc hab:i tiual.o )

que de vegade s s' apr-opa a la inpossibili tat f{s:i_ca (hosp:Ltal i
af'Lns , e s t ada amb la familia en un racó (le tión , etc. ) 1 por falta

de "material", o per pr'o'b'l eme s de salut (A:úlcera; Er anenua}, 1Ja

pr-imer-a d ' aquetrbes r-aons ene indica ja que cap d ' el::'" s acos tuma a

f'umar' sol. Ho f'an , com a n.írrím, amb una altra persona :i., mé s en

eeneral, en Grup.
"

Per a tot s c'l c membre o del r;rup, el' fV.m8X hax és pr�l.l;.c�i_p2l-
merrt una f t d 1 l' r-c eoc i ons o' a' y'). n e 1"'). e s .""'Cl+i .1._

___ on .e D-2.er. Jes po ir r>:
- ,J - _._u,.L u, __, '.,e,u_u

zen ele diverses rnaner-e s , IJ' estat que pr-odueix el canem é3, a :-::.és, j,,1
I

I�



el
,

mes apte per a certes activitats (sobretot musicals i e::-:Ilre;:3-

sives: A, TI, E, H, 1); GS un estat mentaJf:ILl_e et dóna certa lucic1esa

sobretot per copear- l' amb i errt 1 les reaccions j_ r-eLac í.ons entre

les persones (C,E,li',G,H) i ta":'lbé, �lobalment, una exper::_er:.cia
V-; tal -: mpor-tarrt (B - n T)__ __1' U<--__

\ ,_'.J,_.• -1)' altra banda, s emb'la que quan s' acaba

ele f'umar' tendeixen a for-se nés f2,ci18 108 r-eLac i ons amb eLs o.e

més (encara que A i F cr-euen que é8 incEferent)i, en canvi , el

h8.X no ha influJ:t masria amb la relac::_ó 8.JYlb les persones c¡_ue no

fumen u amb la f'arni.Lá a, :Sn quarrt al rencliment j_ntel.lectué.ü j_ en

el trcball, tot:J adrne ten que el primer corrt í.núa essent el mat.e i,x
'l. ., "

1
' .

t c1
-

ai.xa c om t ambé el secon, encara que. ar.gu reconeix un cer escens

-C J) o increment (1). De tota maner-a, aqu:i s I ha de tenir en compte
que l' actituc1 general del Crup respecte al treball és forga es

ceptica j_ tots creuen que és mé s avi.ab una "ma'Led.í cc í.ó divina 11

i no un "eLemerrt bas.í c de la diVli t8;� humana", alnenys toJ. com
I

esta muntat en l' actual í.tat. r.:algrat tot, i a par-t c1els factors
� . ,

b'
.

t' t
. ,

eCO::1vlTIlCS, que son aSlCS, se sen en mes o menys mo lvat s per

algún o varis aapec t e s de la seva f'e í.na D,F,G,H .i 1 i es limiten

"a comp'l.i.r-", tenint els seus centres d ' �.nteres majori t2.ri2ment
for.a de l'activitat professionaJ_ A,B,C,E i J. Creuen que sota

els efectes del hax tende5_xen a millorar els resul tats de l' acti-
.

t t al r, H 1
.

J tI"" a' T t
.,

VJ. ia s exu '-'" l 1 essen pe s ueme s an a r oren ; aa xa COIn

.1' estat de salut, en el que creuen que no ha influi't la cannabi s ,

En e;eneral, done s , aquesta droga és valoracla com a positiva per

tots els membres d '

aque st crup 5. per aixo corrt i.núen prenent-la.

4. TIues biozrafies.

Present8xé ara els resums ele dues bioGraf�es d'inform��ts
I
,

f'umadors hab'itua'Ls de hax que formen par-t de'L grv.:p de refere:nc:_a. I
l'

Crec que són f'or ca represembat'�ves de dos t í.puc d:i_ferents ele fu:::.:2.,- I

dcr-s mitjans ele hax a BaTcelona, és a chr,

ele la joventut. Aqui en::; interessa perque,



coneixerem la h�i_8to!"'ia el 'una persona que es "f'Lí.pa'! , c om ha arr::.

bat aquí etc. 1 tan o més important· ésfleure con ho explica, c om

velora les seves v:vcnc
í

ee , els seus records etc. Per a:i �co aquerrt
r-e sun l' he cOl1struit amb cí tes li t er-al.o d ' e11s, Que van ser;u:i_nt
el fi1 conc1uctor ele la seva vida

a) Jordi. Es el Gran de sis fills d'vna familia de classe

mitja de l' e í.xamp'l.e barceloní, el pare advocat i la mare enfer

mera, pero sense exercir durant molts anys , En el momerrt de r-ea

litzar-se l' erique sba , en Jordi repetia COU a un institut de la

periferia de la ciutat. 3ncara que o f'Lc i a'Lmerrt , la vivenda era

a casa els seus pares 7 vivio. aempr'e a caaa d' azii c s , fins que,

amb la seva amiga, van 110Gar una habítac í.ó en un pis EU'J.b més gent
Treballava la fusta i feia de vene do.r ocasional a les par-adece s
d'artes8.l'ls de les Ramb'Le s , junt amb el seu ge!"'l!lB. més jove i al-
toO

o

m b
' o

t l+. f t
o

alres arncs J_ arm gue s , '.:..aIL1 e anaven seG11ln mo ,,8 es a.v s que

es féien a la ciutat on, a més de passar-s'ho bé, gLJ.anyaven quatre

quartos. Aquets diners a..�aven destinats a cobrir les despeses
d'lill conjunt mue

í

o al., f'ormat pe.l.s dos .::;erma.ns i :tres amí.c s , que ha
o

f t al .L. o , .C' t d b
o � -po 1 o

Vla e gtL�a ac�uaClO en Les-es e arrl, peru que _lna_�en�

es va desfer. Aixo, 8�g1.J..i."'lS t r-eba'lLs eventual s , �!.. la mov:Lli tat en

tre la familia i els amí.o s el permetia anar tiro.nt.

El seu avi tenia una torre al Guinardó "
••. on ens va fer

una mini-pista amb un "c o'Lumpí.o" a'l, final. Ei haví.a un pa'Lo sarrbo
1

o , 1
.

d
' 11 • �, 1 � l' h' .C' ' o

t 1 fJ .L. o

1 h
. Pb .

a rmg ue Jar 1 1 cw--Q. � J_ r e..en ocar a .auua 1 e s 1 r .... ..en

una xocolatacla quan h.i, anava amb els neus amí c s , T2.mbé era el

lloc on es féien les gra.ns r-eurri oris familiars. "Quan érem peti ts
el meu par-e ens f'e í.a anar amb els cabells rapats, sobretot a

l'estiu ••• i hi vaig anar fins ben gran,eh?, fins els 12 8nys •••

pero aque l.L setembre, quan vaig tornar al' escola jo. portava els

cabells llargs f'Lris a mitja cara••• quas i no se+m veia ••• la gent,

al principi no em reconeixia, e3 pensaven Que era non••• i aixo

que por-tavem do s dEÜS set anys junts, no?! " •••

"A casa tcmien una neuru arib les peles ••• bueno 1 el meu par-e

no guanyava ni un puto duro f'Lns que el '12..11 fer ele la Junta del

,

11



le O/¡
'(

l' \
I

; !

ti
,

,a'Aivocats, �ue es va fer t�� �i�a f'ama, •• ;

1[
,

en

la milJor c81....n i vestint al HG-or.:..z2.lo Co-

S::.221t
.
al Costa -¡ al ':::::� +.,.-. ·('O��'- 11 e: 11

_ ._, ¿TI \..1 c....!.-'1.c:.. � • • _;_..J'_",.l.. u e _).,.,.t.... i.f o

a cosa ::1,:7.lt normal, el neu par-e treballant fins a les 6 3.81 22:tf

l a les '.'J torn.ar-s ']::.i a posar ••• treballa�ta con 1.L"'1. bo i.g , I la

meva r:l2X"e no tre'b2l1a.,v'"2.••• és c'lar- que ja en teP-ia prou

els nano s.I ..... s'h2::'l portat 1)':'1. rollo r201t cur-í
ó
s anb les ·.-,o1 O� C'�

.:.: __ '_1_'" 1 .. ,: V

A P'" ,.·t.ir deIs 6 2.J."1.Ys t la f'arn.Lí.a 2:::"i2..Ven a estiue j2..:r a :][;.,.3-

tellterse·u., fins els 10 C:1).. e "\T8n comencaz- a nar- a Sui s sa , HSortia
¡

11
lt
,

�
poc més C'E..l.T que anar- a St .Pol, que ha van mi.rar-, i en canví. all'3.

ter"; ezi le:: raurrbanya, el f'r-ancé s ••• com que els SUl.SSOS s óri moLt

raros, na ens en enteravem, ele Clue est2.vem a Suissa. Era un xa-

"'et a"e "¡""""DS ""'':80'''' cue -1 -.--1-6''';",," ...,,.,,,, ",ll-,...,.,.r;<:> .0",+ .1.�-I- � ""').. s,"J_ u��-,�
,

j_JJ... ",.J :l. _ t_:; �c;¡,.v -_L.t\.. c.-�v ._; ..u.. c..vv �(..(¡. :... "-' -J' l;��. -a. .l.!.!.�!; � •. _ ¡
',,!

un xalet :ir.1tlens i el-tío era conserje dtun banc j eh? •• é:S ueia

l'Er.S:nit ..... ele tan en tan. cr-í.dava al neu pare i el pcr-nava a 'b2.ix,··

.

t'
, .. r

.gesla que IJar a.ca.paven me s o nenys de la �ateixa iaeolo�ia. �n
'-'

a une s gOl! fes pet.í tones, i el convidava a pr-endr-e absenta, que

a Su::ssa esta prohibida".

t' escola a la que ya anar , . el "Costa i 110bera" va ser u..na

de les prlmer�s que' es va fer dins &e la corrent pedagogica reno-

vader-a qtze , al' eocoLa :p:-ivada, va ir::llJuls2..l'" la b').rGe:::i 8. catal.a

n.ID.sta, 11.i.beral, catolico-:progressista i europea. Com moltes el'

aque sbe s , esta al barri de Sarria i en ella s "hí, tro"b2.ven j1)_;:j.t
als fil1.s de banquer-s , industrials i' aemb'Larrt s , algu ...ns deIs

.qual.s sór:: ara líders polítics, e l.s de pr-of'es sl onal.s o peti ta bur--

aque st manc , en Jordi i' el seu gerlT�a es van anar- cr-earrt f'arna ele

g21rr.berroe:. En el seu cur-s ,
n
.... C02 en tot gYJ.p, qu-; hí. haví.a?

1 tinsti.5:"2-:ior, el tonto i' el bestia. L' i!lsti_gador és el c:ue deia
,

.

_

.L.t'... ""V"- f�r a.:····'\?·, ,...,j +01�.!..O era (:>1 """8 1"0 -"'_
a q_·JL8 l;_GI -t.J a-r;l e·v·el ...·�t;!s a t:: J..!".�).; r �.- v _�v �,,-.� v_ \....:_t.{ ... ,d. J ..1 �.::;-

..

1JO e_

;�� er-a in em nr'ovocava a f'er- U1"'·").c -"8_"Y'b�._1"itqts'. :L 11:::>.vo1:'3 er-a....a.¡ _'-'. "' •.
� ••••.Üi�.J.

•

v "
"

_ .....1;;;.,;> ¡J - = - -

?
..

_ o en= enes



traus ••• aí.xo vol di r- a'lrnenys ••• divuit t r-aus l .•.ji l' altre , el

bestia, cm f'ot i.a cada hosti_a! .•• perqlJ.e jo he sigut sempre molt

mandr-ón, aaps? Jo no m'hi tior-nava per mandr-a ele que hi h[�G"'Ués
1io, ele que ens emprenyéssin, per n2Jldra de fer l'esforg u.e pe

ear-lo i aquestes coses ••• pero jo de vec;ad.es m '11i +or-nava, eh?
Hi havia un ti.o que 1i (1'8ie111

'

el tonel'" Cle gr03 que era, que sem

pre m'estava emprenyant , fins que un d i.a••• l'hi vaig fotre un

cop de puny a la cara que va quedar... extes, r:.o. I jo, totalment

aco'lLorrit , perrlue a més va entrar el prof8ssor". Pero H
••• vam

arribar a ser tan ••• el po.nj_c, que company s que feien festes a

casa aeva no ens corrví.daven ••• es cIar que una vecad-a va�i. .g anar'

a una casa 01'1 la minyona era f'r-anquí.st a, Jo teni_Cl••• 7 Ó 8 anys ,

eh? Em vaá g comencar a cagar amb en Pr-ano o i tota la seva paren

tela .i, ella v i.nga defensar-lo ••• a par-trir d ' aqu.i , en aque l.La casa

no era van t.orriar- a convidar ma.i méstl• " Jo crec que hi ha incli-

vidus que a la gent ••• se 'ls inventen! A mi se 'm '18.11 inventar c om

un gam1)erro i vaig acabar sent un gamberro, doncs 1 ele lo mé s bes

tia••• fotiem bombes de polvora, amb tubos de Redoxon , i les f'ot i en

als trens de Sarria! ••• "

"Al "Costa" tilla de les coses que havia passat Era que mol

tes conf'er-enc t.e s , mol tissims estudis, moL tíssimes convivenc
í

e s ,

sí. Una: drogues; l'altra:sexualitat ••• :De sobte, jo tenia una in-

f'ormao
í ó

sexual. acollonant, encara no se m' aí xecava que •.• bueno,

ja ho sabia tot! El temps que s
' havien d' e aperar' les done s pel

metode OgiDo, que els o'/(1)_ls estkren contats 1 que a cada doria 1'10-

més n'hi sortien x ••• pero, sí,sí! par-a'l.s Le'l anerrt jo tenía una

fOGosit;at terrible i, és cLar , la neva sexu21itat anava Y.101t re

pr-í.mí.da i h:L hav.i a momerrt s en que eY:1 d.onava una mar'xa incrGi-

ble ••• If. ".U f'Lnaf, ja e st.ava mo.l.t ma'l.a..merrt , em bar-a'lLava ::'nclús

]
, _ T' . �., t f':l'" •

l'e.i.s mes arm.c s , .s, es que a o i.nque JO ja es aya :_C8,úls::nm amo

2-.:::;rlJ_p2:nent (boy-scouts), enr-o l l.at amb UDS tj_os que tocaven la

guitarra electrica i el barx , va:i_g cone í.xer- al Ton�_, que era

mol t afici onaf a 30b :9yl311 ••• :i_ per aqui. v8,iC comencar , eh? Tra

c1u��em totes les lletres i ene '12, agaf'ar' un rol:.0 c1;{1&'l2_a que

va ser mas ea! Tenia 1:5 anye , por-tava els c abe'l ls l:-arc;s :i_ un

sonbrero el t 2/:ue0ts (1 t a'l e s est:i.rac1es ••• 11



Així clones, el seu interm es va fixar en el crup él' e ec oIt e s ,

'Ilüla hi tenia tota la carn fí.cada i per mi era rnit j a vida. A
, ,

1 1 .," h''¡''
.

1 11'mes, e.3 cal") a.i ia l ucm a e s .i i.gue s , fotiem músi.aa ,

a aquelles misses-sopars q_ue reiem tant, •.• en fi, fins a les

primeres marri f'e stac i.ons que vaí.g anal" va ser amb gent (le l' a.:;ru

pamerrt v L 'any segti.ent de la mort el' en Pui g Arrt í.ch'", 11A les excur

sions no lligava mae sa ; entre que no m' en enterava i lo d.e pixar
me al llit fins bastant ¿:;randet, que tenia molt eomplexe .•• Hi 11a

v.i.a una xavala , que dor-ní.em a la mateixa tend2" se 'm fotia al c o s-

tat i ••• v i.nga apretar! Jo no llicava res fins que m'ho van a.ir.

A més tenia U1'lS 1Ji ts tan. immensos; era eompletament agob'iarrt ! •••

Pero ,bueno , fotia fred i s'hi estava bé ... "

A partir del 16 anys deixa l'eseola per anal" a l'institut,
amb gran di sgus't dels seus pares, dones "

.•• al.Lá no s
'
e s t.udá ava,

que lo important per tú en aquests moments és treballar, i com

que alla no es treballa la gent no surt preparada, per-qus els

que surten d'alla són els obrars". "Vaig eonengar a coneixer

gent mol t diferent, rar{ srrí.ma , gent que s' enr-o l.Lava molt bé 1

unes assemblees inadudi tes, uns piquets ••• anavem a la universi tat,
ens aal.t avem les elasses, anavem a menjar al SEU, en fi, a110 ele

passar-s'ho bé. Pero després de tot vn curs de desmadre total,
una cosa terrible:nent maca, que va ser des d' anar' amb ponxos i

flors pel cap i S2J.1o.2lies, fins a viure unes batalles increibles

per tot Barcelona i follar com bojos dur-arrt nits i dies seglüts ••• ,
ho vaig suspendre tot i el meu pare em va dir: 'bé 1 sivols que et

segueixi mantenint, a estuchar a.l "Jaume Bofill" ", saps? hUIJa

nisme cristia i tot aí xo ••• Va ser una epoca de replegament. Com

que havia treba11at mi g any , em vaig compr-ar' una Hondi ta j. cada

d:i.a cap a11o., forma1et ••• }Jera vaie anar acumu'l.arrt 1 pcnoarrt en

tot� lo anterior, tot� el que havia aprés a l'institut, fins

que míea en mica em vaí.g anar destapant, paasarrt , paosarrt a.e t o t ,

cagant.-me en tot, en l' humarri srne cr¿_st�.a i en el PSUC, i •• • en H

vaí.g cate jar cinc. Em v8,iG vendre la moto, i cap a Finlcmdia,

Noruee:a, Ar:1sterdam! ••• 11.112, V2Jn compr-ar' una mí.ca e1e merc1a j la VD:;1

I
¡I



fum.ar; ens pensavem. que ens havi-em. col.locat, per'O,ca!, no ens

haviem col.locat pas".

Els s eus contactes 8I.1b la "xoc o'Lat.at'haví.en comencaf el
curs anter-í.or-, a travós del seu Germ8., intern a un col.leci del
Pirineu _ti

••• en el seu curs hi havia molta gent que f'uriava , un

tio que paaaava mar-da i ••• no sé, molt ro110"- i el seu 3r.1Íc Toni.
11 .Al 'Costa' ja ene hav.i.en di t que la riar-í.huana , que no, que mala

merrt ••• per'O a.ixf , en un to molt religiós i Iliberal .•• Aleshores
jo pensava que estava bé} que no era dolent, per'O que no ho ne

cessitava, que es podía arribar a aque t s estats sense fumar ..• ".

"Aque l.L estiu portava una marxa Lmpar-ab'l,e , Vaig anal" a Eivj.ssa

amb la V. -la pr+mer-a hist'Oria, potser des a.els 10 any s ••• -·i, ¡
al tornar, la llui ta de l' institut" (es refereix al procés a.e posa-I
da en marxa ,sota el control elel barri, ele l' insti tut on anava,

cosa que va compor-t ar' una llui ta que va tenir el seu purrt [ÜC;id
el primer trimestre d'aquell curs) "

••• per'O per mi aix'O tenia

t.ambé una al tra marxat tenia un alicient sexual, un alicient ele •••

d'orsu.ll, U.l."1. alicient ele vic;or ••• llavors, la xocolata em donava

mo'l.t a mar-xa", "Abans , per'O, ja ens hav'i.em posat a f'umar' molt,
mol tíssim, em paasava nerda un amie del rneu germa, tota una

hist'Oria d '
2l1.8X 2l Zeleste i comencar a fumar al.La•••molt bé ,

no? • .:)er'O portava ja temps fumant i el e as és que no, no em

fotia res, no em fotia toque". ::!ins que va arriba.r el dia del

festival elel Bor-.a: "estava alla assent a't amb una amí.gueba que

haví.a lJ.igat, e s
.........
caltant la Platería, i hi havia una arne.r-Lcana ,

gorda, que SI es+ava fotent un bocad i.L'l.o , Jo també me In fotia un

i ens ans.vem mirant. 1, em passa un porro ••• increlble! Com un

eli t gros d' aque at s , així de gru.:i.xut i ... ele mar-í.huana pura! Bue

no, va±g sorti-r ••• qua...n la. tia runb la que �!lava em va donar foc,

vaig ten�_r el "flash": 'hosti.a, ara sí que t'l1a peGat .•• i fort:(s-

s i.m" s . vaíg pensar. 1 a partir d' al.e sho r-e s uno "'cegos" :Lncrei:bles,

Així 1 el hax ha entrat a f'o rnar yart ele la seva vida qUo

t:i.elj.ana" ••• i a mí m
' a�ra(lava, })er'O, és clar •.• a cada cosa que

1
r

.impr-e s í.onarrt s ••• "



. �

feia hi trobava 1L.'1.a jv.stificació i par-Larrb , parlant, i llegint
11egint, ele sobte tinc la meya justificacj.ó pel xoco'l.at.a ••. !!

"
••. el xocolata et provoca•.. bueno, et dóna una perspectiva dife

rent de les coses, de la reali tat de cada di a , aque sta d '

ae;af8..l....

l' autobús i corrents cap aquí i cap alla ••• és com un medi, 1L."l

medi per aprendre, per lluitar, per follar1 per dorrnir, per des

pertar-se, :per menjar ••• per fer les coses amb gust ••• i així
el pots utilitzar en qualsevol moment, nerque t'ajudi a viure, a

enro'lLar=t e bé amb les coses, no? •• ". "Pero, el) 1 aquí entra en
.

� joc una altra logica, mol t diferent de la que teniem fins ara ,

ele la que ens havien ensenyat i apr'e s ••• en tot. Je sobte, aque st a

logica és una lo[;ica de no treballar, principalment. Es una loe;ice,
de r-eLax , distendida, permí.s s í.va••• és una log:i_ca••• mmmm ,

senzilla.11 en aquesta onQa hi estic molt bé ••• i aixo és lo principal en

aquesta vida, no? •• tenint en compte Que són quatre dies ••• "

b) Paco. Aquef.:lt, de 27 anys , és el s egori de dos noi s d '
una

fa�ilia de León, el pare deIs quals és ferroviari i la mare nes

tressa de casa. Actualment viuen tots a 3arcelona, on el seu

germa fa de t��ista i ell de perit �en tele-comunicacions.

Ve j em primer de tot, a'l.gune s coses del seu barri i deLs seus

companys:
" Yo era del Crucero, y siempre nos pe1:eába..�os con los

del barrio J.Divino Obrero. Por parte ·de ellos había "El toro!! i

por el nuestro un chaval que se llamaba "SI panadero" ••• La su

premacía era que, mira "iba Bl Panadero/que el otro día se peleó
con El Toro, y le dió mas hos't i aa que por poco lo Elata ••• " Esta

era la supremacf a; y además, El Panadero iba de chulo por León

t
. ,

h
. d'

. , L. 11
con es e que mur-i o _ ace qua.nc e las, rru nermeno y ocr-o s •••

"Cuando el asunt o del pelo largo, yeso, El panadero se metía con

los que lo Tl.evaban así, buscaba bronca con ellos .Pero si eran

de su barrio no les decía nada. Y yo era de su barrio ••• Y claro,



lo llevaba larGo, pero nunca tuve n:Lnc,rL"m problema. Y si al.guí.en
se mot f a conmi go � me d_efend.:Ca él, el mismo Panad.er'o , Esto no

quería cl_ecir que en el bar-r-í.o , en L'l:i_ bar-ri.o 1 no me di er-a de

hostias con él o al[;o; bueno 7 me diera de hostias él a mi, por

que él es q_uien las daba todas. En el barrio era otra cosa, en

tiendes?.ocomo un P9CO en familia. Fuera,no : lIes que es dellbarrio", se decía •• o" "Este Ilan.adero ten:La un hermano mellizo
.

1'1 1
' .

1 t" h
., .

19t)-a que e , pero era 8_ V.nlCO que e erm.a muer a si.mo , a su

hermano el mellizo! Ni a su padre, ni a su madre, ni a su tío,
ni a Dá o s , eh? Bueno, ni al portero elel cine, que era todo U.':'<1. per

sonaje del barrio, eLar-o ••• pa todos, pues te podfa de jar entrar
a una de catorce 8.'.10 S , por e jcmp'l,o "; "Pues a ese tío me lo en

contré hace poco, en vn bar abí, del barrio. Su hermaDo me había

dicho que estaba en Francia y tal, ••• yo estaba t omando un chisme

y tenía pues, eso, 23 afio s , como él. Se acercó, venga mirarme, y

yo ni me enteré •• oUy, estaba totalmente cambiao, con el pelo muy

largo, Dn abrigo de piel y, bueno .•• cono un se�or, f�rrnando rubio,
tomandose un vaso y tal. 'Pota'lrnerrt e canb.i ao ! y yo pues, así, co-

mo ahora, normal yeso. Pues al salir del bar, un chaval, de unos

15 ó 16, le preguntié si le Tl.amaban El Panadero, que se quer::an
currar con él •• o fí jate, toclavía se habla de este tío por mí. barrio JI
todavía hay e;ente que se acuer-da••• " �"Después estaba el "Agúnll que era la hostia. Trabajaba en un

almacén de ealletas y llevaba un car-ri coche de e ao s con dos ru.e-

das, sabes? •• Una vez no sé que pasó con un guardia, que se enro

lló mal o alco 7 �r el tío le pinchó ••• estuvo en un cor-r-ec cl onrú,

un aco y picotr•
"Bueno, lue[:;o tuvieron rollos toc1a esa pandilla.o.rollos con

la policía, salieron en 103 perióchcos y toa la hostia ••• Luego 1

el resto c1e la pandilla fueron ya los manclangueros del barrio,

103 que nos pr-opor-c ionaban el ha..x
í

s , eLaro ••• lógico, controlaron

eso 11 •.



"Luego está ••• bueno, lo t:(pico, do o o tres que son Grises.

Pero, vamos, ara no les hab'la casi nadie. Bueno, mi hermano les
.

