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Introducció
Aquest dossier de formació està dintre de la sèrie de dossiers preparatoris del congrés nacional 
de la CAJEI els dies 4, 5 i 6 d’Abril a Vilaseca (Tarragonès) i en concret està inscrit dins dels 
tallers de drogodependències. En aquest cas, estem parlant del dossier Consum de Drogues: 
destrucció personal i col·lectiva, on hi ha els textos d’Oriol Martí  Les drogues de disseny: La 
repetició del drama de l’heroïna? i  Els usos problemàtics del cànnabis el primer la transcripció 
d’una xerrada d’Endavant (OSAN) i l’altre d’una conferència sobre el cànnabis en la que Oriol 
Martí va ser l’encarregat de ser part de la taula de debat i de redactar la part sobre els usos 
d’aquesta droga. 
S’han escollit aquests textos perquè engloben dins dels seus textos, la qüestió dels usos del 
temps i de com afecten les drogues a les persones i a les col·lectivitats. 
Per altra banda recomanem com bibliografia important el llibre d’Oriol Martí també Todo lo qué 
quisiste saber sobre las drogodependencias y nunca te atreviste a preguntar i també de manera 
més profunda els diversos treballs fets per Xabier Arana.
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Les drogues de disseny: repetició del drama de l'heroïna? 

Oriol Martí
Aquesta és la transcripció de la xerrada que Oriol Martí va realitzar el 23 de febrer de 2001 al 
Centre Cívic Can Basté de Noubarris organitzada per l’Assemblea Comarcal del Barcelonès en 
el marc de la campanya "Per la Barcelona que volem, la lluita és l’únic camí".
Si últimament he iniciat una, que s’entengui bé la paraula, una croada personal amb el tema de 
les drogues de disseny és perquè jo, que he estat en la qüestió de la drogodependència des de 
l’inici dels anys 80, estic molt preocupat per fets que estan passant, fets que m’omplen d’una 
extraordinària inquietud. Estem vivint un moment semblant al de finals dels anys 70, quan va 
començar l’epidèmia de drogodependències a l’estat espanyol. Jo vaig estar en primera línia de 
front, ara ho comentava, en el tema de l’heroïna. En primera línia de front tant aquí a Catalunya 
com a Euskadi. I de l’epidèmia de l’heroïna se n’han derivat conseqüències diverses; jo en 
senyalaria de 3 tipus:

1) Són les conseqüències de caràcter sanitari: com vinc dient i repetint, i repetiré totes les 
vegades que calgui, això ha fet que a l’Estat espanyol, i a determinades zones de l’estat 
espanyol, tinguin la taxa més alta de sida d’Europa. I a més, encara avui a dia 23 de febrer, 
avui que commemorem l’aniversari del "tejerazo", encara a dia d’avui, l’Estat espanyol 
presenta, arrelat a les seves 3 grans àrees industrials, a les seves 3 grans conurbacions (la 
d’Euskadi, la gran ciutat industrial de Catalunya i la gran conurbació de Madrid), la taxa més 
alta de sida d’Europa, tant des del punt de vista de gent adulta com des del punt de vista de 
nens, pediàtric. I el que és més greu, és que a dia d’avui – repeteixo: a dia d’avui – la principal 
causa de contagi de la sida segueix sent donar-se drogues per via endovenosa i compartir 
xeringues. Això fa que encara siguem l’estat europeu amb més taxa de sida. I a més, aquesta 
taxa de sida, el 60% dels casos es deriven de compartir xeringues i ficar-se drogues per la 
vena, que pot ser l’heroïna particularment, però també la cocaïna, l’heroïna i la cocaïna 
barrejades, i d’altres.

Això va representar doncs un primer efecte sanitari que és aquest: l’extensió de la sida a l’Estat 
espanyol i que tinguem el primer lloc de sida, la primera taxa de sida a Europa.

2) En segon lloc, hi ha un segon efecte és devastador. Ha estat el relatiu a les implicacions que 
ha tingut això: la destrucció de les xarxes socials i dels grups d’edats que eren adolescents, 
que eren joves entre l’any 80-81-82, que és quan s’inicia l’epidèmia d’addicció a l’heroïna a 
l’estat espanyol.

3) I en tercer lloc, evidentment, unes repercussions polítiques que de cap de les maneres es 
pot menysprear. Aquestes repercussions polítiques han representat que una generació de gent 
jove que podia incorporar-se estructuralment a diverses organitzacions socials, polítiques, 
actuant per una societat més justa, varen doncs quedar desactivades perquè es van convertir 
en addictes o perquè simplement han deixat la pell al carrer a causa d’haver mort de sida.

Repeteixo doncs: 1) conseqüències mèdiques i epidemològiques gravíssimes, que siguem 
l’estat europeu amb més taxa de sida, i amb totes les implicacions que això té, tant implicacions 
mèdiques com pediàtriques. 2) En segon lloc, implicacions socials. Desarticulació de les xarxes 
socials, bàsicament les veïnals i les culturals. 3) I en tercer lloc, gravíssimes i complexíssimes 
repercussions polítiques: una generació de quadres nous que s’haurien d’haver incorporat, no 
ho varen fer perquè dissortadament, molts d’ells es van deixar seduir, a causa dels seus 
malestars per les addicions i això ha tingut uns efectes funestos que no poden ser 
menyspreables en aquest moment.

La meva preocupació, però, pel tema és perquè estic començant a veure a través dels meus 
pacients, des dels estudis que m’estan arribant, etc. indicis que espero que no es compleixin, 
indicis molt preocupants sobre que s’està tornant a començar un procés de desactivació i 
d’anul•lació de tota una generació, no ja amb l’heroïna per derivació amb l’alcohol, sinó amb les 
denominades drogues de disseny. Drogues de disseny, que pel demés, s’estan venent com a 
coses que són iniqües, que no fan mal, que tu pots controlar, que tu pots regular, etc. Així 
doncs, com que considero que és una amenaça greu, tant des del punt de vista mèdic, com des 
del punt de vista social, com des del punt de vista polític, m’ha semblat essencial, i agraeixo a 
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ENDAVANT l’amabilitat que té d’haver-me invitat – i espero que ho seguiu fent –, dissertar 
sobre aquesta qüestió perquè començo a veure signes socials que em porten a pensar que 
estem davant de la repetició del drama de l’heroïna.

Espero que d’aquí uns anys pugui dir que em vaig equivocar. Espero que d’aquí uns anys pugui 
dir que vaig fracassar i que la meva percepció no era la correcta. Tant de bo. Però en tot cas el 
que importa de significar és que cal que ens arremanguem perquè la qüestió és d’una 
extraordinària – negativa – gravetat.

Dues coses han ajudat a què també em preocupés pel tema, i és, d’una banda, que ara estic 
preparant 2 demandes que per a mi són especialment apreciades. Una és la segona edició del 
meu llibret sobre drogodependències que va publicar l’editorial Iru, d’Ondarribia: Todo lo que 
quisiste saber sobre la dependencia a las drogas, y nunca te atreviste a preguntar. Ara estic 
preparant la segona edició d’aquest llibre que ha tingut un èxit superb, i per deure de rigor amb 
els meus lectors, vaig decidir incloure un nou capítol sobre la problemàtica de les drogues de 
disseny, perquè justament el que estic veient des de finals del 96-97, és profundament 
inquietant. També d’altra banda, la universitat en la que encara sóc professor, la Universitat 
Ramon Llull, l’any passat em va demanar que donés un curs sobre drogues de disseny i 
desigualtat en els usos del temps. I això em va ajudar encara a comprendre que no podíem 
estar de braços plegats, sobretot la gent que estem implicant-nos directament en diverses 
qüestions socials i polítiques.