1 1 el' 11 '
1 <;:> 11 liD' �.

ve, por e j emp o, Y __ e :.'..cen oye, ¿CIlie nao esj I e jame , CtGJ8I.'le,

yo con polis no me hablo, no te enrolles ••. " Pero a8:(, CIne tu y

yo no lo hacemos ••• Bueno, yo CO::'1.0ZCO poLí.c I as , joc.ler, y una vez 1'"

un mo squeo ! =�st8.ba en T\J:aelrid, y un mosqueo ele la hostia! Ya 11
estaba d.i c i endo a C. "Oyc , vete pa casa y limp::'a 18, habi tac:'.ó�

I

porque, es que estos me L'l.evan p' af.arrte ! 1I Porc;_uc me puse a CO!"J.cr,

y er-an cuatro grises y nosotros aquí. y un tío, U_110 de ellos,

venga mirarme} venga mirarme ••• y le veo que se levanta, ir: ene pa

la mesa y me dice "¿que passa? ¿riue ya no te acuer-das dc los

amí.go s?!' Bueno, me dejó' acojonao ••• diGo "¿Cómo?. :\Tot8.1, que

era uno a.el barrio: "Bueno, pues estoy aquí, en la comísar-La ele

Ventas, si un c1:la se te ofrece alGo ya sabes ••• " y y� que acababa

de salir de la 0.G.'3. el día ant.er-í.or-, que me habfan lic;ao.okn la
marrl f'e s't ao í.ón ••• tres Cl.:Cas estuve ••• "otro es cabo primero de los

antidisturbios, no veas ••• y está aqui, en Barcelona. Este en el

barrio ha tenielo cada bronca ••• pero ahora,eh? Ha sacado la pis
tola, la gente le llamaba de todo, bueno ••• Luego está otro q_ue

es un tio majo, que se hizo muy ami.go mío. Era de estos ••• ele a

quella nam f'e s+ac í.ón que hubo de polis en Lladrid, te acuerdas?

Pues fue de los Clue más tiempo ha estao en chirona. Al salir lo

ha de jao, no ha querido saber' nada más del asurrbo ••• "

"Yo
.

estuve en el barrio hasta los 20, viviendo primero en

un sitio y luego en otro, un sitio que se conocía por el políGono�t
"Yo creo que he estado en todas las calles de la ciudad, conozco

todas las calles de LeóY)¡ todas! ••• eso si es conocer una c iudad

bien••• Es que, claro, trabajé de chico de recados Yeso ••• l11ego
en una tienda que vond

í

an ropa y .luego ••• bueno, al final en una

[!;estoría, ya; mucho tiempo. Después de la gestoría ya me fui a

la mí.Li., voJlUntario, a los 17 aio s •••
ti

ffAl salir ele la mili me iba a marchar pa Canadá••••me habIan

di.cho que en Canadá y Ausbra'l
í

a, de pastor, se sa.'1aba past a en



cantn.d
á

, Australia estaba mal por-que te pedían un poco de inzlés,
pa defenderte, yeso, y en Canadá , no. Entonces quería ir allí,
/1 �1T". 1-

• , J ba i t l' ,so o ••• ll�. a.rrt encc.on era t.ra a jar' .r-e s meses y a or-ar nueve, y (Lar:::'.]
una vuelta por ahf , America, ::furopa .•. no se, me enr-olLaba la 'i.c1.ea.

Pero un día tuve una bronca muy gor-da con mi padre, no se, hubo

un lío muy Gorllo en casa, y tal ••• él quería que volviera a e sbu--

di ar- otra vez 1 y yo pacaba ya de errtud.íar yeso ••. Luego , un día
vi unas oposiciones y pensé Ifpues} bueno, ha.:;o eso, después pi-
do la excedencia, me piro y vale ••. 11 Y, riada, las saqué ••• 'bueno,
er-an sencillas. Fuí a T:Iadricl, aprobé las oposiciones y estuve

allí seis meses".

"Verás 7 1
' J..' das praCvl.cas e seis meses en �;TG.drid S0n una cosa

horrible. Lo ún.i.c o bueno er-an las pr-ác t í.cas cle laboratorio] lo
I

d
. ,.

l J" l J.. J.. t te maneJar naqtllna3 e_eccron}.cas, e_ morse, ua-va- a- a•.. eso.

Lo demás ••• cosas tales como aprenr1erte el orC;8nigrama franq,uista,
de tocla la admí.rrl str-ací ón ••• te lo machacaban en cantn dá! Y me

tiéndonos en la 'cabeza que ten{amos que jurar los pr-inc í.pi o s clel

mov imí errt o y no se que, no? Bueno, hubo un lío de la ho st ía,

pero al final no se juraron!". "Allí me encontré con un tío ab

ao'Lubamerrt e loco, que le gustaba muchísimo el jv_e.:;o, con un rollo

mu c;rande,no? •• era CU8.l1do ceriábamo s de lo que mangábarno s en

Simago. Ibanos a mru1sar la cena allí y cenábaTIos a base de •••

salmón y la hostia. De lata. O sea} de puta mao.re ••• Pues con

este montamos una obra de teatro -El Avaro, de rf�oliere 1 aco j ó

nate! - pa librarnos de las clases ••• "

"LueGO pedí que me destinaran a Canar+as , Cuando iba en el

tren para Cacliz 1 me encontré con cuatro que estaban all:L en Ea

c1rid, conmigo ••• f3e habían errt er-ado que te:n:Lan la f'Lrno s í.s •••allí,
ja,ja,ja! •.• y ven.ían de hacerse operar; claro, como teníamos que

ir a trabajar yeso ••• En la cantina corioc I un tipo, 'que iba con

una tía, y para Canar-ias tambí.én, El era ele las mejores f'amiLí as

de Pamplona, f'ugao s de casa JT buscados por La Guarcl:i_a Civil.



Iban i:lllí a cacar-se por-qué la tía cumpLfa año s y •• no sé, un ro-

11 <;> TI el t1'0 ¡..'
.

, (J � t ' cli +o, no. .!.Jueno, pues 'IJ en::. e.. aquJ_ a _a ma , en re e_,- _ v

gros i la munycca) el dado ese ••• de los legionarios ••• bueno , los

pasotas yesos, no? Un dado, con cinco PQntos}�chos como si fue

ra tatu.aje, ¿sabes lo que significa? oelio a todo lo que sea••• po

licia, no se, toclo lo que sea or-den y rollos d '
esos •••Él encon

tró curro en el Sur de la Isla, en la construcción, y ella ele

ATS.

Un cop a Cauaries "
•••me junté con un macarrilla de Jaén,

un fascista de la hostia!, el menda aquél! Traía el ace:Lte de su

casa y era todo boca, sabes? era todo boca ••• EstábeJnos viviendo

tres' en un apar-bament o y nos daba unas pal.Lzas todas las noches

con que: "a esa me la follo yo mañana" ••• en ese plan, aabe s? ••

Pero de cabreaba mucho porqué él, con un Merceeles que tenía o_e

su cuñado y todo ernpaque t ao , yendo todos los días a las me j or-e s
boites de Las Palmas, no se comía ��a rosca,nunca ••• Ibamos al

Saxo, que es como ••• el Zeleste de allí, no porque sea t�� progre

yeso, sinó porque es lo más que hay allí, y teníamos una bote

lla de wlrí.sky , con el nombre ••• yo lle�aba, me daban la botella,
me iba pa la mesa, invitaba a los amigos ••. era la hostia. Yo

era cliente de allí porqué un buen día entre en esa discoteca,
no? Y estaba así, aburrido, no conocía a nadie, y tomándome co

pas. Y entonces el pincha-discos se enrolló conmigo. Fuimos a

casa, le invité a un porro y tal y entonces él me dijo que se'
dedicaba a grabar cintas ••• cobr-aba unas 250-300 ptas. la hora •••

y me "asocié" con él en el negocio.

"Las Palmas es 1LYla ciudad muy bonita, sabes? Es una ciudad

larga, bor-de ando todo el mar y luego, en la parte del muelle,
donde esta. todo el mogollón, el barrio chino y la hostia••• el

ambientorro ••• esto estaba aepar-ado de la isla y lo h811 unido

ahora; le han comí.do terreno al !Y!8r por la cara .•. el dla que se

mosquee lo va 1TI811clar todo a la mierda! Se llama la Isleta, e s t
á

arriba, es un morrt f cu'l.o , no? Y allí se monta el trapicheo del



,_-

chocolate, en los kioskos, donde venden novelas y eso ••• pues pa

san el chocolate. Pues un amigo, muy mercantilista él, y que

trabaja muy bien el cuero, habfa llegado y encontró una c aaa medi o

en r-ua.nao en ese bar-rí.o y viv:�a fülí, se la e staba arrec;12ndo.
Pero como tenía U:'1.3.S mano s o.e la horrt í.a, y tocl0 10 que hacía lo

vend.Ia , empezó a mo squear' a toda la mafia d.e allí 1 que es mucha•••

la del cuero, y esas cosas, y que están en contra ele los artesa

nos, por-que ellos hacen tiradas e1e dos o tres mil, pero claro,
no los hacen t2� bien •••Entonces estos tíos fueron a eliminarlo

y se metieron en su casa y le echar-on, y cuando le vi estaba des

calzo, con v.n bolso y vn troquel dentro del bolso, y le perse

guía toda la mafia••• que se 10 querían cepillar!

"U -::1' b
.,

b tn �la, Que aJe yo a comprar v.na ga�uza muy uena que en-

go pal tocadiscos, cUffi�do vuelvo me encuentro por la calle a un

tipo delgado, delgado, con �'1.0s pelos de'la hostia, rv�io, des

calzo y tal., Tire ataca por la calle y me dice ••• bueno, en f'r-ancé s ••

me dice si tenía musica en casa y si no estaba haciendo otr2. co

sa,no? Porqué a él le apetecía escuchar musica, pero que contro

lara é+1 no quería bares y eso ••. Fuimos pa casa y rcsv�ta que el

t:(o se llamaba Bubú y era el pr'op'i.ebar'Lo de U-11. barco. Venían de

Holanda, pero llevaban bandera inglesa, por eso de que es mejor,
parece que no se meten tanto contigo. Tenía.'I1 cülí un talJer de

carpintería, estabe..n r-eoar-ando el barco 1 tenían una contrata para

sacar del mar U-11.0 de esos barcos de Peacanova, que se hunden mu

cho por allí. Les pagaban un millón de pesetas, y entre esto y

otras casillas estuvieron casi W:1 a'lo por cülíj luego se fueron

a vender un cargamento de sru a Costa de Earfi1, y todavía reci

bí una postal,desde Cabo Verde, de mi amigo, el del cuero, que

al f'Lna'l se embarcó con e110s ••• y ahora está :D0r aquí, montó una

tienda en Arenys, creo •••

"Bueno, pues había un personal ••• era como una comuna, entien

des? Bueno, no era una comuna así ••• institucionalizada, pero fu_11.

cionaba cono una comuna. No tenías que llevar dote ni nada, y no

te pasaban: tu vivías allí, ,T sll « tl"'8"baJ· abas.v
-"" A parte de que



todos eran o buceador'ers profesionales, o patrones de barco �r así,
Bubú era además musico de Jazz ••• había e s'tado trabaja..ndo en Casa

blanca. Tení8..L'1. allí mas instrLunentos! un órgano, un bajo, una

balalaika, flautas ••• bueno! Yo intimé mucho con el tío, y un día,
al terminar la c ena me dio un trozo así de mierda y me di. jo:
"torJ.a, pa q_ue te ganes la vida :/ +al, n "No, no, yo no q_uiero ven

der eso •• �" y le conté que estaba trabaja:.'1clo y tal. Luego me jcontó que tenía tres quilas, que se 108 había hecho él: cOIDIJrd

d.í.ez quilas de rama, lo vareó, lo tamizó, lo prensó y se lo tra

jo ••• yahí e!l el barco estaba. Luego estaba una tahilandesa de

16 aí.o s 1 que vivía con él y era áGil en can+í.dá••• la veías en

alta mar, +an fresca saltando por medio de las cuer-drs , los ca

bos ••• luego se ponía en la red de proa, una red así, y se ponía
allí a f��arse un porro y hala •• �descalza siempre,esa. Luego es

taba uno belga, de unos 28 año s , un poco más joven que Bubú e ese

era el loco de la Grasa, que se baSaba en grasa del motor por�ue

c1ecía que la grasa era tonificante, sabes? Estaba loco ••• y comien

do, comían del mismo plato, todos. y el tío tenía siempre las

manos llenas de grasa: él no salía del barco, estaba siempre en

rollao, haciendo cosas; que si el compresor, que si las turbi

nas ••• Vivía allí también otro tío que era de Caracas, un pai
sano mayor, eh? •• que había naufragado en las Bermudas y había ve

nido a parar aquí. Él contaba q_ue tenía un barco, y un buen día

se quedó sin barco, q_ue era todo 10 que tenía••• y se acopló allí,
con esa gente ••. cuando hacía' alg(m viaje con pasajeros, por la

noche yeso, se tomaba un ácido él, pa poder enrollarse mejor
con las velas!

"Toda la comida la hacía la tía tahilandesa, toda, divina.

y siempre echaba haxís, un poco al final, espolvoreado sobre la

comida� •• y hacía mermeladas ••.Y, con eso de la cocina, de made

ra, para partir la carne, allí ellos partían el chocolate y lue

go, con una pipa de agua, con seis gonas ••• a trozos, a chinas,

plas,plas,plas ••• con la "arguila" de seis tomª,s. Tenía en el fi

nal un a¿;uj ero y allí ::::.et:[an el chocolate a chinas, cortao, y
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Luego un poco de tabaco, Pall F:all, les Gustaba, por enc í.ma , y

estaba encendido toda 1)...11a +ardc entera. Nada , ibas p' 2J.lá Y a'lue-

110 daba! Mirabas y CODO si fuera la lumbre ••• si pec;aba eso ••• unos'

paaone s ahí de la hostia! Con Pippermint y con 2G"'ua ••• yo �ue sé!

"En el barco, una vez, en una fiesta (11).. e h.l ci cr-on , panó un

tío, conocido ele ellos, ho l.andé s creo, con 1..1.n trur-barrt e y un traje
azul. El único equipaje que tenía era eso, nira: chocolate,C1ue
llevaba cant

í

dá, y hacía unos porros con un papel rosa así ele 12.:'-
'

go. Le pregunté que a donde iba, y me di j o que se cl:i.rigía 2, Soria,

porque le habfan d'i cho que allí había mUC!.1a t.r-anquf.Lá.dad ••• "

"De spué s
,

aClu� , ya sabes. :¿;1 rollo de delegao de CCOO, pele8..Yl-
dome con toclos los o-rg8niz2,os, el trabajo, las asambl.eas ••• h2.s

ta C1"I).e me harté y, ya ves, paseando de todo,no? Sabes?: en nues

tra secci6n, que somos unos diez, nos enter&'1los hace poco que to

dos le d ábamo s al f'umequo ••. antes se sabía mas o menos 1 per-o •••

toa.os! Pero, oye, de spué s de eso hay como una especie de soli(la

rielad, no sé ••• ahora e s+amo s bien enr-olLao s ahf , en el trabajo .••
y ya que hay que hacerlo pues ••• por lo menos ••• vamo s , Que eso

vale, tío, eso vale .•. "

c) Conclusions. No exposaré aqui l' an8lisi életallada de

les dues biografíes, pero sí els resultats sintetitzats de les
.,

principals conclusions que se'n poden treure del seu estudi i

comparació, tenint en coapte a nés la caracterització general del

grup de referencia que he fet ant er-i orrnentn

1) P.:ra, el hax f'or'ma part de la vida qüo ti dá ana de dos indi

viclus provinents d 'un med í, ao o i.a'l , geogra,fic i cultural total::Jent
o.iferent. En Jordi, fill él.'1..ma f'amí Li.a ele classe mitja de J.'eiX2I1-

p'Le 'bar-ce l.onf , politi tzada, amb UJ:1a determinada percepció e1.18.

bor-ada de la seva cu'Ltura( catalan:Lsme). La seva historia esta



marcada sobretot pel pas per les tlinstitucions" (f'amí.Lí.a, esco-

la, boy-scouts ••• ) i el rebuig, en diferents gr8.us, d'aquestes.
En Paco 7 en canvi 1 fill de classe obrera del barri de León més

conegirt per la seva dur-e sa , i amb una percepció ele le. seva cul

tura no tan el. laborada, més pr-í.mar-í a, Els seus records e s+an

molt més cond.í.c
í

cnat s pel terrítori (barri, ciutat ••. ) (1.el qual,

s'allunya aviat, pero, i per l'activitat laboral, que és la que

el porta a"coneixer mén";

2) L'habituació al hax es dóna per c ami.ns ben diversos. T.:en

tre que en Jordi rep les prineres noticies a través de l'escola,

de la "corrbr-a-cu'L tU.1"a" (Bob DyLan) , la pren per primera vegada
molt lluny del seu meeli habitual, en fi, representa :Del" a ell un

trencament amb mol tes coses; en Paco, en canvd., fa els seus prí
mers contactes amb la "mandanga" al seu propi barrí i eles de

bastant jove, l'hi ve molt més donat per l'ambient i no represen

ta, per tant, cap tall més o menys brusc a�b el seu entorn ni

una presa de posició dev2nt d'ell.

3) En Jordi d6na una import2ncia més C..ca."'1. al' exp'l.Lcac í.ó
o justificació ideologica ele la drOGa que en Paco; c om veurem,

es pot incloure molt bé en les línees generals de la contra-ideo

logia de la dr-oga més "m_ili tarrt ", Aqui, a part e1e f'actor-s cduca

tius (con la importancia que a la seva escola tenia la justific2,
ció coherent de tot el que es feia L es d.e í.xava ele fer) hi tro

bem la confirmació d 'un f'enomen f'or-ca conegut: sembla que els
" �.l:" t· b t t 1 ..L.�que son mes o menys neor a s l, so re o , e s que es can en. un

ambient en certa maner-a hostil l preocupat per la seva actuac í.é ,

ténen més necessitat d'un corpus ideologic que els sustenti i

re-afirmi que no els més "vells". Aquests, com en Paco, pels quals
el haz: fa mo'l.t t emps que és un e'Lemerrt né s de la seva qUotidianei

tat i que, a mé s , rií.ngú els hi ha dcmanab maesa compte s de la

seva actitucl, no teoritzen nassa sobre la seva practica i, en

bas'tarrt s casos, mé s av:Lat ténen un cert r-ebuí.g a fer-ho a nivel1

explícit, almenys, cosa que he pogut comprovar en bastants in

forma"'1.ts. En aquest sentit, un xaval de Sta.Coloma, de 19 a�rs,



par'at i conouraídor- de var-í.e s droVJ.es, deLa , després de c orrt estar'

a una enquerrt ar "Encuentro una chorrada esta encue at.a por-que no

le veo u�ilidaa. Ya lo dice el dicho, 'passa de todo'y vete a

otro Lado con la encue sta'i

4) Encar-a que veiem f'o r-ca paraules comuna d ' ar¿:;ot en el

LLenguatige del:-J dos, el él.' en Jorc1i no éso ta..1'J. cliferenciat de la

norma ceneral cc:n el el' en Paco, rno Lt mé s caractcrístic i variat.

5) Cap deIs dos és, en aquests moments, un marginal en el

sentit estricte de la par-au'l.a, encar-a que estiguin al marge (o
�"passin") ele certes activi tats o convencions soci8.1s: un

é
s estu

d.í.ant , l' altre treballador.

6) En els dos veiem +anbé que el hax no es pr-en nec e s sar-í a

ment a través o. "una rites cleter�!lin2.ts, als Que cada vegada q.ónen
menys importancia, sinó Cine s 'ha integrat en l' activi tat di8.ria:

estudi, treb8�1, esbarjo, politica,etc.

7) Finalment, en els dos trobem algtu�s valors comQ1'J.S sobre

sortints, Que si en 8�GÚn moment van formar part d'una certa sub

cultura de la o.roga, estan avui d í.a molt més extesos : 1 f afició

a la música, sobretot la "pop" (rack, progressiva,"enrollada" ••• ),
encara que tru�bé disfrutin amb la classica (Jordi) i el Jazz(Paco);
postura crítica enfront ele 1es institucions, parti ts d '

esquerres

Lnc'l.o so s , i de l' actua1 si tuació política en general, de la qua'l,
es manténen bastrarrt al marge; exaltao í.é del plaer, de l'emistat;
de saber-se fer les coses un mat e í.x sense nece ss í. tat d ' ent r-ar en

el "tinglado 11 general, c.intre de lo possible; rebuig del trebe_ll

en la seva forma actual ••• Coses totes que, si bé es manifesten

de molt diversa maner-a, e shan presents en les diverses concep

cions que formarien part més aviat d "un "f'r-orrt amp'l í." d ' oposicl.ó
a les actuals formes de vida, que no d "una determinada sub-cultura

de la droga.



NOTES. 2. 2. Qui pren droF,lle s?

(1) A &�glaterra, el S.XIX, era més bexat �ue l'21cohol i per

aixo extava molt estes entre el proletariat. Pero, en fer

se aquell més assequible "
••• como no me es fácil ceer que

nadie, después de haber gustado una vez los divinos IJlace
res del opio, des�ienda Luego a los goces bastos y mortales

del aJ.cohol, doy por sentado

que 'rulora 10 toma� los Que nunca 10 tomaron

y los que siempre Lo tomaron, toman ahor-a más aún.. n

Quincey, 1976, pp.12-13.

(2) Com molt bé ho explica el llibre de RosentilaJ.,E., (1978),.

(3) Aixo se !TI' ha confirmat al' anar als tres }!rincipals hospi tals .

de Barcelona -St.?au, Clínic i Vall d'Eebrón- i demanar per
les fitxes mediques de tractats per intoxicació relacionada

amb la cannabi s , Com ja so spá tava , m'han dit que no perdés el

temps, que éren ]!racticament inexistents (excepte en el cas

d' al.guna alergia, aJ.gu:"1.a ps.icopat o'Logia bas í.ca ••• ). Si ens

fiessim d' aí.xo , donc s , a Barcelona ga:.rebé ningú f'umar-í.a hax ,

(4) Als EEtm, el Comité Nac'i ona'l, sobre I.1arihua..YJ.a i Abú.s de Drogue s

estima que l' any 1972 hi ha 24 milions de f'umador-s ele canem,
xifres que, segons recents Lnf'o rmac i.one (Cat8�lü1:ra-::;xnrés ,

23-5-78) han passat el 1977 a 36 milions (13 milions habitual�:

3 milions cada dia). 'DeIs USA és d'on hi ha més dades que,

pr-ec
í

samerrt per la seva complexi tat, no ana'l í, tze..ré ara aqud.,
Sobre aixo, vegi' s: Clinord¡ !!I. B. (1974); Thonas et al., (1975) ;

Dembo et al., (1976); i Bearden et al., (1978).

r.'Iato Reboredo,J.T,Tª., 1976, pp. 31-33(5)

(6)

(7)

I.�undo Di 8..ri o , 15-2-78

1:'1 "Dai,..· 19-8,-78__J __ (. '_ �:J ,

p

(3) Catalu..�;ya-:Sxpré�j, 23-5-78; Tele-Exprés, 21-3-78, (Dr. J . ;',!º=. ?laYJ.<':; 1

e s+ud.i inedi t sobre eJ. consuro de droves a Sabac1elJ).



(9) En el reum d '
Ul1. .inf'or'me publicat a T.lataró pc dem llee;ir que en

aquesta c í.utat es casta 1 milió de ptes.mensuals en corisum de

o.roc,v.es il.legals, pr-Lno
í

pal.merrt h2,;:ds,grifa i LSD:" ••• el con-

.=! ;¡ el' t 't
' n , "J

1 .::1
sumo o.e uroeas por lS rl os geograIlcos 8e��a,_a como zonas o.e

mayo.r mercado los barrios y los suburbios ••• El mít o 1 pues 1

de que la droga es una moda excLus ivamerrbe estuc1iantil -e:c. el

d
.�

t
'

caso e j,�a aro 1 por lo menos- salta por los aires. Esto ayuda
a elemostrar que el COnSllJ":lO ele droga no está par-ta cul.armerrbe
de t e rmi.nado por el oríc;en o pertenencia a una deterninac1a

c'lane ('oC·',..,l (mel-e--V.'(·nre'� I")r 10 77)C(..J ,) .. cw.. _.' .. .J"_._ ,_ , L.:J- -
•

(10) �affi,li., 1975, p.31

(11) Laurie,P., 1969, p. 15

(12) Tret de la classificació feta per D.R.Laurence, citada a

Laporte,J., 1976, p. 29.

(13) Raro, E., 1978, p.70

(14) Bayé s ,R., Iniciación a 1a farmacoloGía c1el cOEtnort8...1Tliento,

Ed.Pont811ella,Barcelona 1977; citat a Ca�f, 1977, p.125.

(15) Leary,Eetzner,.lLLper, The Psychedelic Drur,:s�: Acaderny Edl t í.ons ,

London,1971. Citat a Laur-í,e , ·1969, p. 159.

(16) Sobre ai:�o veure Jervis,1977,pp.107-133 (liLe. tecno'Logf a de la

tortura"); la revista Re Hu.elo nº 37, pp.11-13, en hi ha una

janal.í.s í, de la llei anti-dro:::;a promulGada a Italia a f'Lrial.s de

1975; i Iri.nage et 8J.., 1977,P�).122-157, on es fa una anhlisi

jurídica de la "Ley de Pelierosidad Social" e s1oanyoLa,

(17) S8I:lÍ, 1971, p.253



2.3. LA SITUACIO DEL HAITS.

Crec que ara ja estem en condi c í.orie d ' ana'l.á tzar la s:L Luac í.ó

del hax entre no s1é'.tre s , tan a nivell ideologic com social. En

aque sb s momorrts , la seva 8.l'n.1JiGÜa po s.í.c i
ó

en 1 t errtr-amat ele les re

lacions social i ideologiques el converteiz en un eLerierrt molt

revelador elel papel" de la ideologia en la nostra societat i de

les seves contrac1iccions. Pero per acabar-lo de situar en el seu

corrt ext e pr-ccf s , són Lnd'í spenuab.Le s Le s consideracions que expoao

a corrt í.nuac í.ó ,

2.3.1. El seu contexte.

1. rTorD.2,tiva

Tota societat disposa d "une s no.rme s de I'unc í.onamerrt , ir:lplíci.
tefJ o explícites, que s' han anat conf i.gur-arrt al lIare; de la seva

historia i ele la 11ui ta i la inter-relaeió de l.s diferents grups

que la composeri, per la qual cosa aquestes no rme s responen, en

general, al.s interessos deIs grups donn.nant s en ella. A partir
d ' aquí., les coses que són acc eptades i/o exercicl.es per la majoria
de la població es defineixen com a "norrna'l.s ", i les que s

' apar-ben
d '
aque st línea s6n "anor-na'Ls" o Hclesviades". Per a mere

í

xer- aques-

t '1 t
. " . .. , � 1 .L." 1 ] ta U_ a.ma cenorm.naca o , pe r'o , no c a.i que es lJraClil e e coses ::0 _

estr8J.1.yes en el sí d '
aqueL'l.a societat, s í.né que n 'hi ha pr-ou 21::J.b

que siGlün coses que estan"Iora de Tl.oc "; "Quan alGÚ es rasca el

cap o el nas, no ens n t errtr-anyem a no ser que ho faei d'u:'1a maner-a



'c1esplagacla' -per exemp'l,e per comunicar-se amb algú altre-, doric a

nor-mal.merrb els movámerrb a el. t aque st tipus no són e'Lemerrt s utilitz2:'cs

en les comunicacions convenc Lona'Le" (1).