Dic això perquè el curs a la Ramon Llull, i la preparació de la segona edició del meu llibre, són 
part dels materials que jo us presentaré avui, per bé que evidentment, això no es pot perllongar 
com un capítol d’un text ni tampoc com un curs que dura 25 hores. Però sí caldria que, 
d’entrada, com a primera consideració d’aquesta presentació, és que per mi la situació és molt 
greu sobretot per un fet. Perquè a l’inici dels 80 a ningú no li cabia al cap que l’heroïna fos 
bona, a ningú no li cabia al cap que això pogués ser un aspecte positiu per ningú. Com sempre 
hi havien 4 il•luminats que copiant la cultura hippie malament, evidentment procedent de la 
capital de l’imperi, deien que picar-se estava molt bé. Però en canvi, amb les drogues de 
disseny es dóna un fet tràgic i doblement inquietant, i és que això es banalitza i a més es ven 
com si això estigués molt bé. Com si això fos positiu, i com que qui no en pren és tonto. I 
aquesta és una qüestió que m’inquieta extraordinàriament, i em produeix una sensació de 
malestar molt important.

Dic això perquè, en general entre el jovent d’esquerres i la gent d’esquerres hi ha un seguit 
d’idees. Qui m’hagi llegit ja sap que jo no sóc un prohibicionista militant – de "genuino sabor 
americano" també. Però en tot cas el que vull dir és que hi ha una corrent banalitzadora, una 
corrent trivialitzadora i una corrent, a més, profundament antiantropològica i antipsicològica, 
entre els quals podem trobar com a més consticu representant el filòsof Fernando Savater, etc., 
que signifiquen que això de prendre drogues no és dolent, que tothom controla el que pren, que 
l’estat no té perquè posar-s’hi, i altres coses d’aquestes que segons la meva opinió no són, no 
tenen, no mantenen cap rigor.

A les drogues de disseny i a la seva extensió, s’hi suma un altre fenomen, que és un fenomen 
també molt nou, que estem veient des de la segona meitat dels 90, i altíssimament inquietant. I 
és el fenomen relatiu a la politoxicomania. Jo vinc tractant addictes des de l’inici dels 80. Abans 
la gent que se’m presentava a la consulta eren persones que consumien una sola droga, o eren 
alcohòlics, o fumaven molt, o prenien molts tranquil•litzants, o es picaven heroïna. En canvi ara, 
el que s’està veient és un canvi que s’associa directament a la qüestió de les drogues de 
disseny, i és que hem passat de veure una persona, un consumidor que consumeix un sol 
producte, a una altra mena de consumidor que és el politoxicòman.

La politoxicomania té unes gravíssimes implicacions socials i unes gravíssimes implicacions de 
naturalesa sanitària.

Algú em podrà dir, llavors vostè està contra les drogues? Jo voldria significar que habitualment 
els que sostenen determinades coses, a vegades amb molt de suport mediàtic, el que fan és no 
explicar bé algunes qüestions i ajuden a la confusió social.
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Quan nosaltres parlem de consumir substàncies, nosaltres podem fer referència a diverses 
maneres de consumir-les; podem fer referència a molt diverses maneres de consumir-les, que 
mereixen ser tingudes en compte. Així, per exemple, podem diferenciar bàsicament un grup 
que faria referència al consum que pot ser ocasional, que pot ser experimental, que pot ser 
puntual. Hi ha un altre segon tipus de manera de consumir, que serien els consums regulars, 
els consums instrumentals. Una persona un dia pot decidir prendre’s un èxtasis, pot decidir fer-
se una ratlla de coca, pot decidir veure’s un determinat vi de la Rioja. Una persona pot decidir 
que li agrada que cada dia, s’acostuma a que cada dia en acabar la feina, a la nit mentre 
escolta música, es beu una copa de cava. O per exemple, una persona pot necessitar en una 
època de la seva vida un determinat tipus de psicofàrmac perquè ha patit un problema personal 
greu: se li mor un ser estimat, està molt angoixat, està molt deprimit, etc. Aquest conjunt 
d’aspectes que acabo de dir ara, farien referència als usos culturals, als usos normalitzats, als 
usos acceptats a nivell social. I aquests usos, i això ja ho tinc escrit en diversos indrets, no són 
en si mateixos ni dolents, ni antisocials, ni patològics. La cosa canvia quan nosaltres ens 
trobem que es dóna l’extensió d’uns usos de caràcter intensiu i uns usos de caràcter compulsiu.

Un dels trets que més alarmen a les persones que estem en aquest món, i particularment a les 
persones que ens dediquem a aquestes guerres de fa temps, és, torno a insistir, que el 
problema no és un jove que un dia pren una pastilla, es pega una ratlla de coca, o agafa una 
trompa com un piano, tots ho hem fet algun dia i en tot cas potser això ha sigut la base per no 
tornar-ho a fer. El problema és l’ús intensiu i l’ús compulsiu que s’està produint cada vegada 
més, i de forma més dràstica entre la gent que ara té 15-16 anys. Curiosament la data de l’inici 
al consum ha baixat molt, i secundàriament, això s’ha estès cap amunt fins la gent ben entrat 
els 30 anys. Dic això perquè, d’alguna manera, com que a més això ve acompanyat de tot un 
discurs de que això és positiu, de que t’ho passes bé, de no sé què no sé quantos, i tal ... està 
trobant-se, en aquest grup d’edat que és tant ampli, una població altament vulnerable que és, 
que pot ser perfectament desactivada en els seus interessos estudiantils, professionals, socials 
i polítics òbviament, mercè al fet d’aquests usos intensius i particularment compulsius.

En tot cas, primer anem a fer una breu referència a què són les drogues de disseny, i després 
d’això, aclarit aquest tema, entrarem a veure algunes qüestions relatives al tema que ens 
ocupa.

La base de les drogues de disseny és essencialment una substància coneguda com el MDMA 
(la metil tres quatre dioximetaanfetamina) que és el principal protagonista, que no l’únic, i que 
rep el popular nom d’èxtasis.

Des del punt de vista sociològic, s’està produint en aquest moment un conjunt d’elements que 
ens resulten essencials de recordar, que es poden resumir en dos paraules, o millor dit en tres: 
enorme frustració de la generació jove. Enorme frustració juvenil. La gent que està entre 15 i 35 
anys, característicament no té esperança. Cada vegada en té menys. Perquè essent gent que 
cada vegada té millor preparació científico-laboral, es troba estructuralment comdemnada a una 
situació d’atur, a una situació de desprotecció que és insostenible, social i políticament. Al 
respecte, per exemple, al final de l’any 2000, la taxa d’ocupació juvenil no arribava al 43%, de 
gent menor de 30 anys. La taxa d’atur juvenil era del 31%, i al tanto amb el que diré ara perquè 
aquí hi ha un fortíssim biaix de sexe-gènere: la taxa d’atur juvenil femení arribava al 61%.

Això implica, a més, un fet greu que jo únicament l’he trobat desenvolupat en el treball que en 
Justo de la Cueva ha fet sobre la depauperació creixent dels joves. És que a més es dóna un 
fenomen nou, greu, inquietant, i és que la generació de la immensa majoria de gent que esteu 
en aquesta sala, cosa que agraeixo, doncs sou gent que esteu encara inacabats en la 
Seguretat Social, en la protecció social dels vostres pares, amb major o menor grau. Però cada 
vegada més la taxa de desprotecció social en el sector jove, està augmentant. I al tanto amb la 
xifra que diré ara, perquè és una xifra inquietant per un estat del primer món, i quan a vegades 
algú em diu això de que: "España va bien", automàticament a un se li posen els pèls de punta. 
Diria una altra cosa però me la callo. La taxa, en aquest moment, de desprotecció social entre 
joves de 15 i 30 anys, és del 89%. És a dir, s’està donant una fractura social, que James Petras 
en el seu informe va estudiar a bastament, que és que la vella generació dels vostres pares, la 
gent que té la meva edat o que és una mica més gran que jo – jo n’acabo de fer ara 50 – doncs 
són gent que han cotitzat a la Seguretat Social, han tingut metge, han tingut protecció social, 
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estan apuntats a la jubilació, tenen metge, etc. aquesta gent us ha cobert a vosaltres com a 
fills, de manera estructural, sense cap problema, etc. Però vosaltres, aquesta gent us anirem 
fent grans, us anireu fent vells, i quan vosaltres d’aquí 30 anys tingueu la meva edat, llavors 
ens haurem de preguntar: quina és la taxa de protecció social que teniu vosaltres? Això està 
presentant un problema nou que jo el cito molt sovint, que és importantíssim, que és una crisis 
intergeneracional. I aquesta és una qüestió de la màxima importància.