Pero, és clar, no tots els individus :i_ c;rups s'adapten de

la mat e ixa manera a les corrveno i ons socials l es l)roél_ueixen ales

hores uns c ompor-t amerrt s socials "ano rmal.a'", unes "conductes (les

viadesCl, que ho són aerapr-e en relació als patrons aoc
í

al.s esta

blerts. Aque at fet, a més de la v.l olac i
ó o.e la norma, implica

t ambé la relació conflictiva =eví.t anerrt , enf'r-ontiamerrt , etc. - arnb

les diferents I!a.Zencies socia.ls de control", i la buaca d "uns

recursos per a proteeir-se enfront de l' apare11 de l'�stat, a les

necessitats del ClUBJ_ responen aquestes agencies socials. I ClU21'lt

aquesta desviació és 1.L.'1. punt central o_el compor-tanerrb vi tal i

qUotidia d'una persona, aquesta tendeix a desenvolupar tot u,n estil

de vida al seu vol t.arrb , creant a.i.xf una serie de valors, normes

i concluctes específiques a la seva si tuació. Aqueat procés es d.óna'

par-al.v Le'Lamerrt a la seva identificació amb els imlividus o c;rups

que es troben en una si tuació serfb'l.arrb , els qual.o poden arribar
\

a forffiar, en molts casos, una subcultura propia. Pero l'�stat,
que s' erigej_x en airt o-o-epr-e serrtanti de tota la societat 1 no pot

per-mebr e l'existenc5_a d'aquestes sub-cultures que, d'cle:;una ma.."le

ra, poden qüeat í.onar el seu f'unc i onamerrt i és per a:�xo que 1 en

diferents graus i maner'e s =una de les qual.s és la seva integració
s 'h¡i_ oposa.

Així, la normativitat so o
í

al. ha anat sec;reg8nt uno elements

que queden al m8xge del seu ftU'lcionement normal i s'han anat crea'1.1

una conceptes i unes azencics so c1il-al s , une s més generals; a1tres

més especiali tzades 1 per als diferents tipus de desviac í.é e boig,
homo scxual , c1roGut;

.. .

t
'

1presons,mam.corm s ••. per Cl ar nome s e_s exem-

ples mé s oLar s , Si aquea't e s cliferents ac;enc¿_es aoo íal s són les (fue

s'encarreGUen, de m821era més o menys directa, ele la repre:3sió de

tots aqucts inc1iv
í

dus , els conceptes són e13 que els diferel1.cien



de la resta <le la po'hLao i
ó

, i no pr-ec
í

samerrt d 'una forma neu+r-ae

"-Los ertlpos nart;:!_n2.clo:1 actúan como un test que nos revela los

val.or-e s más <:�xrto:r.l2.:ti?'ad08 ele nuestra cultura. 'Delincuente', 'lo

cc'", "homonexual.",
'

o,roGado' son un ejemplo} pr-ac+Lcamerrt e per

fecto, ele palabras-fetiche que de sencaderian torrentes de intensa

eruoc·; o"p�j 0.2.0.; O.c8;.gna'l unas realidades ant e las que no es l'Ofiblecl:i.stanc i ar-s e , re:flexione..r; hay que 8,ctuar pronto y en corrtr-a, i

S 0::1. las pal.abr-aa-vónuto" (2).

En tots aC!,uets casos, doncs, el discurs ideoloeic reemplaga
a una informació verag, incol1venient per al propi sistema. l COD

que en els estats democr-atrí.c s del capitalisme monopolista, en eI s

q_ue els COl1sens socioJ_ hi juca un paper primordial, l'utilitza
ció Lnd.i acr i.mi.nada deIs aparells directament repressius comporta
certs problenes, es reforga el rol de la ideologia, que té com

a un deIs principals bastions els medis de comurri.cac i ó -d 1 "in

toxicación s ' ha dit 1 encertad81uent- ele masses. Per altra banda,
els gru.ps donrí.narrt s d "una societat necessi ten +ambé l' existencia

d t
aque st s Crups marginats i la lluita contra e11s per a justificé;'J:>

se i justificar devarrt de la societat en General una ser�_e el' il1-

teressos mé s o menya inconfessables en el mar-e deLs mat e
í

xo s prj_n
cipis mor-al s acceptats majori tarimuent.

El de 1(;) s drogues
,

ar;_uest aspecte, c1' at· J2,cas es, en para lc:m a c ,

hem vist abans que el "fe::1omcn ele 1 "e scal.ada" ele les 11 ,-

a_- eugeres

les pesac1es es dcnava , pr-i.nc ipal.merrt , e;racies a la situe,c::,ó d'i1.

legcüi tat en que es troben tan les unes con les altres. T aCluest
f'enomen té lU1.S beneficiaris directes: el poder const:i_tuit o la

dreta políti.ca, que elimina així una seri.e el' elemer..:t.s "perillososf!
com molt 1)é es pot observar a un 'pai.s COD. Tthlia (3); la elA, c:,ue

a través de les E,Ucrres del Sua..-Est asihtic ha or[;&'1i tzat el seu

propi mercat a Incloxina; els c?;overns q_ue dominen 108 re[;ions de

producc
í é

, de l' opi pr-i.noLpaf.nerrt ; la mafia j, i diverses Or[;2XÜ tZ2.··

cions internacionals que actúen co or-di.nademerrt i ténen contactes



1
.,

ben ei tuats al,s diferents n'í.vo.lLs e1e poder; les ¿:;ra'1.s indústrier.,;

i el

mercat neGro con$,ecl'Uent ¡ a mé s del ceu mono po.I:', leGal; la poLj.o i r.,

que amb la "TLuiua contra la droga" te un altre pretexte per ai

x81llplar el aeu prestigi i. poder, etc.
*-f"" l'le'Y:i

D' aquesta maner-a, l' ac tuaf estatut o.e les drogues i el mer
cat negre són due s qüerrt iona tot2lment inter-o.elJenel1ts, los due s

cár-e s de la mat e í.xa monec1a que, erraar-cada en 'LIDa LdeoLogia deter

minada, serveix a'l.s interessos' concr-et a que hem vist 1 entre d ' aJ_

tres. Així, el trafic ele clrogLJ.es, sense posar-se en contra d' una

majoria, que són els alcoholics i disposant d 'una ser:�e ().e "c aps
d t If Ó 1 "1

' " ...

aJ t"be urc que s n e s que galre ae cempr'e am.r-an a p21.X2J_'" e .s r-i, u-

nals "
••• permet a una policia heroica practicar espectacular:s de

tencioÍl.s 7 als advocats fer eubs tanc í.cao s negocis 1 8J.S jutc;es pro

nunciar d.i scur-so s , als gr13-11.8 +r-af í.carrt s acumular f'or-bune s , i 2�S

aiaris vendre milions d ' ex.emplars. El bon cintada pot seure tr?:,'!

quiJ.: i observar con la depravació obté el cast í.g merescut" (4) •

A mé s , laflllui ta contra la droe;a"és un element utilíssim per

a controlar altres aesviacions: grups�-irlamentaris o supo sadaraerrt I

"terroristes", locals de barri on es reu:n.eix la joventut, medi s

de comurrí.c ac í.é rebcls a'L consens generali tzat, Lnd.i.vidus Lncoraode a

que estk� en llocs a'influencia, etc. (5)

Eo c8l insistir en que aquesta situació poca cosa té a veure

amb pr-eo eupao iono estrictamerrt sarri taries. Perisem no:nés en la gra'!

quantitat a'alcoholics o els ;,:>erills ete drogues -c;_ue el Clue passa

és que són útils al Poc1.er- c orn els barbi túrics i les amfetarnines •..

Inclús en aque ab cas , la diferent valoració soc
í al, que se 'n fa

_positiva quan s'usen tera1Jeutic8.<"!l.enti negativa en altres o asoa

nos+ra un (1013 grans conportaments ideologics ele la nostra soc:�e

tat amb el qual, ens trobem a cada moment: la doble mora'L burgesa.
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Ara bé , t ot n aque s+ s f'enomen c:ue hem vist ténen una concr-a

ció específica segons la societat i el moment historic deLs quo .

es tracti. Ai:·;:Í, de la mat e i.xa maner-a que, :Del" exemp'l.e , entre els

"SiW8.XlOS" de l' Africa 1I
••• els 110nes són titllats de 'peculiars'

si no es recreen en aquestes act:ivitats homosexuals (COlt anal)II(6�
la coca era la planto. saG'.cacla deLs Lnque s o 1 "a'Lcoho'L la droga ta

bú de l' Tslmn, l' epoca ele la Llei Seca EÜS E3'(JU va supoaar , per .;¡.

al' alcohol 1.U1 estatut lecal mo.lt semhLarrt a l' ao tual. de les dro

GUes il.leG�üs, amb la concurrencia de mercat negre 1 cor-rupc
í é

, etc.

Vull dir arab tot aí.xo que la h:i.storia cu1tura1 de cada poble, a

part deIs interessos conj�Lturals d'u�� període deterE1inat, con

diciona el que, en U:1. moment donat , són les seves normes establer

tes i la ideologia que les justif:j_ca.

BIs mateixos efectes de les dr-ogues e s+an t81nbé condicionats

per la cultura en la que es troben i el tipus d'intoxicaci6 va

estretament llie;at al "car-act e.r nac í.ona'l." que marca els seus lí

mits i el seu sentit. Es podria o.ir que part de la vexi2.bili tat

dels seus efectes vénon del que Kardiner (1945) anomeria la "per
sonali tat de baae" de'l.s pobles. Aixo és e spec í.al.merrt cer�� en el

cas del hax , uria ele les pr-í.no í.pa'ls característiques deL quaL és

l'alliberarnent ele les pulsions presents en l'ino.ividu, s i.gu i.n

aquestes les que siguin. :r: no o al. recorclar que la per-sona'l i.t at

de l'indivioou s'ha forjo;!:; en les matrius de la seva cultura.

Corrobora aquestes afirmacions la eran diferencia que h.í ha

entre les sub-cultures o.el hax que poden existir a la societat occ

dent8l i les que es troben a l'Egipte, per exemple. En els primer
cas , el r-18X es +r-obava, al.menys fí.ns no fa maaaa , al centre (1 'unes

sub-cultures que corrt e st aven un sistema capitalista racionalitzat 1

fred, maqu í.rrí,tzat, 81 que opo saven una lIideologia del plaer",
mentir-e que a 1 fEgipte, com el r::arroc o l' Tnd.í.a, el hax s

"

Lrrsc r-i.u



en una ac t i t.ud de pass.ivi tat , ele no-violencia, ete total confor

mi tat i inte¿;ració 8!Jb la seva cul rur-a, Ai�::o es pon r'e'l.ac í.onar

amb slc;uns aapec t e s d '
aque l.I a "per80n8litat ete base", c om per

exemplc les di.:ferents r'e ac c í.oris que J enf'r-orrt de l' anonenad.a ma

laltia mcrrtal. ténen, segons Sarni (1971 ) J e l.s occ:i .. elentals i els

nor-d-caf'r-í.cans , :Bls pr-í.mer-s

l'hi.
oposen iacb.íbuds actives,

estjctures c1.91 .irarrt s 1 mentre que els segOl1S reserycn forces, s
'
201"1'.1 n

de pací encia, sembla que es c1essinteressin tot8lment per l' am xi errt 1,

fen referencia a explic2ocions sobrenaturals,etc. (7)

T:Tolte�..; d ' aquestes c ar-ac t er-Irrtique s nac
í ona'Ls var-en 2..11.ar sent

conagude s per les classes domí.narrt s d'Occident que, a la seva con

qucsta del món en busca de nateries primes, hi varen acompanyar
un imperialisme cultural, n

••• entenent que la cultura i la ideo-

l·
, ).. t· d d' t .1..·t 1"

.

1cgaa son prac 1ques e po el" 1, en aque s serrmc , amper-i.a .Lsme
cultural seria un model el' orga11.i tzació del poder. Aquest poder
busca la homogone'i tat , la desI'.1ovilització, el consens. Un poble

privat de la seva cultura, dels seus costums, el' u...11. modus de v i.da
.

propi, queda tan indefens con si f'ó s desposseit de les seves ma

teries primes" (8).

�. ".

1"
.

l' �. i cu'l,+ur-al, el' Occ:i derrt "na utl_'-.o.;.lXl, lmperl8-1Sme eCOl1ulC'llC lJ __ _v

li tzat t8.l:lbé les dr-oguen en diversos senti ts. Per un cantó inten- I

ta esborro..r els signes d' Lderrt i.t at de diferents pobles so tme so s

prohibint, entre altres coses, les seve s "herbes sa.�racles" trao.i

cionals, com hem vist amb la coca al Perú o c om ha passat amb els

al.luciEocens errt r'e els indis aner-í.cans , Per altra banda , ha anat

imposant per tot arreu la seva droga tradicion81, l'alcohol, c10-

mí.nant els mercat s rnundi a'l.s , arr-aconant les propies c1e cada ClÜ

tura j_ imlJ088.21t c;rans restricc:i..ons a la seva circulació 1 que era

una possible COl-:-,:petencia ele l' alcohol. Ai:co ha estat, a né s , en

mo'l,ts casos, u..na arria tan Lmpor-tarrt c om les armes de foc, j a Cl1).. e

la introc1ucció c1.e l' alcohol en oomurrl t at e que no hi eS''(iaiJCn 2.C08-

tumades, que 1:..0 c1.is:9osaven ele o.efenses incUví.dual.s ní. de ::;:>9J).. tes

culturcls per assimilar-lo 1 ha nupoaaf la seva desintecració o

c1estrucció (9).



1 ' < l..L.r t, 1 1 ' !'1 t.:' é r1 t'..L. 1J a. Lt a aspecce ce a C-,-ves r o s que , men r-c scarrc , a es ne-

tropo1is 1 les élites intel.lectl..mls i artístiques éEsposaven ele

les droGues "exot ique s'' com O. "un ju¿:;u.et pr'ecl
ó
s , i mentir-e la cosa

s
' 8.Q-1.8.JJ.tava d '

aque sba maner-a (col1.stunidors: élites i proletf:Tiat
o "Lumperi'! ) no hi havia problema. Pero la s eva massificació ya

re-si tuar el problema en Ul1S nous temes, que ha por+at a la f.:1Í

tuació ele les droGUes tal con la cone ixem en l' ac tual itat.

En aquest sentit, el cas del hax és exemp'Lar-, Prohibi t 1 per

influencies occidentals, en la majoria de les seves cultures tra

dicionals, ienorat mentre era cosa d'élites, persecuit quan es

massifica, presentat com a mé s perillós que l' alcohol QU8..:..r1. en

realitat no ho és, centre d'unes sub-cultures que s'oposen al

modus de vida de la societat occident8l, "criminalitzat" per la

seva inclusi6 en el trafic de drogues ••• i actualment, sel1.tre es
I

tendeix a la seva Lrrt egr-ac í.é , encara és útil al.s grups domí.narrt s

com a pretexte repressiu: d ' aquí, la seva amb i,valent si t.uac í.é ,

2.3.2. !deolop;:i.a o.e la droga i ha�:ís.!.

Ja hem anat veient que en l' estat actual de la qüestió ele

les drOGlleS la ieleolog�.a h.i té un papcr' primorclial. Aixo és (le

G"ut a que, per un can+ó , tot·:-:producte químic utilitzat aoc i a'Lmerrt

necessita una ideologia que li faci de carcassa, Ldeo l.og+a que

dopendr-a de' les formes d'v.s, de la seva imatge social,etc. pero
que, en definitiva, tendeix a crear una boria ir.1atge de ::Olí per

part elels seus usuar-í.s , Pero per EÜtre cantó, el seu actual e s t.a-

1
' +

. . ,., 1:;' 1
'

tut socia es van lrraClona� que, essen' com es a rao un dels

pilars elel perisamcnt o cc iderrta'L, lü ha la necessitat d' emmaSCE2'22'

la qUesti6 amb d:i_versos tipus o.�exIü�.cacions jUf3tificatives.

Finalnent, la droga, com QU8lsevol 2ltre ·conpo::1ent super-estructu
ral de la norrt r-a societ8.t, es +r-oba en une o coorclinacles que la f'an



susceptible iJer utili tzada peL IJoC1.er cara al' orc;a:<'lització del

consens entorn d ' ell .i , en 8..quest sentit, és un inst:rtlme�1.-t rnés

a tr8.vés del qual. es refina i desenvo'Lupa la ideologia, e l.emerrb

in;:_1u:Oltitulble en l' actual orgB..;:ützauió ele les societats ind_us

trials occ í.derrba'l.o ,

Per una qU_estió pr2.ctica, en aquest capft o'l, p8.rlaré de la

droca des:i_gnftnt amb aque ab norn norné s a les il.leeals. '::i":·?;, );(i)r
altra par-t , la ma.lor-í.a d.' estereoti:ps sobre elles -tan a favor

COP.1 en contra- s 'h2...11 creats referits a les drogues lleugeres.
Es a dir,· hi ha unes imatc;es molt més topiques i fixades del

concumí.dor- d ' al.luc:i_::1oc;ens i el 8e1.1 mén , que no del de elrogues
pe sade s , malcrat que hi hac;i aspectes comuns , i pr-ec i.camerrt per

que moltes vec;ades s'han voLgut; conf'ondr-e ,

1. Ideolo.r.-:i_a domí.narrt . Seguint a Jervis (1977), podeT!l es-
tablir éÜe,v_nes característi'1ues eenerals d '

aque sba ideologia: la
•

l:;
.,

1
..

".-P ., �� ".L
seva a.na aur'ao i o , le¿;emollla l Q.l_:USSlO es Ca. en mana o.e gerrt que

maí, han pres cap droga o, si ho han fet, ha estat de maner-a ver

gonyarrt i amagada, 81!1b fortes contradiccions amb ells mateixos

(com en el cas ccncgut de l.s mor-f'Lnomena o cocaá'nómena "honorables":
Consid.eren droga tan sol s les j_l.legals; no f'an cap di8til'lció e2':

tre lleugeres i pesades; amb la seva acJi tuel ajuden a Lncr-ement er

la difussió de la heroJ:na i, de fet, serveixen als interessos ele

l' estat i el capital.

La imatge elel "drocat" Que ha creat aquesta ieleoloc:i_a no éi3

casual. ":Jrocat" equi\¡al a ti
••• joven estudiante tonto, sucio, des

camí.aado y marginal"(10). Es la típica imatge de la persona Que

no se aobmet a les convenc i.ons socials 1 que "no treb::üIatl, que

busca el plaer irrt:1Cél.iat, que té une s r-el ac.í.one aexual.s lliures .••

és a tEr, que reflexa en ella moltes ele les coses a les que han



hagub de r-enune i ar- e'l s "b011S o í.utadana" per tal d ' intezrar-se en

el món aclult i pr-oduot í.u, Aquesta imatc;e, en inciclir sobre els

sentiments, desitjos i pulsions que s t han h2;.C;Ut ele reprind_r per
"situar-se" el mí.L'Lo r possi'ble, provoca en la policia -en el se:'1-

tit més estricte de la par-aul.a- i en el policia que tot cintada.

ben socialitzat porta a dins, unes r-eacc í.ons ele rebuí.g , m.orallt
zant s , ví.sceral.s , que molt bé expr-esaa aque sb agorrt de la pol[c�_8.
arrt í-ciar'cb t í.c s c1els USA: "Le d.i go que hay alc;o en los cons'Cuniclo

res (de marí.huana) que realr1ente me haij"e sentir mal. No se que

es exac't amerrb e ¿Quiere que le sea sincero? 01 kay , pues bien, no

los soporto; quiero decir que realmente no 10f3 soporto ¿Por qué?
Por-que :-::e mo l.e s'tan per-sona'lrnerrt e , Son lU10S puercos, eso es lo que

son, 11.11.os asquerosos. ¡'re dan nauseas. Es extr-año , pero no t engo

la misma sensación C011 los cr-í mí.nal cs , Co jo a l-U1 Ladr-ón o a un

quí.nqul y ensegui.da nos errtendemo s ••• es algo distinto con los e
...ue

usan drogas" (11 ) •

Aquests az-gunerrt s tan fei:dstes no són 111és que una var í.arrt

ampliada del que més d 'una veeacta he senti t c1ir a boris pares de

f'amí.Lí.a lliberals, par'Larrt dels seus fills "descar-r-í at a" e "Pot

pasaar' que tine;ui aquesta pinta, que es faci trotskista o anar-

quí sta, que no es casi, pero ... aixo! ..• ". "Ai::::o", ev í.derrbmerrt ,

Dosa en qUestió tot u.n món de securetats que ha costat molts sa-
... -

crificis. Es :Der aquesta ra6 cfl.J.e, amb c1iferents natri so o , aque st

tipus de reaccions es dónen en amp'Li.s sectors de la pcb.l.ac i
ó

,

A més, la droga és quelcom que es po t medí r-, pesar, denunc i ez

jutjar, és un eLernerrt mol t I:1és t8.ngible que l' 8.l18r brut o portar
els cabells llargs, i el' aque st a manera es conver-t e i.x en un J_n8-

tru.�ent im.millorable per reprimir, a través d ' ella, tot el que

ella sigDifica. Perque no es pot "afunetre, per exenple, que es tin

guí.n fruTcions o r-ec ompenae s sense haver-se-les "guanyado a'", donc s

sinó 1 on quedar-í.en valors tran basic3 com el treball?



La droga, que es Fresenta lligacla 8� plaer, al joc, a'l, seze J

é- s :-erce·buda CO:-:1 ')1'1a co ....."a J,,;�()'-i ca .,....�'""' .... !"-l d.e ser U'"'''' ""'·l'O"...-1-"1YlCi ""'
:_J .... '--..._ -" -c·"u-. Gi.o, 1:-'\,.....1> J:"2; o.. ... .... J.Cv tJ 1"".. ".:;1 l.J e; ....... .1. __ (_k

, . . . .

t'
,

quarm ca a conver-uar- se en un vx rue corrt ag i.o s , En aC1_uest serrt it ,

Jervis e st ab'Le'i x un interessant par2�.1eJ_i�Jme amb la pO:3sef�sió
clemoníaca, c�ue seria el pr-eccderrt nés c l.ar' ele 1 I ac+ua'l. vi sió bur-

e;esa de les drogues: és una alienació total cle la voLurrta+ de l'

indivá.du , eltramerrt corrbagi o ea , pero que ,
d ' al tra banda , ha estat

UJ1.a 11iure eLecc i.ó d'ell}· un Cest ele revolta enf'r-orrt de l'orure

del móri i ele �)éu. Requereix, per tant, un energic exor-c í.sme] 12),

ReLac í.ona't amb aquerrba ideoloc;ia es dóna un procés de "cri

mí.ná'l.á t zac Ló " deLs corisumí.dor-a ele drogu..es. Partint d.'tma :;)ossible
identificació él_e l' aape c t e exterior, els llocs freClUentats, les

amistats 1 etc. els portad.ors de la ideologia d.ominarrt defineixen
')... d ' '1' ':1 •

1 !;'ll t·
,

a una sor».e a.nc i.V1.CtUS l e s ar__en, pa82.8.1'1 -se axxa a una am-

pliac;.ó de la elesviació que comporta, COr:1 ja hem vist, la formació
1

d "una sub-cultura propia. Els supo sats f'umador-s de hax , cloncs, es

conver-be i.xen aut cmat
í

canent en persones asocials, Lmmadur-e s , co-

rrompudes pels trafic&Lts, ruaorals,
etc. Les forces repressives actúen

la desviació} amb un d.e acorie i.xemerrb

amb perturbacions psíquic:.ues,
ser,uint ar�uesta amp'l í.ac Ló .

de

total de la realitat)i va�

empenyent a aque at s grups a un +ancaaerrt cada vegacla mé s grEm,

al'-
.,

el 1'" t ·t 1 d
. . .,

a una exs ·uaCJ.o e o o je c e ::?ersegul -_a r05a- l a una :_Qen-

tificació per opo s l c i
é
a la societat "normal " i acaben, en molts

casos, por-t.arrt la ir.mtze del "dr-cgat " que ha f'abr-i.cat la ideologi8
domí.narrt com a s{Elbol ete la seva llibertat. Al mat e í.x temps, la

repressió fa més dificil ., cara 1 I obtenció de la 0.rog8.1 el trhfic

ele la qua'l, pausa a.e ser 1..L"l ansumpb e entre arrí.c s a ariar a parar a

mans dels"bai}:oG fons"(13). En el contacte amb la "mala viela" 01"

gani t zada es vruy'crea'lt uns 118.1]08 de Golj.elaritat amb ella, ja cue

tots se serrt cn mar'gí.nrrt s j. re!'Jrir�1its, al nat e í.x te!:J.�)s que es va

di.lufnt el seu pr-o p
í

zrup "corrbr-a-cu'l+ur-al. ", La qual. cosa fa c:ue

aquell Lndivic1u quedi El01t expo sat a la penetració ele les droc;ues

pe sade s 1 1:18•."le j 2iles per aque st sub-rnón, La falta d ' altres c8.Y-L2,ls



el t expres sá.ó i reali+z acá
ó

, o l' en.soIJec;ada amb la presó o el �:'lani

comí , o o sa faei1 en aque st procés, no f'an mé s C1ue aceelerar i

COM"",' '.>�-"'., .. �r!uec<-I-<:l cr-í mí, "'�l·i t�8C'i o''--l!_vvu..l., W-J.' • .JVc.;. ._L_ J.L c. _ .'- "-' __••

ACluesta evolució "
••• de la contra-eultura hedonístiea de la

traclició hippie a la sub=cu'l+ur-a ele la 'mala vicIa" dels crans

tres inélustrials, " 1 0101:; "t" dlu.e a SOCla l' zaci o a.pa ca ,e fumar cannab.i e a

la so'Let at del "punxar= ee" amb har-o i'ria ••• no és el r-esu'l tat o.'

una
'

e aca'l ada" autor.::atica del cannab i s a la herolna i no és ta":l

poc noné s tU1. típic "pr-oduc t e elel sistema" sj.no el resultat con

cret de la política en marxa avui corrtr-a la droga" (14).

2. Contra-ideolor;Ü.'_ de la dror;a. Bls pai codel í.o o ténen,
com tota droc;a, la seva io.co10Gia sustentadora. Pero c1egut�: a les

seves propietats, aCluesta es presenta en. aqucst eas cora un fet_

cQltur2� específic, aF� un doble origen.

Per un cantó, la ideo10gia dels al.1ucinogens és la conti

nuac.1ora d'una part -minoritaria, pero prou representativa- ele la

cultura occidental. La fe en el "sentir", l' espontanei ta;t;, l' in
teres pels fenomens para-psicoloeics, la crítica de ;La qUotic1ia
rií.t at , l' oposició al' eficacia burgesa, les alternat:Lves inti

mistes i irracionalistes que es c1irigeixen a acoriseguí.r- "1' aut eu
ticitat e1.el ser" són les pr-í.nc í.paf.s característiques que trobem

ja en el r-omarrtc.o í.sme al.emany :i. q_ue s' arríran desenvoLuparrt poste
riorment a tra-v-és del f'ubur-i sme , el surrealisme, l'existenc:i_alis-

"

me j_, p2Y.2� • 1el amerrt 7 en el que podriem anornenar' el "mí.at í.c
í

sne

cientifista" de les comuni tats (1' ar-t í.sbe e i Gscriptors de Cali

fornia dels 2l"l3TS 40.

Per l' al tre can+é 1 aques+a ideologia s
' ha nutri t deLs moyi

ments c orrt o stat ar-i.a d' USA, pr-Lnc i.pa'lmerrt , a'l s anys 60. Corn 1ue

basrt ant s deLs sous aapec t e s ja han 8.21at sortint al lIare:; elel t1"e

baJ�:$ploGa.."'l 01"1 queda o í.rrt e't i tzat el que poc'.ria ser el nucL:l
W1Q..ijl;:<t�



id.eoloG'ic d'nquestes corl"ents: fTDrQp-out, turn-on, tune-in".

La maner-a ele r-eal.í.t zar el Itdro�')pil'le-outlt, secons ':le11s(197.3),
er:l de i.xa al' .i de a ele cacascú , pero es r-e comana eles d "una r'enunc í.a

al' educ ac
íó

, a 11 o cupac
í é

, a qual.cevo'L tipus ele partici::_Jé".,c:i.6 po

lítica; f í.ns a, simplement, un elistaYJ.cie..ment d '
aque ob e s coses] '-:::'t)_C

no imJ?l:i.ca una r-enunc i.a en el senti t estricte. L' essenci.al es EO

fer el joc, cleixar la lluita pel poder, l'status social, la ri

quasa , etc. j_ no responc1re 8�S c l.i.xé s que obl:LGatc)J."i2,;�ent aernb'La

que eris él.efir.!.eixin com a It socialista", 11 jubilat", "rie atrre asa'", :l:-:1et

gel!, "c2.pe118,II, "negr-e " o qualsevol al.br-e , Ai.xí donc s , Cf3 tr2,cta

etc r-enuno tar a les arnbi c í.ona i al.s pr'em:'.s s í.mbó I í.c s de la socic

tat per arr:!_bar a la p'l.errí tud i la sabicl.uria :i.::l-Ceríor.

Hor�la.l:r.lent s
' arribo. a aque st e stat amb un preví "Lur-ní.ng=ori'' I

artb una nova consciencia del s pr-o ce sao s interiors. 1'ero no per
,

mi,t ja de l' Ln+r-o specc í.ó intel.lectual i el d:�hle5 azib un mat e ix ,

sino COIn a r'e spo sba al.e estats de corrsc+enc i a anor'ma'l.s pr-ovocat s

per les cub s tanc
í

e s psi codel
í

que s ,

Final:r.:le:1.t, convertir-se en "Luncd-dn" acoatruma a ser C01'1::1e

qUencia e1 t haver estat "turned-onll per meéJ.i de les (lroGues psico
deliques. Aj_xo sig!1ifica un canví. rné s o menys rap�c.d de valors

degut, rnoLtes vegac1es, a experiencie:3 reveladores en el tr2l1s-

curs d' estats de consciencia "anormal.s" proéLults pe1s ps�_coc1elics.
Tmp'I i.ca el di spo aar d 'una �unpl:'..a C;�:rla de r-e spo at es que poden co:'1.

duj,:r al' Lndiví.du a un interes per-sonar ::1.és pr'o f'und r'e sjieot e a

la bo'L'Le sa , 12, pau j_nterior i e l.s prob'Lene s f'onamerrtal.s del mÓ:!:l( 15

Com es pot vcur-e , aqueat nucli ideologic, expoaa't aquf d fUY'�2.

maner-a mé s aviat filosofica, pero uel ClUéU. es pot reSs8�tar el

"d.i s't a.ric í.amerrt " i la irnporta.."lc:La de les vivenc í.e s per-sorial s 1 es

presta a 81:rlIJlies ap'l i o ao
í

oris i., sec;on,s el oorrtext e en el que es

pr-e serrt
á

pot adquirir uns o al tres' c2....ractcr::-J, com ele fet ha pr:."',f:<;2,t
1·....)'el1 en t i.c i t, le ..... eor-r-errt s r"e's l-".:r"'t·;c'ue"'·' dr-e tano spar' J_C1Pen ·[.,8;1. _';:1 0. __ ._ .,� 'J.c_i:.>.�). __ e» .L u. IJ";_�'::>,

com en T. Ieary i el;:� seus a:Tlics, c orn aleuJ.'1S mcv í.merrt s "ul;_:ler::::;ro-;_tc.�.

po'l.í,ti tzats :i_ que var-en tenir una actuaci.ó él.ecidiél.8, c orrbr-a 'La



guerra etel Viet-Narn, a la ba.t a'lLa de Txica.:;o (C}_u8�n la C8J:1.pa.n.ye,

e'Lect o r-aL üel c andi daf L'l i.be'r-al, E.I.�cCarthy,el 1968) o en a'l tr-e s

momerrt s ?'l "'l' 0." CI de la LLu; t de C' 1 -e-

'T'UU TI' t'., - oC) <"-0' oJ _t _ _ a Y.:.a._,ses a_s.e,..::. • ...-reCJ. S2.r:1en 'Lm

deLs esJ.oZ3l1f3 que sorgien en el I,:aic; elel 68, al' altre carrt
ó <1e

1 'll.tl�mtic, !I l' .i.mrnag i.riab í.on au pouvoir" 1 té mol+a relació amb

un <1els principals efectes elel hax: l'al1iberaci6 i la potencia
ci6 ele la im8.c;inac�-6 que , junt amb la de la capac

í

tat relacionel

eón, com hem vist, els dos efectes bhsics d'ell.

En aqueeb últir:l contexte és en el que els 2� .luc�.:!:'-osens es

conver-tíen en una arma de c orrt e s'bac í ó a'l. sistema cloncs, a tra

vés (1'ells, s'hi ve í.a una ar-tLcu'Laci ó

entre la r-evoLuo
í ó

sociaJ.

l· 1 l' ,

al . . .1..' 1_'
a revo __uc'.o per-sona que superava arrt z.gue s compar-mmerrtacr oris

i vehiculava una subversió "total tt. La revolució era une. festa,
la seva real i tzaci_ó concreta i d.í.ar-í.a un plaer, el mabe í.x t�mns
que un altre aspecte era la "revolucionaritzaci6t1 de la vié!.a

qüotidia�a, les relacions interpersonals,etc.

3. La traYlf3fonnac:i_ó actuc:ü. Pero el canví. que ha suposat
la c1ecac1a del s s e ba.rrt a respecte al' anterior, amb l' e sf'ondr-amerrt

d ' al.guno s re::üit8,t s i de mol tes il.lusions, 1 l' accerrtuac+é de

la erisi sociaJ. e;enerali tzac1a al' Occident 1 ha incidi t t21::bé en

la ideolozia de les drOGUes lleu5eres.

Si bé a nivell individual encara po den continuar jU;38l:.t un

paper: revulsiu enfront de la societat, sobretot en e l.s adolescents

que a través d ' elles trenquen anb moltes coses i se' ls hi obren

noves perspectives (dins el. , aquesta or-í.errt acvó e star-í a 12. v80ra

ció que del hax fa en Jordi a'l, fi.nal ele la seva b:Loc;ra:fieJ 1 a ni

vell col.lectiu eLs PS2_coc1_elics formen pac-t del que s 'ha anornenat

el "malestar poI f tic", conc ept e sorgit de la si tU8.C:_Ó i talie.J'1.a,

pero C'
...ue cree que taI;lbé CO:�18nºa a tenir oper-at í.vitat en+r-e no-
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saltres. }-r::_ ha una si truac'íó objectiva que provoca tot aque st

!::p1estar: el butt de la f'am ..il í.a no S'OE11Jlc amb altres coses,'

donarrt molt o s c}:perH:mcies (le vida alternativa CO:-1 a f'r-acaanade s ,

l'e8col2. es viu cora a !)erfeéts.!:lent ir..útil, els partits, preocu

pats per la rJ.Uestió v.rgent ele la reconstrucció político-consti
truo-i.onal. ele l' estat, do í.xen f'cr-ca mo..rgina(1es les e:-:isencies vi tal.s

de la joventut 1 etc. ; a'L costat el "una madur-ac íé aub jcct í.va ele la

eeneracj.ó e1el post-68, que arrossec;a l' ango i.xa per-soria'L de ::101 ts

desencisos 1 que comencarrt a tastar una llibertat que t8.Jl l'hi

ha costat O.' aconseguí r- jo. se li esta podr'Lrrt a les lTI8.11fJ, que en

molts casos té un títol per estar pe.rat o sub-empleat1etc. �ots

aque st s són factors que aqu:i tot just apunten, pero al.guno c1els

qual.s es poden advertir a d ' altres palsos europeus je. amb certa

forga.

Es deG1.lt a aí.xo , dones, al corrtat de la tecnica capj.talista
madura que sicnifica l' ac tua'L pol:(ti�a de les drogues que he 811a-

1itzat abans , que la ideología i la f'unc
í ó

(1.els pai.co db'l
í

c s va

pasaarrt ele ser 1)_'.1a arma de ccnt e sbaci
é

a convertir-se practica-
\

ment en un proc1ucte ele consum, No hi ha unes iclees comuns i "t1.i-

1itants" que siguin propies elels consumid.ors ele hax i cre�n un

nexe ele grupo T\�ol ts el' aquet s participen de l' ambí.errt ele clesen

carrt , quan 2:10 de c1esesperació 1 o...ue es c1óna en certs sectors jove
nils. 1ncl15.8 la ideologia del plaer, bas5_cam.ent col. lectiva en

l'etapa anterior, sembla anar=se Lnd.i.v.i dua'l í t aarrt i re!)lee;8.1'lt, c1i

rie;int--se cap al' auto-p1aer i l' aut o-cer-o t
í

sme , "Hí. ha una so l.a

manera, a r2xt de la maatrur-baci ó 1 de clonar-se auto--r)].aer: le, :ge

nelir-ac i é el'u..11 l)e1" sí mat e í.x, per la dr-o ga., I 9.C1_ui_ és ev:Lclent \1"1)-e

hi ha -a un secón pJ.a- una ideolosia del plaer, ara i en aquets

momerrt s , que e::�ta ocupant el lloc <le totes les il.lusions i¿leo-

Aquesta s i truac í.d té 1).:'"1 r-e f'Lexe en 12" rcvalor:.t�jació d'altres

c1rogues c om l' alcohol] que ma.i havi a tL'lGrtlt boria pr emaa en el ¡::Ó:1.

"und.cr'" (17). Potser c18 seus efectes 8:·C1.1.in ::-ilés adcqüat o �er esté!..!'
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al' altura e1e 1! 2T:1bient en que es v i.u , de -censió Lat errt o o.e vio·-

En aque at sentít s
' han pr-onunc iat alSLJ.:ns ::_n-

és mí.L'Lo r 1.' 2J_col101n•

Cualquier campaña debe ir acompañada de una completa información
sobre el tema. (Foto: Pepe Encinas.)
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La diferencia de las drogas. (Foto: Pepe Encinas.)

Una il.1ustració de com

la ideología él.o!:lÍnant

tracta e1 proble�a de

la droga.



;Jub-cul+ur-a,

I
Ja hem vist, en apar-tat s 8::1terior�1 pr'o c

é
s general que por-

ta a la f'or-mao i ó d'una sub-cul+ur-a, i la Lmpor-t anc í.a que entre

aque at e e hi ténen les que s ' articulen al vol tant de la droga. I
tarnbé el fet (1e que cada pr-oduot e qufrm c voluptuós comporta UI1a

ideologia prOlJia que el justifica. L' Lmbr-i.c ac í.ó 0.' aque s't s dos fae

to.t's mar'ea, donc s , el car-act or- 0. '1..L11.8.. sub-cultura de la a.roga.

Generalnent} 8.. mé s , tot� C'ubct"-Y1ci!l e so t ar-í ca o pr-olri 'Di dao:" IJ _ :J c..t..::_ _ (,...'.. 1..) t:! __ _l.__ __

que sigui presa en gru) genera clesse�ida un ritual de pertel"len·
g8.., tendint a donar 8J.S memores 0.' aqueI.l. grup U11a identitat di

ferenciadora, de tipus /eJ_ternatiu. A(!uets ri tual.a, per altra par-t ,
com 12_ majoria de ri tuDls pr-;vat s , es pot cons i.der-ar- que preté
nen una des-ritUéüi tzae:Ló dels r-ínual.s acc eptat s majori taria'l1e�1t

per la ao c i.et ab i que t.ende í.xen a' eles-estructurar les estructu

res hab
í +ual.s cle conurri c ac i ó social (13). Tot aí xo , record.eY.1.-ho,

no COEl a frl.üt de la voLurrt af delibera¿la d'urls quarrt s inclividus,
sinó f'onamcrrt a'lrnerrb com t1.l1.8. reacció al' acressió <le les diverses

instrulcies so o í.al s a les seves form.es de vida i el' expr-e s s í.ó ,

En el e as cle les drogues, aque t s rituals de pertenenga han

tingv.t diverses formes d '

expr'e ssar=se , Ccncr-ct arrt la qüeat
í ó

en el cane:n, ve iem que la for:l8.ció o no d 'UYl8.. sub-cuí. tura i el

carhcter 0.' aque s'ta depenen¡ a !?lés de la cultura a en es dongu:i
el f'enómen , ele les eLas se socials que 1 'utili t:.ün, J..;j.Y..í ¡ al :':ar

roe, per exemp'l e , el canem 6s V.S2.t pe l.s nat i.us Gobretot COY0.. a Y.:.1C0.i

S8U. sistema tra1ic:i.ol"lf'tl, e l.s a juda a treb8�]_ar, etc.

merrtxe que }ler a les I�j nor-i e s eur-opee s té tot "Cm alt:!"'e �::!Cnt:i. t,



lli�at a la bucea c1.e noves e:::::per;.?�Dci_e8. Aque st fet r'c spondr-í a
a lo. lL'.e8. c;eneréü de que, !:"entre pel pr-o l.e+ar-i.at ur-ba o, en

[;e::'1.8r[Ü, per les aoo.i o+at s ac;rhri. es pobres I del Fl"oxim

Or-í.errt a la India el c ancn e(luiv8lclria al no ctir-e v:i. o seria, CO!1

s'ha dit , l' "o pi del pobrelT, entre les clasc_jes r:ütjcs javes él_e

les soc
í

e tat e j_n(lustl"'i8..1�J es pr-cndr-i.a sobretot per les

propietats p�.:;�;_codeliCJ..uc8 o al.lucinogenes) la qua'l. cosa

una va'l.or-ao i.ó i ritualització molt diferont.

Fero la seva Gr8�'1. extensió per tot el rnón occidental -1' es

t2.t e apanyoL inclof-:l- en aqueb s dar:::....ers anyc , sernb.l.a confirmar el

fet ele que les éli tes intel.lectuals o artístiq_ues són utili tza

des moL tes vegad.e s pel capí.tal.á sme com a "banc d.e prova" J amb la

marrí.pu'Lac i
ó

de moríe s -en el serrb í. t més arnp'l I (10 la par-auLa- el'
r

avarrbguarda, per tal ele veure la seva po ss ible r-endabá Lá tat l,

quan aque at a ha estat compr-ovada , extenelre-les mas s:ivamerrt . 1

així, rnerrt r-e que de les dues substanc í.e s centrals d "una sub-cul

tura corrt es'ta+ar-í.a que van ser l' herba i l' ac í.d , lü ha haV-lt la
J

eenerali+zac i
ó del corisum de la prir:'lera, el e1e l' ae í.d ha quec1at

t t ,_ "L.' l'
.

., /1'. 'lo. ' '1 .L. • •

es 8..11.ca o Ha so r er-t anc.ius una recresslO • .aaxo es u.egü.\.I prlDCl-

palm�n:t a que l' herba, un cop desmitificacla i conegu.da, és 111-:.a

droea social en el senti t de que pe.rmet fer una vida normal, i
així com es pot prenclre en una f'e st a o a l' hora del caf'e anb els

amí.c s , ta."TI.bé ho pot s fer raerrbr-e s treballes, vas a l' autobús o

entres al cine. =�n canv
í l' acid, si el cone i.xe s ja una nrio a , t8.1:�

bé et pot permetre �er aque o tc s co seu , pero é;:1 mé s difícil. �'�or

mal.merrt es pren en pla més pun+ua'l , C02'n a experiencia o "par-ada en

el camil!, per a fer una "excurs:i.ó interior" o simplement1 fruir

el" ).
.

.L. ' .,.

d'1.ma eran "esteta a J per-o reqt;.ürlniJ aempr e mes pr-cparac x o 1

un mar-e adeqüat , A mé s , els seus efectes sub ject í.us s
' han mos

trat var í.ab'Le s .i escorreclissos, són CO�-:1 una porta oberta a molt

diveree s poe sibilitats i 2j_XO, en e;eDer8l, fa una mica ele por.

E;:; a dir, el 1!triptl el' aci¿l és rnassa fort i massa llarg :ger a

ser assimilat por qual.eovo l, persona. I, per tal1.t, no és re2.1clable.
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.-tl.:.J. 1 de la sub=cu.l trur-a subver-s í.va d.e'Ls psicod?üici:3 s 'ha

pa838..t, a Occic.1ent, a La ma.. s s i.f'Lcac i.ó d.eL l1GtX, la qual. COrj2" ha

Lnc í.d.ít; en la desintec,'rac:ió el' 8/"111e11a eub=cu'l.bur-a, Pero e1''.110c

o.e fer c;el'leralitzéwions crec "=11..1.8 sera rmL'l or- que par'Lí. ja de

com s ' ha proelvJ�t 8t'J}_esta cvoLuc i ó entre nosal tres.

I
2. :81"e1). h:i_Gtor�.a de "1 'l..1':'r'J.der-7'ronnd" barceloní. ( 19)

En o..quo st apartat en banar-é , en eran par-b , en una serie

el t articles d.e l":aJ.v:Lo.o (1977), psev_donir!: el 'U:'1 conegut "f'r-eak" lo

cal, que cotejats 8Hb la meya propia experiencia Dersonal i les
Lnf'o.rmac i.oris d ' amí.c s i Lnf'o'rmarrt s , m' han estat molt útils car-a

a s:_stenmtitz8.r tot aque st període ele la nostra historia, t8.J.'J.

deaconegut encara en aqueat acpec te , 1 és que 1 malcrat la Cl'tu;�.n

titat ele coses que s
' 1101;' a.rr::.bat a escriure cobr-e la "contra-

cu'L turall i les droc;ues, els pr-o tagorri e't e s directes d '
ar...uest "under

loccl no hav
í

en escri tres fí.ns ar-a, doric s "
••• 1a gente Lanzadn

a la v i.dri 'r2..ra' r-ar-amerrbe tiene el tiempo y las ganas de penar=
se a escribir, y menos de poner-se a ef3cribir sobre lo que les

e st á

pacando en concreto". (':::otes les cites en les que :;'0 s' in

d.i.qui una altra cosa seran referj_des a aque st s ar-t i c'Lcs},

:7in a pr+noí.pá s deIs 60, els éler:.vats del cancm en :for¿�la

de erifa o kiffi var-en r.:::er, al: estat e spanyo l., patrimoni deIs
nés c1eSIJOSselts I el Lumpen=pr-oLet ar-i.atr , 310 estrets llagos 8I.1b el

Farroc i l' 8.mplia tolel�a'1.cia de la poLá c
í

a i al tres autori tats

feien que es pogué s venc1re la drC?ga bc:rata en els bar-ri s ba.i.xo s

ele les grans c í.utat s , coa el barri xno de Bar-ce'lona. 3n el18 hi

havi.a una c1cJYl.a.;.1.da asseC;1)_racla ja que , a les misere,ble;J cond: c í.oris

"norma'l s" o. I aC'1..�.ests sectors ao c iaf.n , s
' hi hav i.en afe.:?;i t les C01:

Ge��UenciGs ele la ZV.erra i l' accel1.tuació de la re13rcss::i.ó. Com que



t.Jotr<,_·· "'1 r.1 c arn.na e srt aven .L'Cl""ca·tc< mo'Lt s jove s c"Lcr<ero"o".....,+s , -e ,
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-

taven 2... la LcC;.ó, on es van. aco shuzaar' ja a l' a'Lc ohoL i, sobre+o; 7

1
. .t» "1 1 .i,

• " f'
.

1
. ,

2. él CrlJ. a, <:lv.e va ser uur-crrt r.'10 .. _V anys , una V7_2. e.e
..

8.CJ. cvasno

de la dur-a reali tat Que els rocle java. "J' aque s'ta maner-a "
••• f"-:J:i.rvió

esta clroza como pun+o ele referencia para la f'o.rmao+ón ele una cub

cultura de 18, pobreza, pr:i_rni tj.va, marc;:!.nal y subterr22'lea, 8J:'ti

cu'Lada al cubnundo ele 108 })ícaros 1 hampone s y c1eL_ncuent8f:1 T:"leno

res, aunque no l1e':;2.1":(a a constituirse como un 'movimiento SOCi2�

expr-e e.i.vo" y 1 ni mucho menos 1 activo; fue solo un mcdi o de ezpex.

SiÓ�" mas o menos evasiva, y ele fwliclar:Ld2.c1 pr-í.nar-í a ::l2ra Gente
clC>C!l"'l<:'lé;<:l(l�'11 (20).\:; � J..J C_.vI..,.J v.........:.;" \

Pero a par
....tir deIs anys 60 la s iuuac

íó

canví.a. IJa srifa va

penebr-arrt a les cLanse s mitje::: per med.í dels joves, es vigi.la i

r-epr-í.me í,x mo.l. t �:lés el s eu tro.fic i consum, es va encarint; elsl:zr�_.
f'otaa" trao.icio:;:lals mes c1ellauper8.ts s

' arrí.r-an quedarrt sense 1 81:1b

la quaf, COSé;' haur-an ele tornar al' a'Lc ohoL ji, el que né s interes-

S8, aqui , el signe ele la nova sub=cu'L tura que es for:-:..ara al vol

t.ant de 11 hcr-ba sera molt di f'er'errt ele l' anterior.

Div:Ldj.ré la histor:i_a ae l' "under-gr'ound" b8T·.;elon� en qua+r-e

etapes pr+no
í

pa'l e , cada una de les C]_U8�S intentaré sintet::.tzar

amb una car-ac te.ri t�jaci6 genera�) més a'l.gune s de les fi tec.; T::és

importa�nts o s:Lc;nific8.tives del nomerrt .

a) 1960-1966. Són e l.s 8.YJ.y�) a.el 'lcles2Xrolli':.�r:1o", 8!1 eIs que

la d.i ctadur-a f-·'2.nquista j.n:i_ciar8. amb molts errtr-cbanca i 8l ts i

baí.xo s els pri:-Jers intents ele noder-níbz.ac
í é

, Les sa.les o.e b2.1I

"dis-

couheque a'", L' ambá errt socieJ_ és encar-a de eran 2.sfizia i 1 en un

pai c ql.l e no es POdj.CL fer C;2,::_rebé res, 12, joventut C1_l...1_e C 0;;18n ($ 8. a

creixer se n ' adoria de 1:". graJ.1. merrt íd.a or[;an:i.t::-"a(la en la que con-

<.!:i.. s+e í.x La <"'cV'" -1-': da (en·to·...." coc i al, e cco'La f'arm.Lí <:l )'i -\'a�_ ..�v __ • __ '.' L� '-'. __ -�_ • .) �_c: 1 �.-, -cv1 _c:..:. __ . _c...... _

fent-se eLs ;:38U;'3 "r-accnc U8 rcsistencie,1I -inc1iviclual s prir:'_cr,
1 1 f-' '.L. 1 anb la r:_UéÜ corsa s' a:n.:Lro. accrrbumarrt 2., J.ac 0 .. _ •. _ c c',,?- Uf:'J T:1e 8 vare ". eu .. �



j_l.loC�üi tat (co,�;tnr:�, (lue 1 lJer a'lt.r-a :;}8.Xt I ja ora cons't ibu't Lva ele

qUotidi2.nct,::Ü de les cLasne s més o::?r:�l:1ides). El "bcn no
í 11 de cl ac-

. , .

1
. . �., 1:JO n:l.-GJ8. quo , per es r-aoris C'.J)_e S:I_GV.l, pren aque st a vaa , es 8 __

,

r:188

extre:.�1a j. total , a.jun+ant= ae arib els rebele de tota la vida.

:r:)'cütra ba::.1cJ.8.., l'15..J.·L�C2. ;:laner2. cl'orC;<::l,_'1.itzar el t emps lliure i fu

rr; r (1,... 1 q ....,,; r.'""'r·i <:> ",Ho·r.l -li "'-')'" del""' 1)"'''1''-; <:' er-a nto.-r In"; -'-- i� U1", 1 neo
ü- __ \J __ �. ;C1.J.,,_,l! _1..., �.:.L-l, lJ_I... __ cO...L_<.-v ,.o (...v.L ,� c.