El que queda clar és que això s’acompanya d’un altre fet que no estic explicant, però és 
important, perquè ara anem a investigar les conseqüències antropològiques i les 
conseqüències psicològiques, que això té, sobre la gent.

I és que, en xifres de final de l’any 2000, que són les últimes fiables perquè les del 2001 encara 
presenten alguns biaixos que no m’atreveixo a presentar, és bo que sapigueu que la taxa de 
precarietat juvenil puja al 79%. Perquè dels 2.215.248 contractes realitzats a l’any 99, 
1.915.141 de contractes realitzats en gent titulada amb capacitat per fer un treball – amb algun 
títol, des de l’EGB fins a títol universitari –eren contractes totalment temporals. És a dir, el 
86,43% dels contractes realitzats l’any 99 eren contractes totalment temporals. És a dir, una 
taxa tant alta de precarietat s’acompanya d’un altre fenomen que és el fet que hi ha una 
profunda desqualificació intel•lectual i una profunda desqualificació laboral. Hi ha una cosa 
important en això, i hi ha estudis en llibres així de gruixuts que ocuparien tot el pany de paret, 
probablement d’una de les parets d’aquesta sala i més: és veure com la desqualificació 
professional i intel•lectual afecta a les persones. És l’efecte de la persona que és advocada, 
que és metge, que és el que sigui, i està fent una feina molt per sota de la seva qualificació 
acadèmica o professional. Aquesta qüestió de la desqualificació, és un fet importantíssim, i la 
qüestió encara es complica més si tenim en compte que en aquest moment doncs prop del 
60% de la gent de menys de 30 anys (59-63%) és gent que dissortadament no té ingressos 
propis.

Això s’acompanya d’un segon fenomen que és absolutament inquietant i gravíssim, que és el 
fenomen de la qüestió de que la gent no podeu marxar de casa dels vostres pares. Aquest és 
un fet, del qual jo vull assenyalar només algunes qüestions: si tenim present que el 70% de les 
famílies de Catalunya dediquen la meitat d’allò que guanyen en pagar-se el pis; si tenim en 
compte que el percentatge de contractes en precari, entre la gent de menys de 30 anys, és tant 
alt (que és quan la gent se sol ajuntar, quan la gent se sol casar, quan la gent vol iniciar vides 
en comú, tenir nens i coses d’aquestes...) entenem que es fa insuportable o insostenible per la 
gent mantenir amb salaris irregulars, despeses tant altes.

Per acabar-ho d’arreglar, hem de saber que, a més, les polítiques neoliberals en habitatge, 
s’han expressat en els últims anys en què en la conurbació de Barcelona hi ha prop de 400.000 
habitatges buits, que estan paralitzats a l’espera merament de maniobres especulatives. I que a 
més, per acabar-ho d’arreglar, el gairebé 12% de les cases destinades a habitatge estan en 
condicions d’ésser habitades directament, però qüestions relatives al preu del lloguer fan que 
els seus propietaris no les facin circular en el mercat com seria necessari.

Així doncs actualment, i en el supòsit favorable d’un salari fix 3 vegades superior al mínim 
interprofessional, una persona jove que pogués comprar un pis de gamma baixa, representaria 
que hauria de dedicar entre 15 i 20 anys íntegres del seu treball per pagar el seu pis. Això 
evidentment genera una gran frustració si tenim present que la gent el que vol és instal•lar-se, 
viure i fer aquestes històries que corresponen a l’edat que va entre els 20 i els 30 anys.

I a més, per no cansar-vos amb més dades, hi ha una altra cosa que jo no vull passar per alt. 
Suposadament "España va bien" i Catalunya és ja la hòstia perquè "somos el oasis catalan" la 
qual cosa ja és massa. Però el que queda clar és que a final de l’any 2000 van aparèixer 
diversos informes que ens assenyalen coses que sobretot afecten al sector jove, i que 
connecten amb el que en Justo de la Cueva explica en el seu treball sobre depauperació 
absoluta de la joventut. I és que a la conurbació de Catalunya, on la riquesa creix en unes 
zones, la pobresa augmenta estructural i de manera greu en d’altres. Els estudis de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, els estudis de la Fundació Jaume Bofill, que han tret un informe 
fonamental sobre desigualtat social i salut de Catalunya; que heu de consultar si voleu saber 
què passa a casa nostra. I en tercer lloc, els informes de Càritas. No estic citant a 3 
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organitzacions "supuestamente..." no! Estic citant 3 organitzacions de gent, diguem-ne entre 
cometes, sensata: l’Institut d’Investigacions Metropolitanes, la Fundació Jaume Bofill i Càrites.

Que ens diuen aquests 3 informes? Rellevantment, aquests informes ensenyen que 900.000 
persones a Catalunya estan en situació de pobresa, és a dir, gairebé una sisena part de la 
població global, que representa el 17% de famílies catalanes.

Heu de saber que el 10% de famílies catalanes més pobres, només ingressa en prou feines el 
3% de la riquesa, i que el 10% de la gent catalana més rica, el mateix que la meitat de tota la 
societat. I vull insistir en un detall, això us afecta a vosaltres des del punt de vista generacional. 
La degradació del mercat de treball, la dinàmica excloent de la nova economia i l’empitjorament 
i precarització de les condicions de treball, han contribuït a què la pobresa prengui fesomies 
noves que tenen un especial relleu en els joves i en les dones. Entre l’any 90 i el 94, aquesta 
pobresa juvenilitzada i feminitzada va augmentar del 12 al 18% en les famílies catalanes, i 
podem dir que en aquest moment encara ha augmentat uns punts més enllà, se situa sobre el 
18%. I a més, segons l’informe de Càritas, la pobresa a l’àrea metropolitana de Barcelona 
afecta 1 de cada 8 ciutadans.

Però la nova pobresa també afecta a un nou tipus de pobre, i aquest nou tipus de pobre és una 
persona jove, urbana, de 25 anys, amb estudis o acabats o per acabar, trencats, amb dificultats 
creixents per accedir a un lloc de treball que li proporcioni recursos necessaris per viure amb 
dignitat.

Això no ho diu cap organització subversiva, sinó que això ho diu gent tant sensata com la gent 
de Càritas, etc. I si veieu l’informe de la Fundació Jaume Bofill sobre "les desigualtats socials i 
la salut de Catalunya", vosaltres mateixos podreu treure les vostres consideracions.

Així doncs ens trobem davant d’un fenomen que té característiques greument generacionals. 
Per aquest motiu és molt important entendre que té un aspecte sociològic, de caràcter 
generacional, que us afecta directament a la majoria de la gent present aquí; alguns altres ja 
som vells roqueros i no tenim aquest problema.

Però jo vull fer una consideració, una cosa és la sociologia i una altra cosa és la psicologia. 
Aquestes dades que vinc de donar, que he seleccionat preparant-me aquesta conferència – i si 
algú em va anar a escoltar allà a la Barraqueta a Gràcia, veurà que les he presentat d’una 
manera distinta – aquestes dades, dic, són sociologia. Però el sofriment, el patiment, sempre es 
viu a títol individual. No hi ha grans masses populars, grans grups humans, grans coses que 
pateixin; el patiment sempre és una dimensió íntima, interna de cada ser humà; el patiment té 
unes dimensions ben concretes. I el patiment a més, i Freud ho va explicar molt bé, i per la 
meva formació psicoanalítica puc parlar amb coneixement de causa. Si vosaltres agafeu "El 
malestar en la cultura" ho podreu veure. Freud assenyala que el ser humà, com a primera 
resposta a una situació social difícil, d’entrada no lluita, d’entrada busca l’anestesia, d’entrada 
s’angoixa. Després podrà lluitar; és probable que després lluiti. Després podrà combatre; és 
probable que combati, fins i tot amb les armes a la mà, és probable que després faci coses i 
s’organitzi políticament. Però el sofriment sempre és una dimensió íntima del subjecte. I aquest 
és un fet que no se’ns pot escapar, i quan la gent pateix psíquicament la gent necessita prendre 
coses que li calmin el malestar intern, allò que Freud denomina, en la traducció de Jose Luís 
Ballesteros de Torres al castellà, "quitapenas". Perquè la paraula està molt ben trobada.

Dic això perquè a més la història ens assenyala que una de les formes de resposta de la gent, 
davant d’agressions que els hi resulten insuportables, no és la de combatre. A vegades tarden 
anys, tarden dècades, tarden segles en què pugui articular una resposta combativa. Jo posaré 
alguns exemples històrics perquè s’entengui el que vinc dient: i el primer és, per exemple, la 
conquesta dels espanyols a Amèrica. Quan els espanyols van arribar a Amèrica l’any 92 va 
començar el genocidi, és cert que els trabucs dels conqueridors van matar bastants indis que 
tenien només llances i fletxes. Però va matar molta més gent l’alcohol destil•lat que es va 
importar massivament amb els galeons que arribaven a la Nueva España.

Ho dic perquè això no es pot perdre de vista. La destrucció dels grans imperis mesoamericans, 
la conquesta de la Nueva España no es va fer únicament amb trabucs sinó també es va fer 
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amb els destil•lats que s’importaven massivament, i que es repartien gairebé de manera 
gratuïta entre les poblacions indígenes. I aquest és un fet que no es pot menysprear.

Segon exemple històric: quan les potències colonials, al segle XVIII, van entrar a la Xina, 
l’imperi més antic del planeta, i varen sotmetre’l a les seves imposicions mercantils i comercials 
– i ara seria llarg si pogués explicar-ho – varen obligar al cultiu i a l’extensió d’un cultiu que a la 
Xina havia existit sempre, des de feia mil•lenis endarrera, el cultiu de l’opi perquè servis com a 
material de pagament i com a material de transacció comercial. La pressió en aquell moment 
sobre els xinesos, que és una gent particularment orgullosa, culta, que tenen mils d’anys 
d’història darrera d’ells, etc. va produir un moment de crisis social profundíssima que va fer que 
es comencés a posar de moda com a opi, donant lloc als fumaders d’opi. I als camperols això 
va produir autèntics estralls. A finals del segle XIX es venia a considerar que hi havia uns 200 
milions de xinesos enganxats a la cosa del fumar opi.

Les guerres de l’opi, les guerres dels camperols que es van donar anys més tard contra 
aquesta imposició colonial, que són l’origen de la Xina moderna, i que són l’origen de la 
revolució de Mao Tse Tung, de la revolució socialista xinesa, justament varen ser la resposta 
que es va donar dècades més tard a l’obligat cultiu d’opi i a les pressions intolerables dels 
colonialistes contra les potències colonials.

Dic això perquè és un segon exemple històric, dramàtic i terrible. I un tercer exemple, que qui 
m’hagi llegit mínimament sabrà que l’he estudiat de manera molt especial, és com a la primera 
industrialització que es fa a Europa entre el 1750 i acabat el segle XIX es dóna l’extensió de la 
tuberculosis, i de la mà de la tuberculosis, l’alcoholisme. La naixent classe treballadora dels 
diversos indrets, de les diverses nacions europees, quan havia de treballar 16 hores al dia, 6 
dies a la setmana, 360 dies a l’any, abans d’organitzar-se en sindicats, abans de començar a 
lluitar, vivint en un niu d’habitacions amuntegades, mal il•luminades, etc. i mal ventilades, doncs 
no li va donar per unir-se i combatre la patronal sinó també alcoholitzar-se.

Dic això perquè aquests 3 exemples històrics es poden acompanyar del què ha sigut l’epidèmia 
d’heroïna a l’Estat espanyol, del que ha sigut tot el drama de l’heroïna, que jo he comentat i del 
que he estat estudiós, i que he conegut en primera línia de foc.

Així doncs, jo voldria destacar que si tornem a allò que deia anteriorment de que les drogues de 
disseny representen per primera vegada en la història el domini del grup sobre l’individu, i a 
més representen un tipus de forma de consum lligada a la conurbació, lligada a la nova 
generació jove, i sobretot, el que és més important, lligada de manera intensiva i compulsiva, a 
pocs dies de la setmana, el qual reverbera i multiplica els perversos efectes farmacològics i 
toxicològics; això ens permet entendre el que diuen Gamella i Álvarez Roldan quan en el seu 
llibre a "Las rutas del éxtasis" que he citat abans, diuen: "estamos hablando de un nuevo tipo 
de drogas nunca antes consumidas, en tal cantidad por los seres humanos, y sobre cuya 
farmacología sabemos por desgracia aún poco. El triunfo del éxtasis como objeto de consumo 
masivo ha sido, y es aún, por lo tanto, una especie de doloroso experimento masivo cuyas 
consecuencias entre los jóvenes no podemos por hoy prever".

Tornem ara a això que jo deia abans del patiment, de que el patiment i el malestar psíquic es 
viu a títol individual. Imaginem doncs a aquesta generació, aquests centenars, aquests milers 
de joves, als quals vosaltres pertanyeu en la immensa majoria, que es troben en situació de 
desqualificació professional, en una situació d’anèmia social i en una situació de precarietat 
familiar, i de precarietat en la seva cobertura social. La resposta és que surtin a fer 
manifestacions demanant que s’acabi el sistema capitalista? No! Dissortadament, per arribar a 
aquest punt, primer cal fer tot un pelegrinatge dolorós, difícil i complicat, que no sempre arriba 
al final. El que sol passar és que primer la gent doncs davant d’una feina inútil, d’una feina 
alienant, d’una feina precaritzada, el que li dóna és per anar de marxa. I torno a empalmar amb 
el que deia abans, el domini del grup sobre l’individu, el domini del consum de la cosa, perquè 
si no prens allò no seràs ben considerat en el grup on tu estàs, és decisiu per entendre un 
conjunt d’aspectes relacionats amb les pautes de consum intensiu i compulsiu de les drogues 
de disseny.

En primer lloc, les drogues de disseny faciliten l’explosió de vivències relacionades amb la 
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massivitat, la indiscriminació i la fusió de grups humans. Durant la setmana sóc un desastre, 
durant la setmana no valc res, durant la setmana sóc una merda, estic treballant de 
"mensagero", "pizzero", per una ETT, he canviat de feina 4 vegades, m’envien a fer una feina 
però resulta que com que no la ser fer em cau damunt una polva de sorra i m’enterra, com va 
passar fa 2 dies o 3 a Girona, etc. Recordem que l’Estat espanyol és el país de l’OCDE amb la 
taxa més alta d’accidents laborals mortals evitables, i sempre amb gent de menys de 35 anys; 
no es pot perdre de vista, eh! Aleshores jo vaig a un lloc on estic amb molta gent com jo, ens 
mirem, tots som molt guapos, ens posem a ballar i no parem, no parem, i no parem, perquè 
dilluns la vida tornarà a ser la merda que és cada setmana.