.... "'_ • iJ,,= ,v _V,.J

bande s , que t en:i en 1.1.:1. f'o r-t aerrb í.nerrt terr:i_torial, j. com a purrt
cent ral. <1e l"'et�!1:;_Ó els f'ut.bol.í.nc i únics "centres ele joventut" 1e

CáLs CllJ_r8.21t ::.01t8 anys , Aquestes bandes, anb l' augmerrt de possi-
1)j,1:U-;2:GS d ' esbarjo i concun '1t'_e si¿p.üfica el "de sar....r-oL'LLcmo " V2..:."l

perdent f'oz-ca, F¿_T18lment 1 l' S:'1.y 1962 mar-ca lL'1. momorrt fort de la

llui ta 2J.'lti-fra.."lq_uj.sta. :81s univers:i_ tari s comencar-an les IJrin:e
res vague s fins 8.. aconsectl_iY' mov í.Lí. tzac:Lon;3 raas s i.ve s , En acue s ta

epoca concncar-an a cone í.xer , a :::és de la caneó f'r-anc e aa, i+al.í.a-

na o el jazz, 8�S Be átLe s 1 clue f í.ns aque.l L moraerrt éren rockers

purs i 1:101t mé s conegut s pel s "Golfos" i "xavas'que per ninc-Ú.•

En aquesta epoca es procluira.n els }1riL:.ers contact e s entre

al.guns el' aquel}. s joves peti t-burceso:J "resistents", "xv.vasUete ba-
\

r.ci, els c;rifotes mé s trac.licion81s i urriversitar í.s i esquerra-.

n2,stes en a'l.guns purrt e c l.au, com el bal.L Tokyo, t.ancaf el 1964

per qüe st í.ó o.e dro,2.'u.er:; C que a'Le shor-e s éren els :!ca..ro.::1elitosl! de

g.cifa a ••• cinc duros!) o el Trolebús 1 al' !:.rc elel �:r:i.o::lf (21).
Així, la "riasaa" h'i.pi i frea2: de Bar'c e'Lona "

••• er-a mas b::.. en, en

sus oríc;enes 1 f'o rmada por- izqu:;_erclistns c1esen�a::.i.ados o ac;otC-l_rJO:3¡
pec:..ue�:0-bur2;ueses mas b.i en pobretones, mez c'Lado n con C:::-'ifotas de

la l:Lnea tr8,o_icion81C¿;eIlte del barrio chino) y extrfmjerO'3 lJcre-

crj_rl.ant e s " •

• 1962: :T:nic:i_,s ele la 11u:�.t8. 8.:.r1t:L-SEU a la universitat.Gr2..."ls va-

[,v.e8 d e'Lo r:1.:Lners d ' Af3túrie�1, etc •

• 1963: ne as í.onc mus.i cal.c de diumonge 8l :'.1at:[ al l-Tovetat:::l,
.

0_1).e

reun:Len une 1.000 llorsones cada veC;2_da.
h'

1· •

.., e)')J-Y><::lY'1 G <:>'1'\T�' "10 1 ro ce:.. eri - iJ_ C"_
ci...L v':), - ,- J

, 1.El Cop va

Con c:ue eIs �e�or3 de



crj_O_8..nt:"a 108 11!- trabaj8.r�lOS, a los 14 bailamos"

-Priceo. fe,-:<_,-t-:;.�'�l,Q '-'-e'" Gc<por):>cl-i c s l',Sl-'-lr1 clel':' '"',,""l r-.n -"',IJ v � � ,..) .� _. <>_ -._ �, '-'._ L>_____ ,C> \_l'-"·C-�-' o o o J..l_G

().e:J:)8(1:'.<10 con el nayo.r de:Jtl�oZO ele but ac aa (fue se l�c:cuer(_la

en Dr',l"'cclor-g,lIo

• 1964·: coricer-bn al J?22cv..1. de'Ls E:3ports

.Br:i_ncos,Lone star,Coo_dy TIlues,etc.)
tots els sector:J o.e que 11.e111 par-Lab ,

(�-ire··r "r'ls-t-<::>l'lrJ' C"!""'�TaJ·ec<,J_ .i,>-' �· .. Y�¡. vt...-... _� � _.c)...J_ v
-

.:.J,

Pr-Imer-a �I'8..Yl trobO,cla <1b
&11b 8.1CU_Es j_nc:�ele:1t�:� 8bb la

poLi c ia, �rot el joventfl o � • m:.. Y'o.b821 asombr-ados haci a toe�.os lac:os}
dándo ae cuerrta ele que eran bastantes los (11.1e ve:::;-t:�8..:'1. d.e f'o rria

ram y 11 e v3.1J 8..11. el pelo larGo. 3e sent!an fuertes. 11

• 1966: conct
í

tuci6 de._..J SD:8tB al.s Cr:_si eco-

nomí.c a que porta.l"a a devaluar la pesseta l' 2�W seGUent o

b) 1Cir;"¡-1CJ()0( ....
'- p/._/. Es quan es pot apr-e oiar ja la r�as8ificac:i.ó ele

la urrlvor-s.íbat, , que entra cJ_efin:i_-Civa':.1e:L:t en cr-i.c'í., produJ:nt-se un

Gran aUGe el.el mov i.merrt estuo.ia:n:til, que pasna elels cb j ectLun si.n-

a.."1ti-repressiva i plena
d ' euforia. :2,'] pr-odue i.x una :.Corta crisi al :r:::uc 1 pr í.ner-a f'orea 01"

�82.J.i t2aJ.. a a la urr.ver-aí. tat 1 i al S�EtJBo Sor�eixen movune-rt s e3qu8-'

r-r-arri.rrt o o , a..1t'1..lns eat.udian't s se "n . van a treballar a Les f8J)riques};
hj. ha el T.Taig e1e1 68 i c au una f'o rta repressió. Aque sba

menta en la ClHes-ci6 ele la c:rifa,e10ncs es va ve i errt que j�l 110 és e o

sa nomé s dels mi:-:;erables ele sempre 1 sino que s
' extén per la j over..

tu.t que havi.n, ele ser "el futur a.el pa'í.s" .í , a més 1 se sap que les

autori tats aner-Lcano» e stan mo'lb pr-eocupad.. es per 12, o...Hestió o Per

a:��:o ef:3 cornenca a encarir i a vendr-e ' s en mé s bar-r í.o que els tra- '

di c í.onal.s , mé" r,:] UJ1'-!Y'-'"... ,.) cl".!.. � _ .. ,ja,LJ.._). P.lc:tms deLs un: vers:�.. taris
,

nes vells es

"cremen" i se '11. van a f'umar' la Grifa elel' Bo ccacc í.o , f1.ue ve ele1 ba

r-r-í x.ino , D' alt:.:'es ho de:L::en tot j.. concnc en 2. "buacar=s e la vicIa! I
"

(pel s eu.. corapt e anarrt=se '
n a },7'orr.::.enterR o be a l' es�r8n5er el s

que +omen mé s d�:_l�ers, contactes, sor-t , o tot a la vegacla) o
f! Y así

sefi.oraf'; y se:-:'ores} nace el moví.mt en.. to h.ipp'i, de Bar-co'Lona , L1..uy c1i-

(le 103

es va



formar en aquelLs rnomerrt s era bastarrt notable: HU:'!.. peluC'l1.J.e::'�O deL

chino, U:'1 citO.'::10 joven y modcr-no , un 1'"'.e::;.('Q h:Ljo de jefe de tr:"bt1..

af'rv.c ane tres estuG.:i_Ol1.tes j_��q_uierd2.stas y UJ.l )ar de snobc (1e [:'1.1..--

cha l'üata forrJ2JJa:n corro �JC'.T;}, fu,'::2>r::::e el
'

canut o" en Las c a'l I.e j1.le
las cer-canas al tTazz Colon. Los herederos ele los vie j o s roc}cero3

se apurrtaron tc.mbtén al r'oL'Lo!". La cosa clue tota aque st a ¿;el1.t te
nia en c orrú e1"8.1 pr-e o i samerrt , La "r-ama'", clue f:i.T1S al.enhor-e a haví a

estat en mans cJ.els vells Gr�,-fote�!..

por-tat pc'l.s pr:i.ners hj·Pl")iD (lue V2..Y!.

tar,1bé lUl13terd.2J:1 i CopeYl..b.ace. "L2.anar' al' f; f ,0'.1 � l1-i <" t � i'l �.:r <:\ -,.-,1' o e oC�_ 1" _ ......... w--v....t _�.,J �_, 1 _(...v_

Gente lo ac errt
ó

muy bien, sobretodo }?or'lue o'l.fa mucho mcno s clue 18.

gl"':1_fa y era rr:ás cS.illuf12,bletl• :GIs seus efectes, sobretot 2,1 pr:'.D-
c í.pi , ClU8.n no es cone i.xa.a nacaa bé , éren ;::é�:3 pe cat s , Per ai:�oi els

[f.('i_fotes elas�.ücs -'. e'l.s ei ta..'1.0S "s:.i.e!:'lpre he..n corrt í.nuado rre:firier:.
do la h i.ez-ba , mas c1:'_�·:ámj.ca y vacá.Lcna"; En canv.í , els 11 ex" con

ver+í.t c en hi�')):i.s pre:ferien la cl'Ucsti6 mé s merrta'L i perceptiva elel

haz.

p'aral.lela::le11t es va 8':'0.2..I' f'o rma.rrb una petita xarxa de pisos
(senbl2. Que Y!..O ar-r í.bava a 10), on 'els Ife."!.'lrollat;::;" hi anavcn a fu

E!3r, eseol t8.T música, fer trebclls manue.Lo , mcn jar-, fer l' 8I!1..or (11..1.::'::-:,
s' e sque í.a, a este.r jUl1.ts 1 en fi 1 a pr.s::'!2..r-hi hor'e s o d.i e s , done e

mol ts poz-t avcn dob'Le s o tr:i_:.:ües vi de s , ccnpag.i.nrcrt �.j_�:o amb l' ac -

tivá smo po l.ft i c j. anb la f8.2�1il:�a. 11 La acti tuc1. pl)..lJlj.e2. ele los 1Je

Ludo s er-a re8e1"'v8.(I2, y e1_istante. :S�C'a..Yl r-ea'Irierrt e rruy raros en 2"=.!-1).e1

ncmcrrto , f'orrnaban e:rrculos oasté?.2'lte cer-r-ados. :08.r2. quien no estu-

1riera noticIo en el acurrbo ", ::ero aqueILa V:�c12" I'::üace:r:tera y seE".i-

c'Lande s't ina" no :9odia cluT2.r' l:laSf.)2, i, ClU8.l1. les cone s es van anar'

posarrt :·.:és rJ.ures er:?. l"Jor::.lJ_osa si no tenj.es d:�_!1.ers o boris paclrir:.s
per sort¿.r el'lE12. "mal.a s:i_tuac.i.ó". Així, e l.s que te:::lj.en a:i.:�o (r:�l).e
eons-Git1.1�rlcn U:'1.o- cor-r-errt :né8 II (1' v.rti stcs s11.ob::'I, lJel'" dl r=-ho a::-::i)
'T<:1n lY1r¡r:x:�""" a ..!:'�"""<:1 <::l r<,., 1 l' f'�r;'1'i .., ..... l r,""Y'''' el.' O'_n_ VP,."V"1_ .1- or"'_·P.. -_Y" e o V

••". fOl
•• C<.!. •.• �.� �cw.· . .!.v.!.<:.-" (..o l.ic_.__ V _l .. ,�, e,__ :";'�· .::J1 �.l' v "'__ �_

t'e;"urúsll que por-t avcn tot2, lo. ver:i_t8.t d.e la �coYltra-ellJ_turd. :?ero



d ' altres es van encampar' 1181" O:r-:i_ent i 3urolla, o cap al' '-:_nte�cior

de Ca'tal.unva -i T.'ol""""pnt""""1 !\;ilLJ.·; nOC<<:1"(' e-n -nY'?:¡c+-i c<:1 ncve s f or'_'-_·'_p'r."�Jc.. c.... _I.,...U-u(..:,.. ....__ ...... _, .... v_e .... __ .;.. �···1 ....;.
,J,- .. _ - 1.)'-'-" u __ c·.. - _--

ele v.i da v::-¡result2.r una tasca dura, dcric s no Ó;J el T:lateLc un acer�"

C8, amb o.ol2.r;:;} beca j" c amps fertils que "
•.• un cata.l.án pObntó:;'1¡ en

un paf s f'aoc
í

s+a , que ¡:;e V2 a U21. C8DpO clepauper2.cl0 JT seco, sobrc

toc1.0 en :::'ornentera donde »ar-a p12xrG2.r u:.1.3. J.echuC;8. I:2,Y (�ue e::tr2.er

diez qua.Lo e c;_e peüruf�c08 y- t:raer o,cua desde una c
í

s+er-na 8e�'1¿_-

vac
í

a a trCfjc:"ento�3 mobr-o s , Toda eS2v dur-esa SOC:�2J.,
, .

e e onorn ca y

::_JoJítica ll2.c:(a que el abandono e_e los h'í pp.i s cat al.anen f'ucr-a re1a

+í.vo , Un o jo abierto ";f otro cerr2.o_o". :.r pcr 8Lusntar-ho, es ne ce a

sitava t ambé U:!:1 "rollo merrt al. II molt fort, cosa ele la (fue els que

havi.cn estat "boris no i.s c:.ue 8 "haví.en tirat a la mala viel8,1I ja en

tenien e::::I)erionc:La, doric s les seves opcions havien h::\S'1.l.t d' anar'
� ., , l'

., .;:¡ l'
.

L't
.,

sempre aconpanyaae s el 1)..L'1.8S pre ses e e pOSJ_C:'_o lueo_og:l_que�! mo u c.e-

fin¿_cles. I va ser al.e chor-e s quan va ar-rí.bar la L3:J •

• 1969: s ' o ore "Les enf'arrt s terr:.bles1t, prop elel C/Conde cJ.el As&

to; 2.:.:.uesta "bo í.t e '' recull tota la clientela del Jazz Colon (flis
qu::_erdista8 cles81:lCa":'.8,doG �T e�:ter,uac1os 1 snobs ele mas ed.ad ae i d:..zo s

del Boccacc i o 1 bachilleres recién lJ.egaclos a la urri.vera; [lm1_ en. le

momento de clesconcierto, j6vel1.es ele bar-r-i.o l1erederos de la:::; b2:':.él..2.. :

r-ooker-as , crifotas del ch.íno , h.i pp i.n e:'.:tr�jeros, negros r3.2":lb18-

ros •••,1) i sera un purrt cLau de referencia] donc s en eL'l.a 8' hi +r-o

b8.l"'2l1. tots eLe que hem 821.at ve tcrrt f'Lris ara amb les ncves .3e:'le::�2.-

c í.oris , que p2�ssar8n d.i.r-e ctanerrt ele la f'am.i.Lí.a i l' escola, al h::'-l:::-
p i.sme mé s :i.nteZJ....al.,

baí.xar pe r llilu��r-se en fe�:ornen;3 Elés
c) 1970-1972.

e'r, a c"-ir el �1ue e' ....,.) Y"_e:J.·_-vT-i�""'cl'_·ccr::l.t...J , '.._ ,- �
_�.l. .. corn el }�:"p-,

p:'.8::_e Cm::.u:( :;_ c;_ue, c1e fet I ho va :Jer si toni::J. en comp't e ('�ue t o tu



clel c:' -.1".; C r-,-,-:··!O'):"'\-�lle-\l"''1-'''·,¡<:>7'_!l_(1r:1'·i ''''�-r''i�� <") ",(.>1 .pe'L._I.J -. ¡...J ,, ¡ _ \....l. c.:....t._ CJ..,.:.._(...", ... U•• ../c:..:.L-L U __
. c.v 1;' ...... - _ t.r

etc. oue -'''0,1,; e "1'1 "'e·-" --'6�' ·''loC1.er�1.�' ouc cl'..-,l·l-rec.< 1_�e'-...�7':..,.. _J \..\.__ _.... t..J _ � __ v . .J .. _ .... � _ h..).... � (........,...!. u _ ¡.,J
.....

__ u oJ.

C8,P i Q la fi, 'f'OY'n"1veYl nar-t ¡-: el <:.� c.·I-e"f1� .c..cnor-al T cJ.C
- __ .·GV __ 1)(.. u �. _ .J._ ,.) U .Cie, 0·,--,l_,-, _. . ..

B�S a la sunerf{c�e
i corab'i.naf 81":10 noves f'o rme s a.' act i.vi ame pol:rtic i cul tV.l....al. Es 2.

éLi.r, ser8...'!.. une ele forces

.L.er{<",,·L.'jn,-c" c omuns amb v-,.·-b mé s ':·1.e�i\lic�tJ'" ele 1.., seva oda.!. ('Ir'ocL _t.:>l.J_ .....J.L-!.. I� 1 .. 1. -1.1.:,J CJ.... .;.l. C .. __ .i. l! j:J _�.!.. L_ ..... L .. ;_. • _L.I,.. �)_VC e lJo I,J ,

E:1. aquesta enoca la I/:l) V2, comenc ar- a pa',sar de ma en Tl1o. (i- �
(

cada �TeO''''''cJ''''' e're''1 1"C'� -rYI!:lY(0) r-o de jat ele .7·""0,,.., "1;C"'-er; ;/e·t1·P'oria L'r.oc-e· • � CJL-c.c-<' __ o •• ,C) '."0_.,.) U i:..>- '_Al- •••••_,u., . .J{l.- ..• ..__

tivi tat subterrW1Ül comencava a sortir a Les ::i.arlbles] es varen =or

mor pisos rrru'l.ti tuclinaris] a ?or:2entera hi havá a una boria c o l.orri.a

de rrí pp í.s cat al.ans 7 es V811 comoncar a fer e l.a prir:ler:-..! f'est i. "\nü2

de

l';�0Y1op61-i co " r'e 1 'O ncC"�C<_"'OCC::1Cc,; o que s e.r i.a el cue comericar-t.a�.;. __ ..1 _.... J. _ ._L bl...L>J.:..J e" _. J ""- ;:; _el" - -.L. _ • :; :.; L'...

mé s t "'1"0."1 a ·i mnortar' .0'7'1..1""<":' e c'tI"''C'Yl ""'er"·· ("¿_ 2) V8.·mJ..¡.i. ¡� L___
_.,.

'.J�..L. u- j...I ... J l.,} c.··_-v ... .) ,. sorcir "pr-o f'eb es"

asso-
.•

( 1fT Co f .:l • 'l 1 'T
o

11
ClaClons �a oirau�a Qe_ \1 , el "Tercer :?rente ele Liberacj_6:r1

Um.vor-aal. n ••• ), molts veL'l s eSCluerran:ú::tes que s
' havien (l'..18d.at

al' e::pectativa i T:1.és o menye s "haví.cn anat si tuant (profe:,�s:i.o
nal,s , :.1etces i ar-qui tectes, sobretot) es V8.JJ_ to1"n2.r a incorporar,
:L la Tl.í.br-er-í.a Tr:Llce (prop de Gala Placidia) es va convert�i_r en

un centre ele llibres i pel.licules '!ur..der·Zl"oundl!.

L' acicl� Cl1)_C és ancar a "un t:caje L:Uy crancle par-a c i r-cuLar- lJor

un mundo tc-..:c1 estrecho", va nr-ovoccr' un fort interes. YeE:i.2. O.' 1",.1":1::::

terclo.nl o ::ova York j. val i.a unes 150-250 pte s , 1 'ur..:i_tat , 1'1orr:18.1-

r-errt 250 :r�ls intel.lcct:uoJ.s celeb::-,[�ven r-eurri ona 011 :-) t 01x�er-

baven :-:1ut1).8.ment i éLi.scutie::-:1 sobre eIs seu;-] e:cec-ccs i :0rol):i.etc:t��,
dur-a-rt 8_(�1).est t e1"1°,", � (1 t,) . -i eCO ·cc_'"'I'1.0r!:> He'.-, o

.

l.:. ... .LJ,._,. lo .. - ., .-_ .. c.J"...!.. ........... ._,,¡ _... ._"



favorables J

Done e l' >-'ci d e .:' mn�'1-�-p,�-� � -i V1"'-·)-''''ei'lr,pe-,'; b1 e_._ 'J c....'.. __ ,-, l .... (_ ......... u....". .·c .. _ .• _.L<...-v�_
-

__C__ .J_;_ _._ ,

n.. co::ei::cr a fons(23)�'� né.'.:l) :J,rliX�_ era !:101t rlj_ficil aco:-:sGQJ_:i_r-lo

po as í.b'l.e c:_ne ai::o �"-2.C:L condí oí.onat la vi sió c1e la LS"i) de n01ta

gent.

1 C17()' f'e ".-'--i 'T�l de ,r;'Y'UT'�_.) v. - )_ lJ_ L_
u- j;Jt.J

"" l'T1.. i<":, (n -:-l-i1)�c:.� � __ 0 _. ":.l-_ c:..}

tiElcmtes "raras en c8:''lt:Lc12.o.n• Co i.nc i.d.i.u 21::b el -Iudi.c í. de Bnrco�:! J

:;)er 12> �ll)-31 C08a hi '18.:1. ;1::1Ve1'" enf'r-orrt arnerrt s amb la po l.í.c ia a 1o,

Dort::_O.Q ele quas.i tots els recitals •

• Primavera 1971: f'e s t iva'l. ele Granol}.ers¡ el priner Crc..:'1. f'eot i va'L

al' aire Tl í.ur'e i a:-c1b par-t io i.pao i.ó el' un crup e;-:3trsncer( J2I:lÍly) •

L� Ti'l o r-e c't a (!�-·'-'_'_e·l1 ,'le· f'e1'"' c:o-(""e-éite-('ét -i ncLús 7�CI(lI"i d oc.,.v _ _ �J 'JV.. , J_�,":> LI __ _ .J,... _� ._ _ ,___ _ ... ,..::> .... _c.>" ....... _-o

fí.ns a les bande s ele baz-r-í , el:; net,::es i 2r'lu:i.tectes o els sno'bn

curiosos. Pamí.Ly es va fer e8�Jer2r tS..!l en lÜ811 "d.í.vo " i 12. c:e:1-�,
+o ta'Lmerrt "flirJao_ct\, va veur-e , entre b2.11 s ,(1�_8cu3s�i.onc i assem

b.Le e's , que no ne c e snát aven líüers per t", pas:oar-s' ho tan bé ¡ que

quan van ar-r+bar-j po o abana de sortir e1 801,e18 '/8..'1. bo í.co-t e jar- •

• 1972: '_i'estival Sisa(wJ2.rlj_nGs(�isat1) a l'Iri'J, que V8.. ser el!lc2.::t

_del c í.gne " do 1[1, verctac.ora e:¿oca hiplJi, dones "10s te::m�J em�)e

z8J)2.11. a rOlJetirse Y lJ2v2."ecia que tocla aque l.La energía no encori

traba salida al, e:(terior".

d) 1�73-1976. In cas ele la J'illnil�_a �=2l1.S011 va ser U2.'1 bori :':10-

tiu per a dosenc::c/LeE8.r una f'o r-ba rCl)ressi6 (tan c1ircct8, COD :.c_eo

lo�ica) sobr-o e l.s hip)is (j_ j2, 110::1 v:i_st quin concept e +an 12:::0 té-

nen ler:l autori tD,ts deIs hip�is o "c1rozatsll).
:Lnclose2J)les drocadictos, v'i olador'e s de ::'_8-

nores y m_1_é1.�.stas ell J_2,8 -()l'::¡'í�" l),:::lle�';'-; oac" (H ",JC")J.'"' c..·�v C"'I_' ......_ c,.....!. -� ........ ..) .c� -

h;.ent 2.:n-i.:;:i -h\[lp� 18. '}1).[1_Y'cFa C:Lv�_l '12, or08n:i_t7.a:c una br:':-cac1a (1' 2,

c;cnt3 bar-but c i_)seuc.o-h::.ppiosos rlue ven+en "mer-da" i com (:."-18 w:luel:2.:::



�ener8c�0' n"e }'eJ�l "���
ü L ... __

-

....
vL _ , .. _�:.JlJ

:8.ei, compraven �_ :;:J3.3S2,;Ven e1�') porros a a.e;3cone¿:'1.J_ts, es COEce:>1.Cr8.

ven en Gro,.:::l:'� Cru:9s a Le s ?2l:l1ües, etc. 'l[1.2.1 sofrir 801)rO e l.Ls lU'!,2,

re-

ncr-s (1' ed.at 1 to..:1carlCS-::)Orl,)1"'e:::�2. a IJos

Interp01 g Eivis¡::2,) etc.

","'nOl":1Cl6(_)\:; .... _ - l- ... _

scu 8J.:l1s1ilel'l.t; e1;:=; usos :i_ COStUr:1S de la c181'1üestini tat i 12. �')ru··

ctonc:i_a (le la ccva anter
í

01'" ¡11'; 1-i .L"1-nc-i "" no'l {.J'i C!:'1 La_ � c",:, J. u _ _ _ __ _ I.J '. ,� _ c;¡. .!.� _ .• , v _ (... ) v.

s ' 110, vi st, va fer el C21';1,{ .i.nve r-o (del
se[;ona Ge::.!.era-

. ,

C:',O que , CO!':1

entre.:;at oJ_ f'r-e ak polític:racEc81,2�cr2,:tes,etc.L no va tenir ::l:i..

el t empc 1 ni, la tolerb1cia, rri la con-Iucta cl8....'1e1est:._�la que hau

rien ne c e as í. tat :¡::;er a ser h.i ppi s , I¡Y errtonc e o 10 fueron toc.l0 a la

vez: h.i ppi s , Ilers 8C'tl.icl0 S , rwlf2.3 0.0 c i.ud.ad , act:i..vi:::rtas, trj_posos
clescar2.clo SIl.

r-í c s , la pr-Lme r-a
. ,

Ge:c.erac�,o (+"''''''1 e-" '·)er"·I-,=,,...,-:-U;":;.J..�_._ 1",,;1. UC......._ .... J, 2)-30

rl'_és o nenyn bcn si+uat s (:':0.1v'i do po sa l' exemp'l.e a_t; 12. carrt arrt n�.

étel T� _ ":) �),·fl .... ,,01"'''' v' ,
_ •• I,..",..L.. __, -v , (1'1e 11��T'i e-n \1-; ro.!.. .Lo-!· el "1"'0 ce' C' '='",1 .... "'.! rroab i.a ·ne'('� '''10�.L,� e:.. v __ "_ _-1) lJ tJ v __ .V· ....) cv.:.� ... 0 0.!....�-J:

- lJ .... t..." :......1
-

_ u � _

s'hi hav.i en fi.crrt , l'J-CUl1S el'e113 van apadr-i.nar- als Ilfre21':8-r8:ses

ele c iut at " en oLo ceuc Lrrt errt o 'c1 f e:·:pres::;i6, c om és el cae elel

r:eleste, bar !:'lus:i_c:o'1]_' elel el ele la Plateria on s ':20.::1 orcan:Ltzat
concerts 1 exporri c i.ons 1 Z}E.racj_on�') de d:!.scr,;, etc •

• 32.J.... London (e/Oone1e del Ai:�alto).: lloc de r-cum.ó elel},3 h:�_:.?:::Jis fr:..l:>

trat s :i_ l)erseQli ts, el' 011 sort:i,ro.n eLa priLlers freal:-r3.clic21s.