En segon lloc, hi ha un predomini de músiques, el contingut de les quals no és un contingut 
simbòlic, sinó és un contingut profundament asimbòlic. Que vol dir un contingut simbòlic? Si un 
escolta, des d’una peça del Bach o del Beethoven fins a una cançó d’un grup de rock dur, 
doncs aquestes músiques compleixen unes regles internes. Hi ha un codi intern que les regula. 
Segueixen un tipus de tonalitats, un tipus de ritme, i si és una cançó, té un desenvolupament 
d’unes frases, d’uns paràgrafs, que es van complint, que es van repetint, etc.

La música que justament s’ha posat de moda, en relació al consum de drogues de disseny, la 
denominada música tecno, és una música que es caracteritza per: ritmes repetitius, ritmes 
anestèsic, estímuls audiovisuals hiperintensos (les llums, els canvis de colors, les fumeres, 
etc.), i l’extensió de sentiments empàtics, i al tanto amb la paraula que diré ara, és molt 
important, de pertànyer a un immens oceà, sota la direcció d’un personatge que és el nou guru, 
el nou summe sacerdot, el nou oficiador, que és el discjoquei. El discjoquei és el nou Guru de la 
nova religió tecno on una munió de gent, desenes, centenars, mils, a vegades desenes de mils 
de persones, ballen allò que ell marca, es mouen com ell vol, funcionen com ell vol, sota 
l’efecte de ritmes, que torno a insistir, els ritmes del tecno, sigui l’ambient, el jungle, el dub, 
qualsevol ritme d’aquests, són ritmes repetitius, el trance no cal dir-ho i així successivament. 
Ritmes anestèsics. No hi ha una estructura musical simbòlica. Quan nosaltres escoltem una 
simfonia del Beethoven o les variacions del Bach, nosaltres trobem un desenvolupament 
simbòlic, hi ha un inici, hi ha un desenvolupament, hi ha uns canons, hi ha funcionament, etc. 
Això val també, torno a insistir, per la música d’un conjunt de rock; no hi tinc res en contra.

En canvi en aquest cas són músiques que connecten justament amb elements de caràcter 
profundament irracional. Les posicions, els moviments i les relacions entre els participants 
funcionen bàsicament a través, com deia jo, dels aspectes merament visuals, funciona a través 
d’allò visual.

S’havia dit històricament, a la meva generació allò de l’”estudies o treballes", després es va dir: 
"estudies o dissenyes", ara ja no cal dir res. Aquesta és la cosa. Abans a les discos, abans a 
les festes s’anava, entre altres coses, a establir relacions, a lligar, coses d’aquestes. En aquest 
nou moviment cada vegada més massiu, a través d’aquesta empatia i de l’obertura de tothom, 
s’aboleix en canvi un valor fonamental de l’espècie humana, que és la sexualitat, i el valor que 
la sexualitat té.

Curiosament, això Freud ho va estudiar molt bé en un text, que jo penso que és una meravella 
per entendre molts fenòmens contemporanis, i particularment el de les drogues de disseny, que 
és justament el de la psicologia de les masses i l’anàlisi del joc. A més, Freud en aquest text 
assenyala que la gent que es mou en ambients massius perd la seva capacitat de racionalitat. 
Per entendre’ns, posaré com a exemple allò de que tothom està en el camp del Barça, el joc es 
complica, el Barça, els nostres perden, veritat no? ... nosaltres estem perdent, no? Els que 
estan perdent són els que estan a baix. Però bé, estem perdent. Llavors sobtadament es marca 
un gol, el gol que canvia la perspectiva. Llavors tothom s’aixeca a la vegada, i al tanto amb el 
que diré ara, però els 120.000 espectadors del camp del Barça no han pres substàncies que 
canvien les seves condicions psíquiques. Això crea una situació distinta entre els que prenen 
drogues de disseny, perquè tots aquests efectes estan redundats, amplificats i magnificats.

Segones qüestions importantíssimes que ens expliquen el perquè aquesta atracció mòrbida 
envers les drogues de disseny són els aspectes que demostren el trencament del valor del 
temps entre la nova generació; això també donaria lloc a fer un master, no el puc fer ara perquè 
estic en una hora i 23 minuts, i no us vull cansar, i vull que discutim després. Però em sembla 
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que és important desenvolupar la cosa, i és que quan el temps de treball i el temps de la vida 
quotidiana perd sentit, automàticament aleshores, la gent magnifica una altra cosa.

Si jo durant la setmana em realitzo fent coses que m’agraden i a sobre m’ajuden a pagar el 
rebut de la llum, perquè Fecsa mai no espera, doncs bé, doncs arribaré al cap de setmana i 
m’agradarà anar al cinema, passejar, fer l’amor, anar a un restaurant, anar a un concert, etc. 
Però quan la vida setmanal, i tot això no puc desenvolupar-ho ara per bé que tinc moltes 
transferències al respecte i molt de material treballat sobre els usos del temps, doncs no es pot 
utilitzar bé perquè el treball no agrada, perquè es fa estrictament per diners o perquè un està 
extraordinàriament desqualificat en el treball, això automàticament comporta la magnificació del 
temps d’oci. D’una banda, la magnificació de la nit i la degradació del dia.

Jo tinc un pacient, per exemple, que m’explica el següent: "només tinc una obsessió, viure la nit 
i arribar al descantille total. Estic obsessionat per ballar sense parar"; pren moltes drogues de 
disseny, ha fracassat de discjoquei i que l’únic que l’importa és viure la nit, viure la nit, i viure la 
nit.

Tinc un altre pacient, aquest quan el vaig començar a veure tenia 22 anys.

Una altra és una dona de gamma alta; la vaig començar a veure a finals del 97, llavors en tenia 
34. És una consumidora compulsiva de cocaïna i d’èxtasis, que ha fet de model, de relacions 
públiques de bars, restaurants i discoteques, que va fracassar en els seus estudis de disseny, i 
que ven roba en una botiga a través d’una ETT, però que la seva vida transcorre absolutament 
de nit. La seva obsessió és passar tot el cap de setmana, des del dijous a la nit, en discos i 
afters, i llavors el dilluns al matí es maquilla com pot, per anar a la botiga de roba i estar allà 
fent el que pugui. L’únic que li importa és el tecno i les drogues de disseny, i doncs si pot 
alguna vegada, doncs lligar-se algun discjoquei.

Per exemple, un altre cas és el xicot, un xicot molt brillant que és un estudiant de sociologia, 
que està afectat d’un greu brot psicòtic, amb deliris, al•lucinacions, i que en el seu deliri fa tota 
una derivació orientalista que connecta amb els ordinadors amb tres dimensions, etc., i que és 
un personatge que, tot i que va estudiar sociologia i polítiques amb relatiu èxit, no ha 
aconseguit col•locar-se. Ha anat fracassant en totes les proves a les que s’ha presentat; era un 
personatge ja inestable psíquicament. Repeteixo: les drogues de disseny l’únic que fan és 
catalitzar, ser l’espoleta d’una bomba col•locada anteriorment, que quedi clar, i a partir d’aquí 
es brota i malament; i malament, i al psiquiàtric falta gent.

Aquesta qüestió de la magnificació de la nit i la degradació del dia, de gaudir de la confusió 
sensorial i motriu, i fer una apologia... A mi el que em desmunta a vegades d’aquesta gent, és 
aquesta apologia de l’irracional, de l’ingovernable, de la magnificació de que: "i vam estar 
ballant 10 hores sense parar i només anàvem bevent aigua, i només anàvem al lavabo a posar-
nos més ratlles d’speed, i a prendre més pastilles, i llavors no sé què i tal...". Aquesta cosa del 
no governable, de la ingovernabilitat, d’allò més irracional, del no poder parar. Tot això Freud 
ho va estudiar, i per cert molt bé, en el "Joyalel", publicat també a l’any 23.

A més hi ha un fet que a mi m’inquieta, i a vegades em desmunta. Es pot justificar dient: Oh! És 
que sou joves! D’acord, però un també ha sigut jove abans de ser un carrossa. I el que queda 
clar és que hi ha un ús compulsiu del temps, i un no parar en el temps de la festa. La ingesta 
compulsiva de drogues de disseny, al llarg del temps de la festa, i la politoxicomania 
compulsiva fan que la persona visqui en un estat de tensió dràstica fins que sobtadament això 
cau en picat. I quan dic “cau en picat” als meus alumnes quan els hi explico això a la 
Universitat, faig referència a allò d’aquell títol d’aquella pel•lícula que es diu "Més dura serà la 
caiguda": com més hores un porta de marxa, més dura serà la caiguda; quan un ha aguantat 
més hores sense dormir, més dura serà la caiguda; quan un ha passat més hores sense 
menjar, més dura serà la caiguda.

Jo aquí sempre poso un exemple dramàtic, que va passar a finals dels 90. Que va ser aquell 
cèlebre accident: un grup de joves que anaven cap a una disco que hi ha a Vic, que venien de 
l’after cèlebre que hi ha aquí, el "Pupflyer", aquí a la Vila Olímpica. Anaven cap a Vic per la 
N-152, i com que més dura és la caiguda, i portaven diversos dies sense dormir, gairebé sense 

12



Congrés Nacional                                                                            Drogodependències i joventut 
CAJEI

menjar, etc. el que portava el cotxe es va adormir i van atropellar a una trentena de ciclistes, 
d’una penya ciclista de Sabadell, cosa que va produir una enorme quantitat de morts, de ferits, 
de paralítics, i va ser un autèntic desastre. Per més inri, als del cotxe no els va passar res. 
Estaven sota uns efectes de xoc degut a les drogues de disseny i van donar positiu en 
moltíssimes anàlisis.

Aquest és un fet d’una extraordinària i dramàtica gravetat. Dic això per això: més dura serà la 
caiguda, i fa que ens expliqui els processos intensament depressius que veiem en persones 
consumidores, que després d’un cap de setmana així, dilluns i dimarts l’únic que poden fer és 
dormir. Jo rebo moltes consultes d’aquestes justament a causa de que la gent perden la feina o 
se’ls amenaça que la perdran, simplement per què?, perquè el dilluns no hi ha qui els aixequi.

Jo tinc pacients que han dormit 36 i 38 i 40 hores seguides, però és que abans havien portat 2 
dies que no havien dormit res.

Totes aquestes idees, a les que vull tornar a subratllar aquest fet gravíssim de la 
politoxicomania compulsiva: ara prenc coca, ara prenc èxtasis, ara abans m’he pres un èxtasis 
al•lucinogen però ara com que m’estic cansant en prendré un altre més estimulant, ara després 
em prendré unes ratlles d’speed... tota aquesta història; podem trobar una explicació prou 
complexa en el més enllà del principi del plaer.

I per acabar i sotmetre’m a les vostres amables preguntes, jo voldria destacar que finalment, les 
drogues de disseny comporten, des del punt de vista psicològic, un apaivagament anòmal del 
patiment psíquic perquè ajuden a anorrear sentiments que són propis de quan som joves. En el 
meu llibret sobre drogodependències, al "Todo lo que quisiste saber...", el que ara estic 
preparant com deia la segona edició amb molta il•lusió, doncs faig justament referència que 
quan som joves, tots ens pensem que això de la mort no va amb nosaltres, tenim menys 
sensació de perill, estem més interessats en portar una vida més veloç, etc. Però justament les 
drogues de disseny ajuden a que aquests perills reals de malaltia i de mort quedin francament 
negats, quedin francament anul•lats. La ingesta compulsiva de drogues de disseny nega el 
perill real de malaltia, nega el perill real de mort, valgui la redundància, treuen de la persona 
que les pren el sentiment, la sensació de perill. I a més, paral•lelament també neguen els 
nostres propis límits. El cos humà té uns límits. Necessitem menjar cada x hores, necessitem 
dormir x hores cada dia, necessitem descansar cada x dies, necessitem fer vacances tant de 
temps a l’any, etc. Justament les drogues de disseny lubriquen i taponen aquestes necessitats, 
creant una situació fictícia, i creant després l’estrall, els estralls psíquics que justament 
comporten.

I acabo. És per tots aquests motius que a més penso, i a més penso no ja des d’una 
perspectiva mèdica o social, sinó també política, que es fa imprescindible discutir i combatre la 
banalització que hi ha actualment sobre aquestes drogues entre la gent jove.

Algú podrà dir: oh! tu ho has dit molt bé, el problema és que la precarització, la desqualificació, 
l’anèmia social, el fet de que ens veiem obligats a viure amb els pares molts més anys dels que 
voldríem, etc., doncs tot això se’ns fa insuportable, i que com tu deies bé, taponem el nostre 
malestar individual doncs amb "quitapenas" com deia Freud.

En tot cas el que vull dir és que hem de començar a desvetllar severament què hi ha darrera de 
l’ús de les drogues de disseny, perquè si aquests elements que jo he explicat no són posats, no 
són desvetllats, d’aquí 20 anys podem trobar-nos amb una autèntica desgràcia.

Ara estem veient les conseqüències de què van ser, de què ha estat, de què ha passat, en no 
haver-nos pres seriosament la qüestió de l’heroïna. I hem de mirar que d’aquí 20 anys ningú no 
ens pugui mirar a la cara i dir: per culpa vostra ha passat el què ha passat, i una generació s’ha 
desactivat. I aquest és un repte que hem de discutir de manera molt severa i de manera molt 
sincera.
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Aquest treball fou publicat a: 

Arana. X, Markez. I: Cannabis: salud, legislación y políticas de intervención. Instituto 
Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. Ed. Dykinson, 2006, Madrid.

Los usos problemáticos del cannabis: un debate abierto, incierto ¿imposible? 

Oriol Martí

Se  hace  muy  difícil  escribir   sobre  el  cannabis,  tanto  desde  el  punto  de  vista  histórico, 
antropológico,  farmacológico,  toxicológico  y  epidemiológico,  después   que  Leslie  Iversen 
publicara esta auténtica biblia que lleva por título: Marihuana: Conocimiento científico actual 1. 
Esta afirmación se hace extensiva a  sus conexiones con  lo  relacionado con los aspectos 
jurídicos, religiosos y políticos, vinculados a los usos de esta planta, sus extractos, alcaloides y 
derivados químicos artificiales. 

El objeto de esta ponencia es plantear la discusión acerca de los usos problemáticos de esta 
substancia  psicoactiva,  que  esta  viviendo  unos  momentos  de  gran  éxito  social  y   se  ha 
convertido en un referente en el debate sobre la problemática de la despenalización y de la 
ulterior legalización de las substancias psicoactivas. 

Para empezar, hemos de preguntarnos  qué entendemos por uso problemático de una droga. 
Acerca de esta cuestión existen algunas contribuciones, y voy a realizar una taxonomía de los 
diversos usos de las drogas, complementando la aportación realizada por Oriol Romaní en su 
texto: Las drogas: sueños y razones.2

En primer lugar, nos encontramos con los usos experimentales o experienciales, que remiten a 
usos puntuales de una substancia psicoactiva, que es introducida en el organismo como una 
novedad, para obtener un estado alterado de conciencia de forma puntual y que dificilmente se 
repetirá  con  frecuencia.  Romaní  ha  señalado  la  importancia  que  tienen  los  inductores  y 
acompañantes en esta tipología de usos y cómo la función de estos es determinante a la hora 
de explicar  cual  será  la  evolución de los  neófitos que se someten  al  ritual  de adquirir  un 
determinado estado de conciencia.  Gamella y Alvarez Roldán han dedicado mucho cuidado en 
estudiar el rol de los inductores en el caso de los usos problemàticos dels drogas de diseño en 
su trabajo mas conocido3.