::?est-i_val ele r;a_Ylts (l'.:1iba :i_ Tot:i_ Soler):
O�e la, �r]'0e,-n ryp�e�0c�6'1 a,o�(le• _ _::'J • __ .. �l .l. el.. u ...... .l.J. _. (... .. ••• _ J .... �

108 a:.ltiguo�� y muchas curac nucvac , c:ue no tODaf)221. D/luel10 c o.co

cosa ¡3nY2�/l)ero que vac i.Laban 10 (lue IJoüia:;''1.lI •

• 1973: s'olJ1"o el SeJ.este, sur-t en lc�:; rO\l�_8tcs "con-Cra-C1..1..l"turcJ.;::;"

(rjuo é'e'Y''''n cnual c )..L. - I,} - c_ �_ .. ......:-1-, .....

(le Ca:':1et-J.oc�..;: i actúa el �1"up S3nt2.na al Pal.au llel�3 :S:=:::r,:ort:-J ele

:8arce10112'7 ir..aLl[:,"'ur2"n.t ai:cí la "nor'ma'l i,1;Z2,ció" ele festivals 22:10

C:r'811:J c;rups estr8.21_ser3 ••• j. la eleJ::i_::ri_tivo.. c0r:1erCi2�:i_tzac�.ó deL

"tinglado!! •

• :'!ebrcr de 1976: c_:r8.ns marri f'e stac i.ons per l' ':\:J.l1.istia j_ 1 f Lutor:o�'-:i�

J::ls f'reaks t2I:lbé h.; varen ser a pri::0..era línea, COT,l es va po gucr'

compr'ovar' rer la r'e apo st a , d:LGLlCr.1-ne "violenta) orziQsti_ca i :fes-

tiva" que V8, rebre la repressió ele La policial clne a moLt a

va r-ec cr-dar-, ca'Lvarrt les (1:ist8.21ci.es11t anbi errt de'L T.Iaie del
ge2.'lt
/'""("")
O().

Crec que ha (}_u.eela'[j e sbo cat � a tr8,vés el' aquesta historj_a j_

val.or-ac i.é ele l' "under'" barcelon:L 1 respecte a quin crup social

i a quí.n moment historic i cultu:ral es :9ot par-Lar... c1'l..l..:.1.a suocul

tU!"'2" del hax a Barce'Lona, i que ha queda+ olar que aque st nonent

110 és l'2.ctuol, en el que l'l'lcroa s'l1a cener2J,5_t::at 801t en la

nosrtz-a o
í

ut at, i no és :;_Jatrimoni excLus i.u nj. c1'Urc..2, su":J-cu_l tu:ra

"Lumperi'' , :'larg:i_nacla t r-adíc Lonafmerrt , 1':i el' 1.LYl3, sub=cu'L +ur-a hip�i)
disol+a en aryets momerrt s en une s cor-rerrt a icleolog:i_Clue-::: i rWC::"2..J.3

molt r.1é'J a�plies i que o/Lo:.0to:..1. ::-:'.01t ehversee fOr2-:.:e;J el! oDo'.;5_c:'ó

( en �e'lr • r-a'L ) r-,1 c'-: '""t e�';:-�":'J. G - t;..; .... '-'..�- e.,_ ,_. ...! .•.• ) _ ... _ .. , ello �e tota :-:a-

1
.. ,

nora, IJer c omp'l etar a V�_::-EO, f'ar-é V.:1 renas a'l s cLferent;:-; sec-·

tor;:: :SOC:i8ls estucEc>.:cs en la ceva r-eLac í.ó anb el }18.X} i U:'1.8. 'o1"e-

C�"'"Yl·!-::lC�'O' clr� 1 ''''r.,:,:,o·t !lT'�r<r-:'otal!..... v�J.vc.. ... .\.J _� (,,_�, .._:.. l.JL.-.. ·!I.) e •



a) :SI nc�('li social.

No m' cxt endr-é en el {';rup :110 rc:':'e���EmCi_al un rné s deIs :b.abi

+ual s del hax a Barcelona, pero f'Lxem-rio s que :no és ni un Cru:O
de Dargim:rts socials -tan peL seu oric;en c om pel status ac bua'L

pertanyen ma jo r-í, tkri8J:1.ent a la pet:i ta 1Jurcesia- , m. un ¡�rll.p de

hippi s en el sentit classic e1e la parruú a, ja que e s t.an mé s o

menyo ilüec;rats en les aeve c pr'o f'e ao í.oris i altres 8Tees de la

ví.da social. Les f�eves pr-í.ncipa'l s caracterí:-:rG:_Clues (postura crí

tica res:Jccte¡ no nomé s a la co ci e t ab actual, '3i�1.ó t82�lbé al' ac tuat

si tuaci6 política; compor-tamerrt sexual mé s aviat amp.l
í

, no manea

normab í.u ; pre:fcrencia per a certes act í.v'i +at s ar-t f st ique s o li

teraries; percepc�_ó elel hax f'onrunerrt akraerrt con a font de p18.er;
rcarrt erri.merrt ¿te les relacions f'or-a del seu cercle; act i turl cscep
tica c1eV211.t el treball .•• ) es e16nen ta.:.:1bé en altres sectors, espe-

•

" ..1..' r-. ' 1C18.-LrJen I.J Joves ¡ qll.e 'venen e�s
...

d ' .,

1seus meCllS . expre:-:3SJ.o 1 es seves

orC;8nitzac:i.ons i que, d 'una maner-a o al tra, f'an sentir la seva

pr'esenc í.a en aque sb moment. 3s podria d.í r-, generali t.z.arrt , que

per-tcnyen a tilla "corrent r-ad.i ca'l.'", que té 1':101 tes formes i est8, f'or- I

mada por sectors de reti ta burc;esia¡ ele classe obrera -sobretot

joves i parats- i af.guns tradicionalr�lent mar-gí.nat s (24).

El sector ele la construcc:i.6 aemb'l.a que és el grup Labor-al.

on fUr.18T h8..X té més traeUci6. I':olts emí.gr-arrt s és la pr í.mer-a fe:i.

na que tr01Jen '1ua::i2X'riben, j_ mo'Lt s véncn d'A ..nda'Lusá a , porrt tra

clicional 8Dl) el món arabo Al ser un sector tan inestable, poc

controlat i f!ls:l pa¿;at -all�enys fi.ns ara-, hi anaven incliv
í

dus

arib una e;r81l mová Lí.t at zeografic8, -en la ma jo r-ia delfl casos obI5_-

0ac1a-, C01':l moL ts ex-lecionarj .. s, o que al ternaven aquesta f'e i.ria

8I:1b d ' al tres propier3 del "Lunperi",

ALd 1 els moc1els d 'utilitzaci6 ele la mar-í.hua-ia o el 112..x

}12n estat d.. iferents que en a'L tren ::lector;] obrers J rera ai.:,:o no

vol ¿u.:b que el f'umar' I'oc , en aquerrt nmbi errt , U2.1a cosa que es fés



maasa obertanent. De fet, 8e8'0n8 eLe mcus j_nlOrT!l8.c'1.ts, 2;111_ost
,

es

un +ema deJ_ que poque c veC2.c1es oe "n par-Lava al' obra. _.\:::-,lJ el tO::l}!S j

la confíanca i l' obser:,ració es va sabarrt t;_'lJ_i f'una 7no 1 i H s:i.81°;_-

pre encuerrtras l.L'1.0S CU2,_'1.tos que se ponen a C;U;:'Jto"} 22c·.�n d eLs

qual.s 1Jot8 voure de 'bon matí que "ya V2. subfo'", De tot2. maner-a,

semb'l.a que entre els que es dea_ir;_uen a les f'e í.ne s mé s :;::;el�::_lJ_ose;;;
com eLo cnder-r-o ca-nerrt s , es pot apr-e ci ar' una f'or-ca ut í.Lí. tzac��ó

ele 1 'herba. "Cono c I a una cuadrilla ele c i.ric o que e st aban Lo co s ,

pero 10C08,1000011, e omerrtave, un .i.nf'oz-narrb , que clesrrés el'expli
C8X les perilloses s:::" truac í.ona en les que t:::1.-'lJallavon , afe:3:�a:
!f además, andan toclo el clía pacao s , c=-eGos y ••• COE unas pinta.s!
Cacla uno con un corro cli3tii'ltO: un bombfri, una de panad cr-o , una

e1e ciclista, una ele 8 01 o. 8.c:1o .•• " és a dir , que iJer l' acpect e po

(trien s emb'Lar' qualsevol f'r-eak de la millor epoca •

• " ,
I

lUJe::.!.., seGons totes les .i.nf'o.rmac i.ons C'.ue tinc sobre aque st

sector, é:J un c1el:J oficis on el fu...mar hax no .conTtitueix cap

novetat, +an per l' oricen c om pcr la si tuació cocl al. en la que

s 'h2.11 trobat sempre els seus compcnerrt s , í que responc'_ria a la

corrent tr2.clícional elel fumar -la del o crifotes-, pel�o Cli...J-e tar.1-

poc és un f'enomen púb'l í.c i intecrat a la pr'oduccl
ó

, al.menyc f í.ns
ara, excepte en els casos COE1 el (lUO hem v:'st (25). De tota m8,

ner-a, el fet de veure algV_ que treballa f'umat jo. no és t an e,s

trany, inclús e� altres oficís.

Encara que 11.0 en +í.nc El8,SSeS dade s , c:_ei:-::aré nomé s apurrtaf

que t8:.lbé 2,1 CPJ11-:j es oonsume í.x hax , especialment entre el jovent 1

com s 'ha pocut compr'ovar en varc.e s f'e s t e s ma jorc d ' 2.q_uest e s t i.u

de les que en t;inc infor:-�1acion3 c1irectes, ; no nomé s a Cat;alll.n.�rft,
sino t2oL1bé en al[;uns pob'Le a o.e C2.stella. Al Ripolles, U::_'1. x ícot

de 21 any s , C:c'2J:'ljer i past or-, c10ia: ti L'altre di a mab e
í

x , que

varem 8.21.ar a jr;J_o..l" a 12- fonda, passaven 1)11.8 porros

sos! 1 érem 25 ó 30... l' 8lTIO i tot, hi era!"

�-iYí rilO> .0'ro"'-\,.."'_ ....... -...- \"A.. .......
u 1-'

"-r-" t"'
'

En f
í

, e om que les a.nr crracca onc que z.nc SOOre aque sc s

treiJ sectors en era elescone:_:;ut el fet ele fl.1X:l3X' hax -en el o

2.1-



'[l 'hi pod.ria afecir o'lJrcr;j :�nc1l..,_;;t:rifÜ3, execl)_tiu_s I

-pol{tic;-i •.• - són encara fr8{:;r(�eJ'}.tariesJ em lÜ�.li taré a d:.i.r que ara

es po t detectar la pre�3encia ele1 haz en ells i que no conet Ltu

e i.x cap act e de C01'-otcst8_ció, s i.no 1..111 errt r-e t errí.merrt més, pot ser

non, oricin31, molt Hin" o lfcollol1ut"}se.;ons els 8nbientsJpero
que, al cap i a la fi 1 s

' ha clesprec de la car:l:'e.:32.. c1r2.Elat:i_ca que

portava entre forr:;a :.i_nd5.vidns de diferents medi.s SOCi8ls.

En quarrt al'J sectors j}"radicj_onaJ_nent narginats j. utrí l í. t za

clors de la "mar-fa" 1 aquesta continua essent usada sense que els

interess:!.. macs a el que pugui pm1::ar mé s en118. deL seu barr-L, en

cara qU'3 saben Que po t ser una bona f'orrt d ' incressos, i que de

tan en tan hi havia unes oac í.Lv Lac í.cns en la seva venda =ara pot
ser ja no tan- que els po d í.a per jud'i oar-, :Sntre el erup de L�, ::irl2_:

la seva per-c epoló del hax no és maasa diferent de la Que en aque+c

mornerrt s poden tenir molt s altre s joves 1 que é s , per 8l tra part,
la que ells han t:�né.L1t aempre ; és a d í.r-, és una cosa amb la que

estas 1::01t bé i ja est a, D' altra band.a , la seva Lnf'or-nac t.ó so-

bre la eent que f'uma es veu inflv_lda, ::;!er un contó} per la re8li

tat mé s Lmmed i.atia, doric s tots creuen (::,ue els ar-t í.sbe s s ón els

que T_:és f1)I.1eJJYl. .i , entre els gitanos sobretot, n'h::' :"l8.. molt s que

t�ne"Yl nl ."""�''l nar-errt ellA e' r<!)c"'''ntnorH 1I1)"iJ aor " e+e ; crue no l.t e st::_ ... � c ......_:_j L�...
_

e, ...._ ... V .......... __ ..,:) c;.\,.o.L c...... ') {.h� - v.. ] • - �.J.. _ _1. u �

vegade s po t f'unar abane cle sor-t
í

r al' e sc enar-L, Pero, per l' 8l tre

cant
ó

, hi ha un grup que 110 cono
í

xon, el de l.s e sbud.i.arrt s , rero
que, fJeG1..Ünt el que dí.uen els med.i s d.e comuní.cac í.ó , cr-eucn que

on es fuma mé s des})rés deIs artistes. 1 E�8lGrat que en aquel.L

b8xri f1)n8� no és un fenomen nou, tmnbé esta ma� vist per les

f'amí.Li e s , encar-a Cl1).e aldln pare (1e18 infornants tanbé f1)JT!és.Pi

nal.merrt , eLs xava'l.s no caben com f'uno í.onen teoricarnent les L'l.e í.s

,

es

sobre droev.es, pero sí que ho han compr-ovat sobre e11s nat e í.xo s e

n
•••me quí.tar-cn el chocolate, me peC2-ron, y luego se lo f'unar-on

ellos", " ...no cogieron �r me encer-r-aron en un colegio interno"

(evül.cntment 1 un refOTL18.tori), són [Ü�L"'1.eS de les seves exp'l
í

cao ton



2:01"'0 mentre a la TIina l' eztcnsió d.e'L hax no
,

es una q_t�.O¡:3-
t:i.. Ó C1_v.G els hac;:� af'e c tat macea cliredtament 1 al 1xJ.rrj. ele ]�e::'J '12m

bIes és dí.f'cr-errb ,
_

clones allo, és un cerrtrr'e ele comer-e molt :ü:IIlor-
·1-:::111t Jo. ,[').-j em abana que acrue st a rre·"'ern" i ..t-z'-'c-; Ó c�elLr(,,;.. ..�_ • e __ .. ü c:.. ... " ....... 1::> _ � 0-'1.'. � G J.":" L..!-L.._U . .JC;" __ L __ hax hav-,a

compor-tab , entre 2l tres coses) el �as del :3eu tr[d:�.c a mans de

la "maLa vá.da" nés o menyc orC81ü tzac1a. I com que en aquo t s t1-
pus ele ncgo o i.s , 30bretot en' els Graons mé s ba.ixo s , tothom va f8:c'l
"al)retatlt, 1.L11.a per-sona Lneaut a es pot empor-t ai- un cl:LsgL1_st si es

pensa que est�1. tractan.t amb un hiplJi ele les flors, :;:>er exemp'l,e ,

COE1 a mo o tr-a ele que la "cont rs-cu'ltur-a'' elels 6<1 esta noLt; LLuny
éle +ot :::l'¡ �"').

.. v c..- .. __ .i'l-U., reprocluiré al[!,1.u'les frases a' un 11 c ame l.L" que , a mé s 1

era "x.ívat o " ocasional ele la policia. :Ss deelj.ca a aí.xo ;" ••• priEle
ro por-que es una maner-a sec;ura ele tener siempre droga y üespués,
c'Laro está, porque me proporciona dinero"; fl��e pr-opusi er-on colabo

rar con ellos a canhí.o de devo l.verme la libertad que me hab
í

an ro

bado y 2lso ele la heroína que t�U11b:i.én se h2.b:L8...lJ. apr'oplado por es

te mét o do .•• '". "Yo no tengo pr-í.nc í.p.ío s ••• En este oficio cada U::''1.0

obr-a de manera independiente y autónoma... Toctos los Que están

metidos en esto saben a lo que se exponen ";l 108 rj-esc;os que co

rren. Yo no tenGo 8I.CltGOS 1 yo no traiciono a nadz.e , me limito a

sobrevivir de la me jor maner-a que pueda , no puede s tener e scr'ú

pul.o s , si no vas apá.íado". f' Ahora vivo, y CO�::10 a veces tengo 1LlJ.2�

chí.ca en mi C2:1a, el mañana me preocupa de una maner-a !!lU�1 relati

va. Verás, siempre queda el recurso 0.e ca..mb.í ar de. cLudad , cle ra:':s,
a.e E1Ul'1ctO, o de ou.i c idarme � que es o+ra do las po s i,oilidac1es a

tener en ouerrt a, 11 (26) COD es pot apreciar) €Ss una bona mostra

ele la icJ.eoloG�.a per la supervivsno+a e2:1. U2.1 medi hostil, dels ra

C011S "br-uts" ele lo, [;r221. ciutat 1 les aeve s indispensables roser-

ves "impures".

Fi:n31nent, i. per acabar' aque st a vi sio deLs

socials 02:1 OG trobe� o í.r-cu'Larrt eIs o.orivat s del

a.iversos medi s
,

C2..nem, eXiJosa-

ré e.l.s rnC:"ll"-<:1t�< él '...,1 """1'1000' o"e 1 e e 'nrc''''''''+r:>C' de 1 f enouerrba Teta.

1:> v:::' ... _uc" 1:> .. CI_0V��-'-",J �, _ .. ,_) _" UV-":'J.v ..... ¡..) J.'; _v. v ....�_



Entre el 24-� que c onnume ixen cl:::-ocues il.leC2.1;�, no'br'e els

1G? que �\T,""_--�'1. corrt e sbar- a 1 I
encue s+a Le s e·"1",t-(� '''1Ác -C'-yoe"l'teYl-l·c< en- - v_� Cl..;.. ... '-" I.J _ ... \,J..

-

IJ lJ c.v , �.j t...,;.c:... u IJ J.� .. 'V ...... J 1...... \...1 i. J:_ u,.::,) 1._

Len que han comen.jat a pr-cndr-e-Les h02 e stat eLo 15 [L_YJ_ys (�!2��),
16 a. (235::'), 17 a. (1851,) i 14 2-. (950, nerrtz-e que el 95: ha co-

r::'OYH;2,t por un aní.o i C2-p per un vcnecoz-, La freqúc�-:c¿.Q 8_21,b 12,

que conoumo
í

xen óSJf!lajoritari8IJe::-.!.t, al.guna vece/la (�,1��,), seGuj_t
pero c_101s que ho f'an '1).11.S 20 C01JS a la aebmana (g�) i uris 1 O C�);::;
a la ae trnana (1 C.5�), -Der t oz-nar a ba.ixar- a freqUencie;:; s emb'Larrt s

veCév:_1alf. En quarrt al.s

ses quan e st8.,n so+a e'l.s e f'ect e�l

temes pr-edomí.nant o eTe les conver-

(le1 1r¡",.r el J_��! par-Len d ' <"'f',_j f''''
- _ ....cw'"'] �vi.., l..)� . v.LL. Ct.:._l_'J�,

el 2"),< (le""/1" -- 1
,..,

'1' 1 10/ 1 '""a r arm. la, e_ u;.' Le qUestions sexuals, el 13, 51'� deL

treball i tJ.21 nombr-o ig¡J_ol, de res en especial. De Cl"LloliJevol co-
l 9.-1

•

d 1 ".1- •

5r'f 'TC"Il
• .,sa en I)8_r.i en un >�. l e PO_l caca un ��. D_S Grups SOClfuS que, se-

gens els cOnSV.I!liCLOr;"'3, prénen més hax 86n els ar-t í.srt e s , e studí.arrt s

i mí.Litar s , per aque st ore1re, mentir-e que Der als no-oonsumt dor-s

el tercer lloc esta ocupa+ pe l.o :9rofessione,ls.

Ccmiar-arrt amb al tres d.ad e s que hem vi st de l' estat eapanyol ,

entre aquo st grup h.i ha un 2,1t pocentatc;e de corisunt dcr-o de clro

Gl1_es jJ .• 1eCals. A mé s 1 y¡ractic2me:::lt tots ells coneune í.xen elerj_

vat s del canem (mar-í.huana o 112..::·:), encara que UXl 36, 45� d.e'Ls consu

má.dors els associj:n a d ' altres subabanc í.e s , D' al.t ra banda, :-ji te

rrirn en conpt e que abane de comp'l.i r- els 16 any s f'umava ja un 41��
d ' e11s 1 �JocleLl af¿.r:-:�aI" que és "noz-nal." en aquest med.i el consumí r

clroeues i1.1eC8ls ja des de molt jove i, a mé s , 22"10 f'or-ca fre

qUencia G.Ol1C:é\, encara que la ma jor-i.a f'umí.n al.guna vecada] es pot

apreciar una 21!1pl:i_a n+nor+a que ho fa d 'un a tres cops al Cl.ia( 27()
En quarrt a les pr-í.nc i.pal s pr-cocupac

í

onc que surten a la conversa

(amistat s , f'ami.Lí.a, sexe , treball) po dem veure Que co i'nc i.deLxcn

bastarrt amb les elel 'crup <1e referenc:i a, excepte en el cas elel

se::e, cose.. molt exn'l icab'l e si tenim en c nnpt e la elifer8!:lc:i a el' e

dat j_ de si tuació ex/la o...ue es troben, en Ge�1.erpl, en aquerrt aspec

te. Finalaent 1 la per-c epc i
ó

que ténen (le la Gent que c onsune i.x

droeues il.le:�2J_s és barrt arrt aomhLarrt en+re els fV":':18.c1ors i. els

110-fumadors i encara que Lnc l.ou en ella U112, �-matGe baata-rt topi
ca, no do í.xa de r-e spondre a una cer+a reDlitat.



:De t o t ai:::o en po dcm conc.l.our'c 1 elo J.'lC8 , que entre aque st

Cru::_:l el' e str!.cEants-trerxüla,"tors, lila c1roGa" no és U..'l. elel�e:_Tt; e::o

tic e í.nó barrtarrt pro::im i concgut , i al qua'L poden acc e dá r- amb

rel8.tiva I'ac í.Li.t ab ; í�_ne el seu ús es Uc"1. fet f'or ca intecrat en

la aeva vida qUotidi.8.l1a i al que no es c onc ede í.x, :Der tant , nas

ea inportru.!.cia ri tUt:'Ü; C1_11e no :3' ::_ntue:i_xen c om 1)..11. crup a:'�llat i

estr3l1y, j_ CInc les seves pr-eocupac i onc són Le s ele qua'Laevo'L per
sona jove que veu o sent la :i_mportancj a que té::'le::,,� les aeve e re

Lao ioris interpersonéüs. TI' altra banda, per comcntar-í.s fets al'

enque st a i corrvez-sco Q1.'!.e he narrt í.ngut 82:J.b eTl s , no es pot esta

blir una 'clel�larcacj_ó �.cleoloGica errtr-e els que fumen .i els que no 7

en el sentit ele que, en else,a.o.s grups, n'hi ha molts que creuen

que dG1xrera l' actual "murrt at ;e ele la clrogalt hi ha una s8rie (le

maniobres del capital, i que 1 "uacn o no, COD po cIen fer ( a eli

ferents Cr2,us i amb eliversa emotivitat), amb les mode s , l' alcohol,
o les "boites"(27).

Ja s abem que tot erup so o ial., eupec ial.menb proáiession8l, ,:';e

nera un arc;ot propi, amb el qual. simIll:i_fica :L f'ac i.Ld, ta la co,m.mi

cac i
ó

entre tots e1s seus mernbr-e s , 31 nat e í.x paaca amb le:-J di fe-

rents sub-cultures.
, l'Corn mes tancD.c,es son, mé s ller:::.etic

11 e1'1""'1 .I-"'e .la ove a rné s de facilitar la comum cacá
ó

entre els-- --v'-' Elle_, 1 oC ... )

b J_ '1'oé e "',....- t.rf'l.c+::1. mo'l.t e s �A ele d n eseus mem res, val. � _ v�. v v·t�ga S e -.1,U no ho errb e 1'1-

gui la gent que no hi participa, com scr-ia en el cao del s quin

quiso Aq_uets, empe so s pCl" la necessitat de éLefensar-se, van re:c.o

van+ conrruantmcrrt el ceu a:r,:';ot ja Que, a mi.da que les par-aul.e e

1- é d 1 .,. ( 1"
.

VDl1. sent coricgude s per ee:1'v que no s e ... neu neoi \ po a c i.a , es:;::e-

cí.a'lmorrt }, aquestes perc1e:.'l la neva funcionalitat. �G pou.ria elir



que el lleD.e;natce d 'U:i.'1.2L sub-cultura ::?8.rticipa ele mol-'ces Cé'.J....acte

rístic:ues c1el llel1[),:u:ltce ritual, sl prenem en C0l1s:i.e1.eracj_ó aque o

tes par-au.Le s de Le achr If Les fo1":2e3 d e mi:-.:;sate;e Y'.lés conclensat 1

car-act e r-Lsb í

QU8f'; o.els ac t e s 1":i_ tUéÜS} encaí.xen cener2J.me2.1t en tots

els mo de s de comurrí.cac í.ó entre tul orao.or i U::1 interlocutor que

e s+an cara a cara i COE1lJ2Xte�.xen 1)21 ma.t e i.x con jurrt de cOl'�eb:e

ment s del c orrtexce ele la situaci
ó

, :Sn aque s t e s oondi o ionn lir.:_i

tacles 1 que són norma'Ls :ger a la acc
í

e tat pr:i.rrütiva, els oonoopt e s

condcneat c ele sig:.üficació mú.L tiple .... no es I)resten al' incer
titudll ( 28) •

Sn l' "ar-go t ele la droea" ele Barcel.cna hi po dem advertir, a

part d'aIc;uns eLerierrt e regionals, d'oficis,etc., d.o s or:.Gens pri:c1-
c í.pa.l.s , Per una part, tot l' argot de l.s ae ot or-s mar-ginat s tracli-

cLorraf.s , grj_fote:3, qu i.nquí.s , gi ta:1.0S 1 etc. pe l.s qual.s la c1ro[?a és
des de fa tan t cmps un element mé s de la seva vida que +énen 1}J_:a

eran riquesa ele par-auLe s per a referir-s "hi , Per l' altre,
nor

í +?-n .. ·i <:1 eLs mo t s ""'1"o"eY1e11+"" de l' ...,-n.o'l'),c' o en rre' ....er-al,J,';' __ vC�-,_vy, • .:) ... __ W lJ . _ ... ",\""u,:) 0....
_........>

eo-J , ._ ü
_-'- el , de la

tradició hippi-:!contra-cnltur8lll• D'8ltr2- banda, l'ex}_)re;Js¿.ó d'2,

que st 2.r[:;ot és ca:i_rebé excLus i.vamerrt en cnstella. Aixo és de¿::;l1.t
sobreto-c a (1'L1.e els ¿;rups por-tador-s ele la clroga j. el seu élTC;Ot
par-Laven majori.t2...ria:-:lent aque s t a 11 en8:1).a , peL seu orieen, al11a

mcrrt a d i.ns el pa.i s i e tc , i els grups cat al.ano-cpar'Lant.e , aempr-e

en mí.nor-í a, s' hi van anal" arla:;_Jt8nt, la qual, co aa era reforg2.cla
t.ambé per la s í.buac í.ó soci81 i po'LftLca del catat a respecte 2...1

castellg" i per la r:1fU1.C2_ d "una tr8.elició propia, al.menys viva i

coneguda , en aquoat camp , Per ai:,:o en aque s t s mo.nerrt s que h.i, ha

més c aual.ano=par'Lant s que ucen aque s't ar'got , que ha decapar-e scut

la sub-cultura del hax c om a tal, és a d:�r, que es t1"2.cta él 'una

cm:ttest:i_6 mé s cber-ta, i que es tendcj.x a une. ccr-t a "norncl:_tzaei6"

scc í.a'L <'1e1 cat al.a, a.lgunes de

aquesta ]_le:::1¿jL1.a. Són les que ,

les par-au'Le a S'118.1'1 tradult ja a

en la 11ista que ara
, .

expo sar-c 1 2l1�.-

ra.,.'1. entre �)Qrentesi al costat elel c oz-r'eaponerrt not o as ::e11a. EYl

aqucat a 11is-ca no �.ncloc eLs o.:i.fe:--cnto norns d.el ha:': i la mar í.hua

na, clonen ja han sort=_t abane (2.1.2/3.2).
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ab:,ir::e (¿;;)rete, t:LO ! ) : 111' e'�'lJre'l"'1V-; C', )� .....
�J.,; -c) -- IJ •

enfeta, un t por-cena que pr-eri e.2'ilfetéUl1í::'lics

aLto r est ::U'" oJ_to (2lt, estar aJ..t): en un bon momerrt , sota eliJ efectos

de 12. a.roc:8.o
aluCi!1_'3, a'l.uoLnado (fü.ll1.cinat): fet de veure v:Lslons)sorlJrpresa;

ina.:i_v.que veu vüüon8,:i.na.:;il'latiu,:
sorpres

arrrllerT.1f1_(10 ("8.,!:'1Uerr1at"): aburri t

2.SU�T'CO ] 0.8TJ.e 8.1 anurrt o e e.roca} prendr-e clr00a
b8.j2.n_a (ba:i.xac1a): quan V8..:1. desapare í.xerrt els efectes de 12, o.ro.:;a
baj2T', est2.r ba�o (oa2_xar, e star baix): en un maf, moraerrt ; neris o els

I

efectes de la froGa
bronca, (12,1'" la bY'Ol�C2,( fotre la bronca): molestar, fer-se pe aat ; a'l da

caba'l.Lo e herOl!la

cacharro : ::;: porro

C81:18110 (c8.:r:'!.el1): tro.ficont d.o droGV.es
canut o t = porro

cie¡o;o, poner-te c., lID c. (ltcego'!): perélre el nóri de vista a causa

de la dr.,tenir efectes molt for

aíbuact.ó en la que s
' esta a.i.x

í

,

cil:i.!l,.l.r:í.n: = porro

.9.2.Q.Q.,col:-:.er el c.(nenjar el coco): cap;convencer,insistir,2.tabalar..

coloc2/18., colocón, colo('11.'.e (col. locada): f'urnad.aj sitº en 12. (:ue s
'
es-

ta sota e1s efectes de la 0.1'"

co10c2/10 (co1.10cat): ="pasa¿lo". Persona que esta sota e18 e f'ec t e r

colr;ado, estar c. (penjat): si tuació o inéliv. ensÜ��isrC1at en una C088,]

c om "pcr-dut " ell ella.

CO::'1_1J21erO s : que vi.ueri en una comuna, "f'r-e alca" en c;enerBJ.
cue1(,;tJ.8: s í.buac i

ó d ' estar "co1Cac1oft
cu�rar: trebal1ar; peGar
Cl..'Lrro , Cl..l.rrc:mte: t r-obBJ.J_ , +r-eba11ador

c!'c�.:n"'lj_e: cocalna

eh "l"'ll'-' (y�r'" e !:"o) •
... _L ........ _ .... c'.. .. ... � _..Lo U •

(Zé1.
fill c1e ca+al.a j_ Lmmí.gr-arrt , mé o o menys ca't a'larri

c}1 n.va {X2VéJl): x+cot jove, e apec í.al.menf de barrí

él.eT('�2.s:i.8.()! ••• pa mi! ••• :90. ni cuer-po ! , etc. (ma:Jsa): expressió-co:-::o'3.í,
usada en le� más (l�_Ver3e8 ocasions, pero en 08ner8l en

sentit po c.i tiu, d ' "e ct.ar bé"
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enr-oLLado : indiv. que e��t8}lil'l.", al tant o ele la si t'...mc:i.Ó ; (lue li.

(la el �ue fa. (cnr-o'l l.ab )
enrol12,rr�e (e�'ll"ollar-;Je): éte::::; ¿te te:'1.il" r-eLac í.one sexual.s f i.ns a :::e-

r-rar , entl"etenir-se 1 centrar-se en una C082.,

etc. (no t'e�rolles ma'Lnmerrt e z no t'enroll=-:

mal.amerrt ) ¡esnifar:eYl8Una:r,é'vspir2X' pel nas; Coc2.lna,¿;eDeral::lcnt (esnifar,
eSIJito so ( e spitó s): l"E>.piél_, diD2rD.iC ,nerv:i_ó s; cota eLs ef', (le l' arJ.fet2_:.

estu",)8}.5,los: riembr-o s eJ.e la br:"[;2/1.8- d'estulJofaents
flC'Bh: se:''1sació brusca i repcnt:"na; quan no t e o que la droea t t ha

pujat o_e cop ,

fli 1) [v1a , fli 1J2i1_0 (:fl:i_pada, flipat}: f'ur.ad.a ; sit ºen la ClUEjkstB,S cleSIJl"é!J
el' haver-ho fet; inclividu== "pasEdo ti

frealc: extraV2.':;2Xlt, en e..YJ.c1és. Personatge de 1 t "undcr-gr-ound"
ft.:r:leta: 1).2-: que f'una; ="pasado"
G"Y']' -Pot <::l •
;)_ _ _ L�.

n ,pert2l'lyent al.a r2a:rginats traa_ic. o "Lumpon"
jeta, por la j.: cara; perc;_ue sí, descar-adanerrt

1 e;.( t:'1. 1 e 0'-i oriar-í- si -- v... � L>- c.VJ- _

lj_br��" unar 1.000 ptes. de hax

�ni ms f'or-ce s ""8,y,e'=' eY'e1",o-; e o ·1 q,i a.r.-.-L"'aa_a//I'1arX�,)L.v.:.. _� _ �_ } _ ...:J' W w.1. h.J, .... ..;.. _
ü-

ü ••• , _ __.....
�_

_
L'

!::ater:i 8l: drOGa
mola ro carrt í.dad t a-tr-ade an'Y''='G<:1 molt,es"�a mol t béqueda bé'� 1 _"" • L- -- �- _. .. c;.;"u "",·c", J 0- o.. _-.Ci" '"

_

r:loEtarselo bieY:_(!:1on.t2.r-S' ho bé) : situar-se bé en d.i f'er'errt s serrt í.t s

fel" coses que t '_a.:::rao-en
muermo : persona o cosa aburrida

nieve: c oc afzia

0:'1.d2,: aerrt í.rient s o sensacions que es c1ónen entre due s o més perso

nes 7 o en un ambá errb de t e rrrí.nat , 1J0r medi de les qual,s t' en

adone s que "conoct c s" o no 1 que estas bé o no •.•

n�""'''''il� (1)aror'ada) •

r (_'"."Jc .. __ .c".... .:,,)¡.) • sessió-f1..1I:lad8,; ner:30na o cosa mo l,t divertida, for2_
'

de lloc 1 inmensa •.•

e-�oY'�+�n t� ;c corre .....Y'onn-ntp .!. ,-, --L..!.../0V _p __ '} 0.-, __ v __

del "él.ro,3at"
TJ2,32�, p. de +odo (passar; ele tot): inc1iferel':.cia,11o donar im�JOr�2..:.:cj_8,

a res ...

prts::-_"t8.: poLá c í.a
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p,-,,·�.,""Cl o· - porro;c lJ(.. v-_ ._ • -
._

·ool1erse p, ":11)::;to: i'U::1ar, se:1.tir la Dona s eYl:J2,C:'. Ó ¿le 18. c1roca
"(:lor la C2,r8.( pe r 12. cara): tréD1crt).:Ll.12':':le�lt, el..esc8:C'ac1ar:�ellt

porro: �1.0!:1 mé a f'amó a elel C:l.carI'et ele l-'18_rj.h"\).2":"").a o :-::.m:ís

que:·,2rse (cre::lar-8e): castar-::;e ::101t en una f'e
í

na o act iV:� t2:C; ser

mo l.b cor:eC;ut
CI'l_� p�0�a? COYl��ryo �{o? co� tu

_

I.._ _ /C"',_¡0.........,.... _v-w, v_ .•••. _1. -

?, J tcuerpo. ,e-cc. : es una 8, .. r-a e:;:pre�

con

estas?

roc�cer: j ove tiplc ele l' epoca (lel r-oolr , !lfan.rlel' eLL, i anb una !IpiEtS,1
característica

rolTo: qUest�.ó, assunpt e 1 r-eLac i
é

••• és t.ambé una )éU'8J).la-co::10ü{
8e0.o1'e8}10s: acents 0.0 po.l í.cl a (no urri.f'or-ma+s )

s·peed.:
.

amf'et amí.na

81.1.bi(1.2., r:.n1.1J:;.rC)l).jaüa): quan es V2n scrrt í.nt el�J efectes de la droeo..

tal.ero: 1. oca lJ·�e8. de }l8.X; = "Li.br-a''

t0r111G· =1!·F'l.,e<'n(' De""). ' .... o·l-c<er 1'"1e·,"'I':T"" i n+cns 1_· brusc......_. _ - L...... '-'_ , .L
- U l! v � .. �J. _ ... v.:::> --- v .... �J ,._.

t;rc�'lc[,�ZO: == "tocl'Lle". J.eferi t al l1éG<',. es cliu 110rr!l8..Lmerrt que se ser.!.�G

éÜ clatell

b::·:.Y) ,-tr:;.�2.Tlte 1 tr:i:::oso: sessi6-v::Latce de LSD; c;ent que pre;.fácid
�T"'C-i 1 ..,,1., (vac ' 1 1 ad"")' br-oma 1l'?aY1-;'-:>""l�o''l(:>!�-i <:"ln
V t. .••.�_.c:..-_ .... � \¡(.l,.\J_� • __ ... c"'. _ .. 1_0.. , _ ¡"..!. __ (,,;.v..o.. __ .... \,..oo_._� •••

íT�C'; 10'··...... • 'i.)Y·oYY'l·� rt+':l ci .,'V'¡.,-�-{_.� C 1J1- 'V'I .....

ro• C- .:.... J�. • .'1..'_'J u <:-0' ,�_ +-.cJe . .\. u _. 1 . �.w. • ••

V-in-ie('T-i<::l.1-""-e)' = IIJ--r·ip!t•
- l� .. [4

" \ 'lo - Q., vw. LJ - .-

"'i brac
í

n·le" (v i brac i oris ) .

_'_ .L c..:' __ vi'..._¡ ,, __ r Q. __ __1'::; • =::"o:':1clall.?er o.:i.r que h:'. ha bon o T:1cU 2J:'..1Jie

en+re la Gent, cfv:n l�.oc} etc. es dí.u que h.:':" ha boae s o

les vibracions

\Tol...,c1o(vol��)· 11°0.....,,.,·1-11. +:"''''.'11)0., = 1I·.I;o8.8a(10"_ < •.}.... e, lJ. .:.J" �o, V , vo- _ _ .

vo'Lar : �3el"1tir e18 efectes eLe la clroca; "elevar-se"; •••



tes paT2JÜe8 fOT98. ext e ae s en c1iferents med.i s aoo
í al.s , Ta:(] poI:;

paceadi as o s ele la urrí.vcr-o icat , CO::1 fJobreto"G c1els �.nst�_tuts, ['�s

r-orrbaur-arrt s 0.e "conudac e conómi.ce" J éÜS aucobuso s o me tz-o s , poüem
sent:2_r no t s con "en c8.ntic1átl, t:cnJ.rolla:::"'·;eo J "O_e:::1.as:Lao" , "ma..r-cha'",

clor mé s de que no h:'. ha V':''18. oub-cul.+uz-a ql1.C preserva els aous

us osico [;-1:; ums ,

. ,

Sl110 "11'=1 ·0"r�1"V\ .rre·r1p.r;¡' i 7.'7.8.c-i o'l.._... _" \"....) .__.t.:..
o

..... _,. .._).J.._ 'W'_ _- de Doltes coses �ue

en el seu oriGen, o en un mornerrt életerr:l�_nat, éren referirles ex:-

clusivamerrt a la clroGa j_ el aeu errboz-n,

L' exte11s:i.ó d ' 2r:uo�st llengu.atce es po t compr-cvar- incJ.ú.D en

.

la propasal1cla comer-c í.al , �)os anunc i s caracter:'::stics serien el

que va apar e í.xer- :ge1.s volt s de ITadal de l' Emy passat d.e la Pepsi
Cola: "Peps i le felicita en c81'ltidaclU; i els que 11a'1 sorti t aquerrt

'

est:i_u él.e la casa Kod.ak r "Compre Kodak -::r cl.éjese cle rollos"] nCon-

pr-e :Coc1.al: porque ••• ha..y c8..do. r-o'l Lo l ", J'a UJ.'1S 8. .l"'!.¿rs, era Lmpo as.i.b'l.e

que aixo ho ent cngué a 5e1'1t que no fós elel "med:í," o pr-ox
í

ns a ellj
o es podia havcr- vist con un absur-d joc ele par-aul.eo , En canví., en

l' actualitat , la neva utili tzació· en un cartell de prOlJa;-;e..l1.cl.a
coner-c í.al. 1 pr'e ssupo sa un cone i.xerient maes

í

u (1el aeu si.g.fJ.ificat
per par-t deLs compr-adozrs po+eno í.al s. Tar11Jé en éü:_:;t:m e310[';821 po-

lític s' ha comenca..t a veure l' influencia el' aquerrt crzot 1 co:n él

que es cant ava en lo. man.i f'e s t ac.íé del Pri!:1er de =:o.:;_g d '
arjue srt 2.:1Y:

"Es demas í.ao , es domaoi.ao l �ocl_os 10s our-r-arrt e s nos hemos j'untao! ti.
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(1) Laí.ng , TI. , 1971, ��,.133
(2) Lir..ac;e(ec.l.),19771p.8.:S1s subr-atLl.at e ::�ó:� o.e l'autor.

(3) I'er a la il.11..1.strac:i.ó conczzt e, c.l'a(}l1..est tema,vegi'3: Jer'vis,

1977: pp. 15-16 i 71 (nota 7)
(4) Trocchi,A. C2,il"1';j -SO()�{,Ca1der,Lono.o::1,1963. Citat a IJaurie':::'.1

1969, p. 182

(5) Ai::1, a'l. T)j_8X:;.O (1e ?�2J_10rca Tlo<J.em 11c:::;ir un article on par'La
no de l'identificació, perb s{ de l'estreta relació entre

":�n(lepena.Gl"1ti8tas y to:::icómalloS , dos sectores m8,rs�·nac.o s de

IJ8.s C2';::1ari8.s!l (26-3-78). r�2.rrlbé a :Iund.o D�_arj o: W:an:; fest2.c��O

ne s aY)_Jlii-nili: en S2.n Seb2_8ti{m fueron detenidas tres perso-
,

1
.

OCUpO/2c- rm s-

mo tie::lpo, cierta carrt í.dad do droga, por lo que ayer ,lunes) r;:;::'
él·

.., 1 l' el TI l'
.

1
., N •

l!l ( 2 2 117�pasaro�1 a lf3IJos::"clon (ce Juez . e .L e 19rosJ.C 2.Cl )OCl8.- _

- .:..

Ti'l' ',.,,,,1merrt un ""('0'Per<00r pe-(' exe.,..".,...,l e
_ _.4.ct-!- ... .:... J.":' V 1 t..:... l..)- -- ¡JloJ 'J_.J�... - ""--J-J-. , al que se l' 11:i_ trobi

'�a.roGa", lJot cineelar inhabilitat per a l' enaonyanerrt o altres

carrecs púb'l í.c s ,

Beach i Pord, 1969, p. 150(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
( 11 )

Sobre pp. 257 l 262

Eattelart, A. 1 ·1973, p.56
801)re aquorrt te;'!la,vegi's GOl1zalez 'Juro,1974,p.9
Jerv�s, 1977, p.34
Ycung , J., "TIle role of poliee 2-S e21plifiers of dcv.iancc" in

Tr.18..{�e�:� of :JevÜmce,Penc,"1J.in,1971. Citat a Jmr.J>Ü3,19771}!p.34-35.
(12) '[eure Jervis, 19771 pp.36-37
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(16) l.:artí L J.ar,10r..eda,197D,P.37.�r...tre":¡-ista anb OlievenfJ-Cein.

(17) "{Lo o jóver..es) 2..1:101''a, al p2Tece1", est án de ccubr-í.cndo otro ex

t r-año intox.i c 82"1te 1 una 'nueva' elrosa, el alcohol: licores,
cer-veza y vinos. Alc,1.m08 ••• to�.;rul. beb2.c18.8 al.cohó'Lí.car, 2� :."'.j.c

El0 ti empo que f'uman j"(18.J.":i nuana'' Drec��er (U. !�. C.n. ) 1 2l. 32
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(19) Aquí S'USCl:r8.:1. 21'1bcerta =re�Uencia riot s c1'arsot, pel sig!1ifi
cat dels qual.c veur-e p. 240-242

(20) Linage (ed.), 1977, p. 182
,

(21) "32.rcelo�la, por tener puer-t o ele mar-, colonias ei+anas 1 bar-r
í

o

chino y legionm"ios en el lTorte de A:;:'rica t:i..el'le una lal"ca
historia de Grifa" Eal'1ido,1977,nº 23, p.7

(22) "El rollo mus í.o al, no se pudo :'Il1}:Jortar comer-c i.a'l.merrt e por c1es

c onf'Lanz a de los c ap.L t81istas deL espectáculo y por c1j.f:i_Cll.l-'::2.

eles legales. Los de fuera quedaron fuera y aqu:'. el rollo nos

lo morrt amo s nosotros por nucstra cuenta. Y así salieron r.r:.ú.éJ:'

co s Local.e s enr-o'l.Ladf s í.moa, Cll)j_z8, malos en pla"':.1. tédnico, per
....o

muy ae:arr�:t3.os a la gente que les roo.eaba y arrimaba ••• 'Y hoy
teYlcmos "LIDa mus ica mucho r:1O..S nuestra que la c1e otros }Jaíses
europeos, arrD..strao.os por la moda yanqu.í o j.nclesalt :.:alv:.do,
1977, nº 26, p.14

( 23) ¡'Toclos los triposos reconocen lo ele las
,

nasc2X'8..S (l e s care ....
__ ..) c..,.L.J

es veucn anb una express¿.ó :i.. un relleu eS::_Jec:i.a..l), lo de la

energía, lo ele la vuelta a las ra:lces, lo ele la perceDciÓ:l
d í r-e ct a., concreta, c.1e��po jaéb.. ele t:i.ll-Ges cu'l bur-a'l e s o ideoJ.óói
coe , lo de la .s8�ida a la ::::m.perf{cie ele cosas .i.nconcc i crrt c s

en cad.a '\J.::'1O. Y poca co sa ll18,S. ¿:1es1..11tacl.os a larGO plazo? :,:l).tis"

�',�alviclo, 1977, nº 26, p.17

(24) A Orc10v8..'3, 1977, po dem lleci.r a la cont.r-a__po.r-tada 1).. :1.8. lli::rta

a.' una serie el' e.l.emerrt s que , encara íl1).8 anecdot í.oa, po t �.ndic2":::

per on van els trets ele l' actual "undcz-gr-ound urbo}': 11 X'.;:rat2�s 1

jipi:J, mal.az-r-as , 8i�:iatras, hor-ce:::-as I comí.xer-o a, pe l.udo s , en8J.10 s 71::a-,

·1-",1' e ......o e 1"; ccno
í

"'0'10"" ne',PYlOC' br-oricu.í C"¡��lC. ; "�le' "..,..-,,,,'r,<::1 '='(11.1·¡ <;>11v __ .1_ ..L. 1...)' .... _"_ü.,_ �_)1J..J ... _,_';"_�tJ, - --\.:L ..... \.,_J-t.,:}'V""-""'...J ••• v·,_;,"" lJc;.;..·.;--G -:: ....
.,1.,.

.. __ •

(25) :81 cap el' una "cuadz-í.Tla" CIne treb2�1C1 al Per:eclés n ' e::plic2,va
"'ue el ....eu rrcrl'i� ""'11':> e "'.',+;-. -Po:",_·:� 1_",<.... :",._,j.J.i p Ce· 11.• ·'''P ,\.:_ ...,

.

0 .; .. i;;:t" -1'-·'-' va -'- -' - - - - .- � .. v�

quan vcrria de :ger:21ís. IIFero el tio no es pod ia pOS2..r a 'cl"'e

hallar si 8..1Ja::�.s no es fotia 1..1l� l::;etardo. I) 8:., si] anava fc::.!.t j. ¡



ele 'c an en t fJ.11 ••• 2.U ! 1 ....,:r o'", r·'ol; na" !I T'; »u r< el '1.,1':-'; 1-i +- "'. '" e:' O'__ c..... GCt..,,...I • _.J.':'C ••• ---..1.:'",-,..t.. .. � v�c.. .... _

del cO:�'"le;_l :i_cl'.ol C1_U8 la que es :Jot
tr8.c1:Lciol�8l7 c om el :'.�8.Troc.

,

on es

( 26) 31, pp. 41-43

(27) TE ha ·U':'1. oomontar-i., rero, que conrrt i tueix el poradicma d eL

nor-al í.sne e:-:trem2.t: "Las droc[3,s e s lo l'1::?tf3 ns-

C1_1)_Or030 y clcspreciable que la re:;_:mc;nav.:te societ3.acl Ce,:9itéüis
ta ha cr-cado , Las cual e s pr-oducen uno o beneficios a la gente
que sabe apr-ovo char-se ele Las debj_li'lades ele los demás , Creo

que e so s ve:1.cledore:-:l y trafj_c2.1l.tes tendrían que pasarla a }_O

Grande, !.A. la hoguer'a l'(x'i.co t ele 17 2.:rlYS, obrer elel me t al.L J_

estudiant ele 2n de BU?)

(28) Leach,E., 1971, p. 243



1) Pr-i.mcr- c18 tot, cal tenir en compt e un fet bao í.c en la

relaci6 drosa-societat, i és la seva total interdepenélenc::'a. La

droGa 8f3 ,resenta frrt i.manerrt llic;ar1a a la cu'l,+ur-a jo. des dels

scus oríc;ens, apar-e
í

x c on jurrtarierrt arnb 811a, co:n ens ho derco s-

tren +o t es les noticies o.e les raí. tolozies dels pobles né s arrt í.c s

(le la tarra. En elles sempre hi ha un cléu o un 11eroi que porta
al,s homes alguna substancia que aviat es convertira en saGrada
i estara associada al. seu cu.l te. En eIs priTners docunerrt s Que es

coneixen hi troben, al costat d 'unes estrictes TLe
í

s que reo-üe11.
les relacions entre els home s , la c odí.f'Lcac i.é ele la relic;i6 i la

-,

de la utilitzaci6 de substancies embr-í.agarrt s , IJa o.roga és tan

consubrrtano í.al. al' home com la capac í, tat de par-Lar o de rin:.:'e 1

és un dels trets f'onamerrt a'l.s que el dí.srt í.nge
í

xcn dels der.:lGs po

b'l ador s de la terra. Po dorn a.ir doncs, Cll,18 1 'home és un "arrí.mal.

drogattl •

El fet de QU8 (1ro[;a i relici6 formin p2J.
...t a.e les prj.Eleres

marrí.f'eotac í.ons de la cultura, es pot r-el ao í.onar o.irecta'TIent 21':1'0

la "v'í.oLcrrtac i.ó" que per a 1 "horie ha significat el procés ele

formaci6 ele la societat, que fa o.' ell un arrí.mal. social, al.Lenaf

ele la nabur-al.e sa i so tme s 8.. unes llein que li son in1pos8..rles en

el scu viure col.lectiu. :'.Ii t ja...'1gont aquestes due s ma.YJ.ii'estacic.r.!.s)
el ser huma intenta trascendir, al.mcnyc el 'una manera eub j ec t í.va ,

la contradicci6 que reprosenta la seva vida en societat t la (:1.1.e

esta al. centre de tota la seva historia i que, moJ.grat totes les

aparence s , en aquervt momerrt encar-a no ha. pO¿LJ_t resoldre ::atis

fact;orj_alTI.o�lt: la con+radi cc í.é natur-al.eea - cultura.