En segundo lugar,  nos encontramos con los usos de carácter instrumental, entre los que el 
mejor ejemplo es el relativo a los usos de medicamentos psicoactivos de forma puntual o mas o 
menos continuada. El tratamiento psicofarmacologico de un transtorno mental ejemplifica esto 
que venimos diciendo. Otra forma de uso instrumental es, sin lugar a dudas, el uso lúdico, 
mediante el cual el consumidor espera  adquirir  un determinado estado de conciencia que le 
produzca sensaciones de  placer. En el caso de la marihuana, este tipo de uso instrumental ha 
adquirido en las últimas décadas una gran importancia y ha generado un enorme negocio, que 
se encuentra a caballo de lo legal e ilegal.

En tercer  lugar,  nos encontramos con los usos reiterativos  o  habituales,  que son aquellos 
consumos que practicamos a lo largo de su vida cotidiana, que regulamos de forma consistente 
sin poner en peligro la estabilidad mental  y la salud.   Que muy a menudo tienen tanto un 
carácter instrumental como de hábito vinculado al bienestar psíquico. La reiteración es uno de 
los elementos fundamentales de la vida cotidiana,   y se entrama en nosotros configurando 
aquello que los demás denominan que es nuestro carácter. Los comportamientos reiterativos, 
en la medida en que estan vinculados al Yo, remiten a un control del sujeto, el cual regula los 

1  Iversen, L.: Marihuana: Conocimiento científico actual. (2000). Ed. Ariel. Barcelona 2001.
2  Romaní, O.: Las drogas: sueños y razones. (1999). Ed. Ariel. Barcelona.
3 Gamella, J.F. y Alvarez Roldan, A: Las rutas del éxtasis : drogas de sintesis y nuevas culturas 
juveniles. (1999) Editorial Ariel, Barcelona.
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usos en función de sus necesidades, tal y como hacemos la inmensa mayoría de los humanos 
con substancias tales como el café, el té, etc. 

No obstante, la cosa cambia cuando aparecen dos tipos de uso  en los que el deslizamiento 
hacia la patología se hace cada vez más manifiesto y grave y que, de entrada, me permito 
adjetivar ya de problemáticos: los usos intensivos y los usos compulsivos, en los cuales los 
aspectos de la tolerancia, la dependencia psíquica y la dependencia física, han ganado un 
enorme espacio en la mente y el organismo de los consumidores.  Pero según mi opinión, los 
usos intensivos no pueden ponerse en el mismo saco con los usos compulsivos, porque, aún 
cuando  los  dos  se  vinculan  directamente  al  uso  problemático  de  una  substancia,  el  uso 
intensivo hace referencia a un uso continuado, crónico, de intensidad más o menos alta, que 
encuentra su mejor ejemplo en el caso del alcohólico crónico moderado, que necesita ingestas 
permanentes de alcohol sin llegar a la ebriedad manifiesta; este uso intensivo, desarrollará, de 
forma altamente problable, patología en un futuro mas o menos lejano   en función de las 
características  vinculadas  a  la  variabilidad del  consumidor,  tales  como  sus características 
genéticas, sus hábitos de vida cotidiana, su capacidad de enfrentar y resolver sus conflictos 
psíquicos e interpersonales, el trabajo que realiza y el ambiente social en que se mueve.  

El uso compulsivo nos obliga a definir qué entendemos por compulsión:
La palabra “compulsión”,  es la  piedra angular alrededor de la cual  se construye el  
entramado  de  la  dependencia  psíquica  cuando  deviene  patológica.  Es  un  impulso 
incontrolable que mueve a un sujeto a realizar actos encadenados, con una finalidad  
que es solo aparente, de forma repetitiva y estereotipada. Estos actos encadenados, 
persiguen, bien la producción, bien la evitación de algun acontecimiento que, a corto  
plazo,  procurará  una  reducción  de  las  tensiones  psíquicas.  Originariamente  será 
buscado  como  fuente  productora  de  placer  o  de  evitación  del  dolor,  pero  su  
instauración  repetitiva  dificilmente  conseguirá   llegar  a  producir  sensaciones  
placenteras de forma estable y duradera 4.

Se  hace  necesario  ampliar  la  definición  de  compulsión refiriéndonos  a  este  fenómeno de 
naturaleza psíquica, denominado  compulsión a la repetición,   forma de comportamiento que 
conocemos muy poco.  Un primer indicio nos coloca en uno  de los núcleos del análisis de los 
comportamientos compulsivos en los seres humanos: la experiencia nos enseña que, cuando 
nuestra  estabilidad  psíquica  es  puesta  a  prueba,  existe  una  tendencia  a  la  producción  de 
comportamientos compulsivos,  que se repiten de forma acumulativa y que, muy a menudo, 
adquieren, en consecuencia, una forma autodestructiva. Sabemos positivamente que los seres 
humanos somos puestos a prueba frente a dos tipos de estímulo: los que proceden del mundo 
exterior y los procedentes de nuestra realidad interior. Así pues, la compulsión a la repetición, 
desde una perspectiva psicoanalítica, viene a ser el último medio con el que cuenta el ser 
humano para defenderse de aquello que se le hace insoportable, y que le conducen al vacio 
absoluto, a la desintegración psíquica 5.

Muchos  descubrimientos  realizados  desde  la  neurobiología,  la  psicofisiología,  hasta  los 
trabajos  de  psicólogos  del  comportamiento  y  antropólogos,  han  venido  a  confirmar  las 
intuiciones que Freud desarrolló en el texto que dedica, de forma casi íntegra, al estudio de los 
fenómenos compulsivos: Más allá del principio del placer, conectado con la pulsión de muerte 6. 

Una  primera  dificultad  se  impone  a  la  hora  del  estudio  de  los  usos  problemáticos  de  la 
marihuana y sus derivados: Al ser una substancia ilegal, y no haber pasado  de la producción 
más o menos ( cada vez menos que más) artesanal, se ha hecho imposible, desde el punto de 
vista epidemiológico, estar en posesión de la abrumadora cantidad de datos que poseemos en 
la  actualidad  sobre  los  usos  intensivos  y  compulsivos  del  alcohol,  el  tabaco,  o  los 

4   Martí, O.:  Todo lo que quisiste saber sobre la dependencia a las drogas y nunca te atreviste a 
preguntar.  (1997). Ed. Hiru. Hondarribia.
5  VV.AA.: Más allá del principio del placer: sobre el masoquismo, el desenvestimiento y la  
destructividad. Dentro del cual se encuentra mi trabajo: Compulsió a la reptició: el “Més enllà del  
principi del plaer” revisitat (que no revisat) a les portes del segle XXI. (2003). Ed. Gradiva, Associació 
d’Estudis Psicoanalítics. Barcelona.
6   Freud, S.:  Más allá del principio del placer. (1920). Obras completas. Amorrortu Editores, SA. 
Buenos Aires 1992.
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tranquilizantes y antidepresivos. Esta primera dificultad es de gran importancia. Decia Kelvin 
que cuando podemos medir un fenómeno ya sabemos algo acerca de su naturaleza y para ser 
sinceros, los datos de los que somos poseedores no ofrecen ni la cantidad ni la calidad ni esta
´libres de importantes sesgos que los deforman. Para que se entienda mejor este déficit pondré 
un ejemplo conocido por todas ls personas que asistimos a esta reunión.

A partir de la década de los 70, el uso de drogas por vía parenteral, dejó de ser una forma de 
consumo minoritaria y se fue convirtiendo, a finales de esa década, en una auténtica epidemia, 
que produjo una  elevada mortalidad  que obligó a sociólogos, epidemiólogos y salubristas, a 
que hicieran un esfuerzo parecido al realizado con el tabaco o el alcohol en lo relativo a la 
adicción a los opiáceos, y en particular la heroína. La necesidad de un abordaje epidemiológico 
en profundidad se  hizo  más necesaria  cuando,  a  caballo  de las décadas de los  70  y  80, 
apareció el sida y su expansión rápida se vinculó a los usos compulsivos de opiáceos y al 
intercambio de las jeringuillas entre las personas que padecían esta adicción. 