AiX:L 1 la primero. f'unc i.ó que tG la c.l.ro�Q, i potser l' úrrí.ca



que es pot af í.rrnar COY:l intrínseco.. e. ella nat e
í

xa, és la ele fer

sortir al' horno -o 1 millor (11 ti de cr oar-d í. la il.lusi6 ele

Que Sl)_rt- d cLo Gstrictes Lfrní.t s ::-�tW li ::-'.8.rC8. la aeva mabe ixa

ccnab lbuc i
ó

, Pero aquesto. f'unci ó ceneral es I)rG;.�en:t2, de mo Lt

diverses mane r-e s 2.1 llare; de 18, aeva :':listoría i en el sí ele CSr

cla societat 1 011. lc-._ po dcra veure usada i mam.pulaüa por a les

dístj_n-ces fínali tats.

2) En tota soc��etat hi ha une e droeues c1ivínitzaeles, ro-

ve st í.de a ele caract cr' s2v.::;rat i 21-:11) "LID ¿;r8.:'1. prestici social, 2�

costat �1' al treE.1 que són ta�)Ú, que estDn anat em:l tzades i si t.ua

¿tes d
í

ns els e cpa'i.s de la pr-o h'í.b'i c í.é , A:Lx:o estar....a concl:"cionat

per d í.versos f'ucbo r-s materíals í supers-e s tru..o tur-al.s s c3_ei:l del

nedi geo¿:;ro.fic 1 que oferirft unes subst&'1.cies i no d ' altres; els

factors econorm c s relacionats amb el seu aprofi te.ment 1 control

i cUstribuc�_ó; i, sobretot, la f'unc i
ó

80ci8� Que se 1 'hi assig
ni en aqueILa societat deter'mí.nada, D' aque sba maner-a, si la dro

ea pot tenir una f'uno í.ó primarü:". intrínseca, r-eLac í.onada 8.:::10 la

nece s s:'. tat de l' heme de ItclroC2X-se", el Que no té és una f'unc i.ó

social de "per s e "', Aque s+a eleper..i1ra d í.r'e c t amerrt ele la orCcmit
zació concreta de carla societat i deLe interessos presents en

ella, interessos que es presenten 11ieats a13 diferents Crups

socials que la COl!1pOSen i, :;?er trmt 1 corrt r-ad i.c t or'Ls , ':2eni.nt en

comnte o ue en tota soo í.e+at hi ha uns C.cups que s' han imlJOsat
� �

sobre .eLs c1.emés i que les d.omí.nen , pod.em elir, en definitiva,

que la f'unc i.é social el' una droga o.epe:ldr2.1 en gener�ü, dels

interessos dels Crll_pS elor:l:"nEw.'1.ts en una societat concreta i del

rol Que aque st e s aconsegueLxí,n assignar-li.

3) Aixo ho }loder.l veure molt, eLar' a través de l' an[üisi

etno-histot'ico., que he c1esenvolu2_!2.t a.e La coca al Perú.. La :918.n-
ta de la Que av.i.a't coneixere:.: la neva e�::j_!:itencia entre els pri:-.::.e:r'.::
poblarlors coriegut.e (lo la Sorra ¡"ll1cJ.ina, passar-a a convertir-se



en vn elenent sacrc�itzat, associat als rites que aco�p��yen la

vida d t
aque cta comun.í t ab , 1:08 t ar-d , amb la f'or'raac i ó d "una co c í.e -

tat fort8.lTIcmt estructurc.da i jer8.rCj_uitz8.cla, l' im�:;cr:¡_ :!:nco., veu

r-em com es convez-t.e í.x en un eLetierrt ele srru:l utili tat per al ¿rl'-:;)

doru.na..rrt de In soc i.e trrt .í.nca.i ca, �1..W l' apr'o f'L t2. en diver::os' 2..-::;

pect e c ; l)or a illtensificar l' exp'Lotac+é e c onbm.i c a d ' clG1.ms elels

seus sú.b�lj_ t3, com a prem.i per f:Ü;] qui mi1lor el serveixin i CO:::1

a reforg2.J:le.nt ele 13. clivinitat ele l' ::::nca, 63 a d
í

r , ele l' ['.si)ecte
ideolbcic del seu podor.

La conque sba o.ols e cpanyo'l.a canv.iar-a alCU�1.S aopec t e s eLe 1['�

funció oo cá al. de la coca, fent-12. al mat e i.x ter:l:¿s mé s comp'Lcxa
i contradictoria. IJa aeva f'unc í.é econon.lca s ' intensific8.ya -r

t' .:J ... ., J "1 ' , ..... ,

.mar-a (lOS aape c ces pr-a.ncrpa.r s s per un corno} sera una me e de

les riqueses de les que la monarquia hisIJ8.nica expoliara a les

comun.it ab s indígenes i en treura .:;r2..i."13 beneficis cO::-:lerci8J.s.:Pe!'

un al tre 1 8er3. un e l.emerrt f'onnmont.al. d.e l' expLo t ac í.ó d.i.r-ccta c1e18

indis. ?ero aqui apareixen jo. les primeres contradiccions iupor
tants donc s la coca consti tuira, al mat e i.x t emps , un signe c1' i

denti t8.t el' un pob'l e 80tues enfront d.eLs sens clo:::lin?dors. Totes

les e'Labor-ac í.cne teoriques, documerrt s, lleis, etc. que aquo st s

produiron per a justific2�r l' exp'Lobac í.é de la coca, i la aeva

empr-e aa ir:1perialista en ceneral, ser-an 'LID clels pr i.mez-s gran!'..:: exe:-:l

p'Le s de mistificaci6 icleologicé.� que trobem en les societats

modernc e ,

Finalment, amb l' intent de f'orrnac í.ó i consoliclació de la

naci
ó

peruana, que ma.i, ser8. assolit si no és en. el [�8.rC ele le.

depenc1e:ncia .irnper-ial
í o'ba que 18. caz-ac ter-I tza, veur-cn que la co

ca continúa ju.::;a..Ylt el seu rol cconorní.c priE10rcli8�, c om a nateria

prima i C01:.1 a element el' intensificació ete l' ex::::::lotació (l.e la



ma (1' obra, essent a més, un nexe f'onamerrt al, que llic;ar8� a aqueo

ta soc í.e+a'b dopenerrt arib les acvc s metropolis.

Per al tra part , :,ero, l' 8llQ.lisi s i.nc rbrrí.c a dels Usos de la

coca en les ao tuat.o comurriba't s and i.ne s , ens ha pe rrné s veura el

tipus d' Lrabr-i.c ac.Ló de la pla:'r1.ta en el corrtext e soc+o -ou'Ltural

propi, les diferents f'unc í.criaf.L tat s dL').;] el' aque s't , P..101t 11:�Ga
des, a través (le med.í ac í.ons s2.crolitzacles, al refor<;;3..Y!J.ent cl_els

aspecbe a f'onamcrrt al.s en els que aquesta societat morrt r-a les se

ves oareno í.es (econonia i salut, pr-Lnc í.pa'Lmerrt ) L, per +ant , 12.

aeva operativitat ccher-errt amb el con jurrt tJ.' aquesta cultura.

Aí.xf , la íntima associaci6 éle la coca amb la cu'l.tur-a and i.na ,

al, ma+e í.x te::-.1ps que consti tui ro, un element de resistcncj.a aelo

seus .í.ndiviclus a c1iferents nive.lLo , sera també l' esca c1 "una con-
I

traclicció 1 la resolució de la qual. j_mplicaria 1.El pr-of'und c anv.i

soc í.o=ec onomí.c i de Le s relacions (le poder ele 1 f orc1re social

existent en aque s+s mornerrt s ,

4) Hern vist amb aí.xo que 1 f e s tudi del rol· ele la COC8. en la

seva societat ene ha estat un Lnd'í.cador- mo Lt v?'>licl :?er a COl'lej.

xer els c anvi s socials que en aquesta s "han ana+ proc1u5:nt, i que

la seva +r-ansf'or'mac-i ó ha anat í;'ltim02-Jent lliGada al' evo'l.uo í.ó

mós [:;ener8l de la societat, ajuc1a"1.t-nos a exp'l.í.c ar' al.gunn aspec

tes d' a�1..18:::rI:;8, al mat e ix te:rnps que en r-e f'Lexava el' 2�tres.

Aquest estudi del canvt aooi a'L en una cultur8_ c:teter!'J.in2.da

a tr2vés de la aova (Ir008. central,
é
s la, perspectiva que ens con

duira +ambé a esbrinar al.guns aSlJectes decissius de cóm es pro

due í.x 2/1ue:J-G o anv.i en la no s+r-a societat, mit jo:n<;;811t l' e:-csll:1en
el "una droea que, en aquerrt c as , no és la ccva c1ro.:;a SOCiéÜ, Dero
Que esta en una po s ic i

é crucial per él r-ovo'Lar=no s me carrí.rmo s

.impor-t ant c del seu f'unct onnnc-rt , 1..l.l12- droC2- a m:Lc canf entre la

i. 18, plena intec-ració a la aoc í.e tat

occidentol: el hax ,



5) Abans o.'e.:''1.81j.t:3ar lo. situaci.ó d.oL hax , pero, hern fet

un rO::'i3.;::. ele los c'.:i_ferents d1"o2:1.108 e:;�:i.stent8 en la societo:t oc-

c í.derrt al. L elel ceu errt orn , (le la sj.tuació i les c1iferents fnn-

cLcn s que QC1_._11estes té:'1e�1. en el con jurrt social. Una primera cir
oums thnc ia que rpS38�ta <le l' 2..n21isi de c ac.a una de les clroJ..1'1s
és la dj_s�2.rj_tat ontre 12. seva perillositat bioloGica i el 8fH
est2_tut� le52�. Arrt.lest fet rcs:;_Jon a la tradició cul+ur-aL propia,
al.s Lrrb ere SS:08 que ¡j I han creat errborn el' elles i a les funciono

'" C' • • ,

J' i
.

1e spec.rr i.que s que r.enen en. e. con jurrt 80C1.2o-.

Així 1 l' al.coho
í

, 12. no stra o.:.."oGa soc í.al. +r-ad
í

o
í

onaj. 1 a

més de respondre a uns intcressos economics molt concrets, juza
ta::·J.bé un :�)2!ler d 'inte¿;ro.ció clels inCl.iv.í.dus en la sociotat a tra

vés o. '1.JJ."l2, serie de v8lors acl3crits a e l.L, que són els ClUC estan

en sintonia �b l'actual orGonització social i té, a més, la
f'unc i.ó de controlar en certa manera els desajustaments <:-1.1e es

pugu.í,n proclu�r ex: els indiv
í

dus SOtl-:lCSOS al s eu f'unc i.onarnerrt ,

Aqueat e s mateixes f'unc i.cna, reforgacles en une o al, tres acpe c-se.s

conor-e t s , i més elepuracles con mé s moc1ernes sizuin les c..rocues en

presencia, són les que tinc1ran les denés dr001J.e:: lecals, fins

ar-r-ibc..1" als bar'b'í tú.rics i les arrfet araí.ne s 1 :.101 t útils a les

classes domá.narrt s :90r la seva capac.í tat a.e cond.i ci onar-, él "una..

maner-a dcc i. :::�Giva moltes veGades, el co:�:port82:le::1t .c.els indiví.due

en funció dels seus interessos, os a Gil", per a. convertir-los

en e f'Lc ierrt s daCJ_'L\i:rle8 pr-oduct í.ve s ,

Hi ha tota una 82 tir-a serie de ¿LroGues 1 en canvi, que no

formen 'nart de la traclició cultural o.' Occident i que encar-a no
.1:'

han e st ab ·olenament inteGrades en el seu o crrt ex'be soc
í

o=cu'l t1).r�Ü 1
� .

al.menys d.e ::12":'1.era explícita i r-eccneguda i el marrterrirnerrt de

les qual.o en l' area él.e la il.lezali tat rcs::Clon a 1.1..::J.8 intc!re:'"3sos

ben concrets.
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i 111 ",.I·'''r''-i ,..,
- _" IJ LJU ..... 1.-'.11 S '}12J.1. pre::::entat accoci ade s 8. un con jurrt ete co-

r"-'--'eYl'toc ;c"eo1"···(" ':l •
L

.

1./. _L ",> "0 l _vg.�.'.lnes Jo (le mov::.mel-:'i.JS 30C:U:::LS que poso_ven en

ti6 Le e f'o rrao s ele vicla ele la ao c Le tat occidental i al. neu

q_Ues-

s'hol1. crcat unes sub-cultu::....es que , en conteste:.!' aqucat e o f'or'rie s

cl.e vi d.a 1 r.:_Ucst2.or:.aven en úl ti;�la insto..J1.cia tota la
• I • ,

or¿;arll '.�zac:.'_o

act.ual. ele la no st r-a soo íetat ,

D' 11-:l
.

1
.,.

a 'i.Jres o.1"O';"1),e3} CO::-1 e s opaac i.s , a E6s de ser el ncgoci
T_Oi'1_P-m,errt a'l \'�oe lec; ()'''''''pe< r'1011 .L.·i nac i orial.e Ci"P ",6".........�..:..l. v �_. 1...) b-L.. cW.1, ..... ) 1 l. ......... U _J....!..I...-V ._ _ ... C )....) i. L_ � :_;,..:.._ les orG[;�nit za-
CiO!1.3 que controlen el trhfic 2.i1.-GerEac:!_o:;_1.al ele drocues, t énen
la capac

í

tat O.' elj,mil:8.,r r::sica i psíquicaJuer::t; al::: ceus COES1J.rD.i

ooors, pe r la Cluel cosa 12. soya utli tzaci6 ltoricnt8,c3.a" per par-cr
de'l o (luí les +énen a les seves mano és':'. u..na arma mo l.t val.uo sa ,

DI aquesta maner-a, el L18.rrccrrí.raerrt dins 12� :::ateíxa i1.1e;3;a
litat c1,e drocues amb c8X'actel"ístiQues i efectes tan diferents

ha pe1"1:183, pe r un carrbó , cr-eur una imatce soci al.ment l"e'nl.ls:Lva

del "c1rocat" qjre 1 curiosa'.1ent 1 res::¡on mé c a les pecul.í.ar-í. tats
del ccneurrí.doz- eJ.e psicoclclicfJ (:ue no a cap a.ltrn; f'cr- el' 2_Cluesta

ir.mtc;e i el ceu rnón el boc e:::piC_'cori el' U::'1.Q serie de mal.s o rt in

concd:i tats" SOCi8ls Que trobaven aj_:::�� una causa ta,rJ.¿;ible; .i , per

crútur-a'l s t2n a13 ccnsurri.dor-o cl.e droc;u8s lleu�eres coa ele

dl"o(',"lles Ile3ac1es, f'ac iL'it arrt c.l'acrlJ.. e sba tiane r-a el l')8.S (le les une s

a les al tres; i, fine.Lmerrt , pel" mertí, üe les drogues pe aade s 7

anar elimiEan:i:; o cJ.ei.:-::8..l'lt fora de joc una serie el' eLemerrt s l"e"bels

-8l��:.enys en potcncia- al' or-dr-o social im)cl"[.->...nt.

6) Pal"21.1e18J:1er.:.t a aCi1)oest proc6;) 1 llero J l' estr2:�8gi2� del

:poder enfront deIs ps2.cocl.elics ':1.2. anat p2,sr�8nt elel seu rebu.iC
frontal 1 "1

.

t �'r"c-io' nc.r '·'li.L.J·">" ('el coricun 20ea _a S8va pos:';2.0 e J,n e�.:, c, _o

...
0 .•. v u.. " �_," _.' ..

en concret en el C2-3 0.e1 hax ; J?el"íocle de tr2..ns i.c i.ó enr.1asses,



el que, almenys 21 notrtre pa'i s , en,3 tro"oem aot.uaf.nerrt , A p2J..':"tir
ele l' a:0_alisi éte la �ütU8..c:_ó C021.Creta del hax a :32Tcelon8'1 emmar=

cat en les aeve s f'unc ioria i icleo�ocies Goner2.1s, hern pogt::t ven
re con a('�ne3t panoava de ser 1:1.11 e'Lerierrt pro:;¡i ele la aub=cu'L+ur-a

( "Lumnen" )- 1.,..---i.J....... }

a f'o rmar- part o. "una el' C'/-:u.e1�_es sub-scu'L trur'e s cpo cade s e. l' 2.ct1_18l

sistema de vida (!!};_il,):jj_s") per de sembo car , en l' ac tua'l á

tat 1 a

1 l
;

t
. ,

a seva Gener�J. z.acz.o -e·_�t'.L�e l� J'o'Te��'l� ��J'or�-t;����newl+-_ '-'. v �_,_ V v. iJ } . __ Lv 1. c c.,_ __ _ u en

(Eferente.) meelis so c i.al.e , ACluest fet �,
per V.!1 CCU1.iJO 1

al' intent (1' inte�ració elel que r.cabo ele ::!arlar i 1 per l' al tre,
a la "c o as

í f'Loací.ó" el'1.mes po;::¡si"oles 2J.ternatives de v.i.da i a

la ne c e as i t..,..t cl",l Dorer d ' �r'1'"ll'ar el- :) - el... V-:".r: l.)_. - cv.:.- ..

..l.....
- e __ ceu consens social i a5:11ar

i de sv.iar-, el' aquo sba maner-a, po as i.b'Le s al ter:,1.atives .=lo"oo.ls a

la seva exist�ncia.

Per 2J. tra banda , i malgra-c que el hes: no es preserrt í. en

aque st s momerrt s associat a cap sub-cul+ur-a contestataria en con

cret, hi ha toto.. m1.2. s�rie ele crups opo ca+c a ]., actual si st ema

=que poden anar' eles el' clc,"'Lms j_ntecr2.-Gs en el carial.e inst:�_·�v.cio

nal.s l1e la dcnocr-ac í

a burcesa f'Lnc , pr-i.ncá pa'lraerrt 1 al.e que com-

poseri les que he anomenat COD a "corrents r-ad.i.ca'Ls" - 1'.:1.01ts

membr-e s dels qual.o t2.nloé fumen hax .í., en aquesf serrt i. t , la ::.le

va il.lec8litat és ·un :¡retezte relJressiu ele prj_::ler ore.re que té

el po(1er· 2J les neve s !:18.XlS. A(�uest f'e t , jv,nt8r0.e:'1:l:; amb la polít:L
ca de la clroza oue hem anrú

í

t z.at en el purrt anterior :i_ que té

r!le:n8.. vi,-=�ncj_a, fa' c�ue el hax es ma-rt í.ngui. encar-a en aquect a

2J.1bivalent si truac í.é orrcr-e la r:1o.rgin8ció i l' inte;J'2..ció.

7) TOt8 aque c t s 1JX'oce::JOs que hcm vist que 8 'han anaf c1e

aenvo'Lupr....l::l:; al voLtcrrt de les drogue s e8ta-i:1 e':�0.arc8.ts en ].' es-

l .:¡
.,.

Liac
í � 1 el � 1

.

'1:; "

trat�Gia d e CO:''1rJO __a.c.ac i.o 1 2..::1:') J_aClO o.o,i. :?o el" e.e capi 8....L r:-:o-

nopolista que , per una s�rj.e d o r80118 histo:::'ir:_1,.1_es concretes,



es rce.1i tza , en 01s inclustria18 a.csenvo]_u�Jats el'Occi-

e l.s fe:"1o-

mene ¡Ju.J!cr-e;c,tructu::.."ls t énen una ·i·':1n01"·I·�w'ici 'Cl cada �rer.-",(1", '''Á<:<v l.J.. �_ -4-.J-' _ '.le .......... _-v... '-""'-- ..... V üCJ '-L,:_' 0

c;ran.

Ai::r.í, a trc;vés do la lüctori2, uc la coca al Perú hcm anat

ve í.errt Q_l)_C 18. justif:Leo..ci6 ideolocica c'_el compor-tanerrt Cl.e les

cLacae s doru.narrt s , ele l' cxp'Lo uac í.ó de les scve c maaso s , (1e l' e8-

t ruccur-a 'el' oF�uelJ.e3 eco í.e tat s , en clei'initiva, te:::lia en V.Y1_2. prj.-
j a que els instruI.18:'"!t s di-

rectc,::lOnt rep:::-e:Jsius pe rme'b
í

cn perpetuo..r aquelL domi.rri. eeriae

naoaa problema • ..:\r:.-1_b la f'or-nac i
é
(10ls estats modcr-ns , les I2.1ecl:i.2.

cions iéteoloziques que o st ab'l.e í.x el pocler V2':'l adqu.i r-í.rrt cada ccp

é· ..1..'"
m :3 z.mpor \;011c1a 1, ja a partir de l'epoca colonial, pero sobretot

a partir ele la f'oz-mac i
ó

elel I'C:::'ll con un e stat nco=coLoru al., a

que'L'l e a es V2J1 fer né s comp'l exe o i diversifj_cacles.

En ana'l i tzar el paper de les o.r03;1.1.e8 i, en especi8.1 del hax ,

a 12, no abr-a soe:i.etat 1 hem viS-G que la ru.rrt í.f'Lo aol
ó

:_deolociea
hi jUg2}1é'. lL'l paper f'onamerrt a'l , estava al centre de tota la �ttes
ti6. La drOGa, i mé c en eoncret la prob1e!::.o.:ciea suso:'. tarJé'. al seu

vo'Lt arrt , ha c st at , j1..J_nt a al t r-e o eLemerrt s ouper-e3trLlCtul"'2�S)
un elels factors mi tj3.D.g2J.'lt els C}.u8J.s aque st a i(1e0105:'a s 'ila u:1.2,t

desenvoLupcrrt , r-e f'Lnarrt i excr-c i.rrb , 8� mat e í.x t emps , 12. eeva

funeió el' o-p22"e11 de domí nac i.ó , Ai:'co és dec;ut 8, que aquet s e stat s

en e1 consens so-

o í.al. i aque st exclou , ev.í.dorrbmerrt , la repressió clireeta de Gr8J_'�s

sec+or-s ¿te la pob'l.ac t
é

, lJro�J:.a el. , al, tres si st eme s r:!en�rfJ
tiel. la

bor8:GSH, c om 1es dict adur-e S , i que aqui s 'ha de fer ill_l1.GCeSsQ-

ria. En aque s t aerrt i ti un exerip'Le eLe1 que
� .

0.::. e el cons t:'.¿cuiria

1"'-'no'''e1..,...,-t- "rio deL al.emanv" ::1..1e e'c:, lJ1�'" (le 1_p.!'1 'r10�'-:--r"'t:\c< ''1.(" ""CO"'-ct,..!. :_1 .... _(... ... v __ ....l � _ .. J.l-...!..!.v � ...... ....) __ ... (",y -� _....., J. .. _ .J iJ_ v r._j ... _ .. f..;.J "'-.. !..!.



!01"><w,l-i c oncens rl,-, 1 <:'l c'e'T<::> -nO'IJl �C': O' �,,,;·"fG;"¡�-.L�I_- _ .... _,....J _ . ....:> ...... \,J _c. ... 1-, � c .... �..) _("..v _._ • .:.�-L_ ...... 1 el ?oder ha d'aco11.se-

[Sl_l.i_r :'::O.,ntel1il1.t-so ) 12. c;_ucJ. COiJC, es re8.1i.t�a mí t jo..:.'lJ]2.:':1t el r-cf'o r-

g[llne:1.t 0.el:..: 2,p2,rel�_fJ ia.ool00=.ciJ c1e l' eetat j. ele l' 8:;�lpJj_2,ció do

leo, ccvo ..... f'1i1CJ'0""'C:< �,,,,r¡11-i "Té la 'i;'11"'or·I-��"c-i.., cada ver··qr1,-", ""e'"_ IJ ¡._J .,,_,,-, I.,..M__ • :....L .._... �J t.,...."'.LI..- _o:.... ._--".LJ v ........ ..:...J. .·_L .... u ... ··_I..c. ... � uc.;..·� ... c.l,.. .; .... .)

eran que t éncn �_nGtitl).ciOl1.G CO:-:1 l' OSC012" e18 r:"ceí3.:i.fc� ele corrurri.»

nar=-Lo , Clll821. se 11.' ha sortit- en un i2odol el' orC2nitzo.,c:i_ó de 12-

soo í.ebaf d.i.nn d.eL qual. h8.u_ro. �le de sonvoLupar- une val.o r-a , COEl

port2x:lell-Gs, ViVel1.c::_es ••• 68 a d:_r] en el mar-e e1e1 q_·o.2.1 r':'Qurh ele

situar la aeva vida c!_Uoticlia.::.1.a te' acor-d o':::G.b unes IlOT'LlGiJ que no

1 '�li hairr0..:"1 ele SOL.... recorc1aG.e s corrt i.nucr-errt cl.os
. ,

S7-l10

Aix:: doric o , la "c:Uestió 2le lo. cJ.roza" 1 a T�"lés el t est ar' sj_tU8.�2:.

0'_,1 el corrt ex+c no' -('H C concr-o t e 1'1 1 q (11'e 1 "her ""''''''''1-; +<7r:>t ...... ..,.Le·�i 0-'"
•

- _ v _ ... 'J.._. J,: ...... __ u_ _.- ........ _(..\i ."l.. .... - __ ..L_ J.._j. ct.l._C,__ v....Jt...·.. (..:.J...:..lJ-J.. ........ ..:..-:

nerrt e c:< mo:.... -Lr'" en 1 '" no C'.L_�..., acbue.l C'O c.: et at ccm t":1 i ""n'or+'�'(l_L�.:' _ Lr, \
• .:> �l ,-' � e... G:.. ... I.J b L e'.. V \,.. .. :::-1- �J � V c.(" ......:. _-l':'-.L'" V 1.:.'...... _1.;

.

b t. , .L' •

d''''
. C"

.. n', )es-ca: "LXv, 8-L nauea.x -CG:::::lpS que l.Ul ne 1 UJ.reClJe pS:!..CJ.UlC l 1:'..S:'_C

ele control e1.e !:l2.SSeS, mo'Lt o c ve':;2..dGs, és tru:lbé un e'Lemcrrb ele

l"'eforg81�__errt ele la iüeolocia dorri.nant 1 doric o aquec+a emnasoar-a

tota la neva proble;�'.1a-l:;ica en U-:lOS coorJ.cl':.ac1cs Que 1::' pel"'::::.e-Cen
excr-c ír U:'1. cOEtr01 so c í.a", medi atri tza-c po::::- O_Clu8sta nat e ixa :i_él.eo

lozia} :Der ::-:eo.i d'21.DU'les c1'e11e8; i. aixamp'Lar , !:1itj2J.1.g21J.t el

rebtüc; i l'2,lllo.ment de sec'�ors socí al o que li resulten perillo-
sos o i:'1.c01.10-::les, aL:: c�ue accoc i a a la "no.:::;o;i:;ivit2-t" d ' al tres

clro.=-tJ.es, la baao él.el seu COn8e�"1:J social.
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