Pero en el caso de la marihuana la cosa cambia por completo. La epidemiología, vinculada a 
los  usos  crónicos  y  compulsivos,  es  prácticamente  inexistente,  se  vincula  a  estudios 
focalizados y se hace difícil extraer conclusiones generales, porque, como es bien sabido, uso 
intensivo y uso compulsivo no pueden separarse de dos aspectos que modulan el efecto de 
una substancia psicoactiva, no sólo sobre el cerebro, sino sobre el organismo en su conjunto: 
el método usado para la ingesta de la substancia y la vía de entrada de la misma. A ello hay 
que añadir las concentraciones reales de alcaloides psicoactivos, que realizaran sus efectos en 
receptores específicos. Si algo falta en el caso de la marihuana son estudios monumentales y 
consistentes como los realizados en la década de los 50 y 60 del siglo XX, por Hammond y 
Horn y Doll y Hill, sobre  las relaciones entre usos intensivos y compulsivos del tabaco y las 
patologías  que  habitualmente  les  asociamos:  enfermedad  pulmonar  obstructiva  crónica, 
enfisema, cáncer de labio, laringe y pulmón y, finalmente, patología cardiovascular 7. Se podrá 
argumentar que existen referentes epidemiológicos en el caso de la marihuana, pero lo que 
afirmo es que no tienen, ni de lejos, la monumentalidad, la duración y sobretodo, la facilidad de 
diseño epidemiológico que tienen los citados anteriormente relacionados con el  tabaco.  De 
hecho,  el  mundo occidental  fue durante  décadas el  campo de realización  de un auténtico 
experimento natural que fue la extensión del uso del tabaco consumido en forma de cigarrillos 
prensados,  y  esto  permitió  que  clínicos  y  epidemiólogos  pudieran  dar  la  alerta  sobre  las 
consecuencias de su uso crónico, intensivo y compulsivo.  

Varios  hechos han dificultado  y  lo  siguen  haciendo  la  obtención  de datos  epidemiológicos 
amplios y fiables sobre los usos crónicos y compulsivos del cannabis: Al ser una substancia 
ampliamente usada en zonas del planeta, en los que el servicio de registro de datos sanitarios 
no estan tan desarrollados como en los países industriales,  se hace imposible tener  datos 
fiables. Por otra parte, la dificultad de disociar unos usos, própiamente terapéuticos, de otras 
tipologías de uso (recreativos, etc.), hace muy difícil poder avanzar por el camino que hace más 
de cien años se abrió en el campo de las substancias opiáceas, y que fue un gran avance para 
toda la humanidad. En el caso de la marihuana, está  presente un aspecto, consistente en una 
mitificación  irracionalista, por parte de muchas personas que la usan con fines recreativos que 
sesgan, tanto la percepción de los efectos que la substancia les produce, y que no dudan en 
pregonar a los cuatro vientos todas las virtudes reales o supuestas de la planta que es objeto 
de  nuestro  interés,  silenciando  cualquiera  de  los  inconvenientes  que  su  uso  produce.  En 
relación a este  último punto, resulta inquietante el boom que estamos viviendo de promoción 
de todo lo relacionado con la marihuana que, bajo tintes supuestamente progresistas  y de 
izquierdas, esconden argumentos propiamente comerciales y  acientíficos, donde las virtudes 
son absolutamente identificadas y los posibles problemas, derivados de usos no recreativos ni 
lúdicos, sino intensivos y compulsivos, son obviados con una frivolidad manifiesta. Se mezclan, 
además,  reivindicaciones justas que responden a necesidades del cuerpo social, con el más 
absoluto  desprecio  a  lo  que  las  ciencias  médicas  y  sociales  saben  hoy  en  día  sobre  el 
cannabis.

7   Doll, R y Hill, A.B.: El hábito de fumar y el carcinoma de pulmón: Informe preliminar (1950). British 
Medical Journal. Editado en lengua castellana en: El desafio de la epidemiología (OPS). Washington. 
USA 1988.
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Así pues, el hecho de que el cannabis se consuma basicamente fumado  determina con toda 
seguridad formas de patología respiratoria que no podemos pasar por alto,máxime cuando aun 
conocemos muy poco la acción de los centenares de compuestos químicos que se han ido 
aislando de los cuales unas decenas son psicoactivos. Todo lo estudiado en el caso del tabaco 
relativo a como la temperatura de combustion, los flujos aereos la densidad y duración de las 
inspiraciones merece ser reportado y aplicado también en el caso de las persons que fuman la 
planta cannabacea o cualquiera de sus variedades, extractos o derivados 8. 

Otro aspecto que nos obliga a cuestionar esta expresión de irracionalismo vinculada a los usos 
recreativos  del  cannabis  remite  a  dos  aspectos  que  no  podemos  pasar  por  alto:  el 
descubrimiento del sistema cannabinoide endogeno , el rol de las anandamidas y las cada  vez 
mas seguras vinculaciones de un tipo de receptores vinculados al  sistema inmunitario,  los 
receptores  CB2,  obligan  a  una  cuidadosa  revisión  de  la  idea  de  que  usos  intensivos  y 
compulsivos no serían peligrosos. Este sistema cannabinoide endògeno no puede disociarse 
de otros complejos sistemas neuroreguladores como el sistema neuroendorfinico entre otros 
vinculado a los opiaceos  y sabemos poco de las interacciones entre estos sistemas complejos 
9 10.

Es  bien  conocida  la  relación  entre  un  determinado  perfil  psíquico  y  una  estructura  de 
personalidad con los usos de determinadas substancias, al extremo que podemos vincular que 
en  función  de  estos,  una  persona  determinada  tendrá  más  probabilidades  de  devenir 
consumidora intensiva o compulsiva de unas drogas y no de otras. Factores sociales como la 
profesión, o determinadas situaciones de estrés modulan de forma decisiva que la psique del 
sujeto establezca una relación especial con una determinada substancia, que va más allá del 
uso propiamente no problemático 11. Desde este punto de vista, se ha asociado el carácter de 
los consumidores de cannabis a personas que, por sus condiciones buscan tanto una cierta 
euforia  como  unos  efectos  relajantes  que  permitan  un  estado  mental  conectado  con  la 
serenidad , la introspección y un cierto aislamiento. Desde este punto de vista, no podemos 
menospreciar  el  efecto  del  consumo  crónico  sobre  los  procesos  cognitivos  que  han  sido 
relatados magistralmente por Lundqvist  que señala cuatro procesos que se pueden observar 
en consumidorescrónicos que no se contradicen con observaciones o estudios anteriores ni 
con los trabajos de Iversen: 

1a.  Probando el  cannabis se puede conseguir  una intoxicación aguda y experimentar el 
significado de este estado en comparación con el estado normal de conciencia.

1b.Fumar cannabis con frecuencia superior cada seis semanas crea un cambio  
de conciencia hacia la pasividad, la irreflexión y la obtusidad. El consumidor se  
acostumbrará  gradualmente  a  lo  que  será  su  nuevo  estado  normal  de 
conciencia.  La  importancia  de  la  intoxicación  aguda  será  entonces  
experimentada  en  comparación  a  este  estado  alterado  de  conciencia.  El 
consumidor de cannabis obtendrá  una sensación de utilidad y una sensación 
de  ser  normal  posibilitandole  de  este  modo,  realizar  tareas  diferentes.  Al  
principio  se  fuma  para  estar  “colocado”  pero  después  de  un  cierto  tiempo  
(individual) se tiene que fumar para estar normal y para conseguir así buenas  
sensaciones.
2. La influencia del consumo crónico afecta al proceso cognitivo de tal forma 
que no puedes cuestionar o criticar tu comportamiento  y por lo tanto serás  
incapaz de cambiarlo si es necesario. Esto creará un “patrón de cannabis”,una 
identidad nueva, que es un proceso continuamente funcionante. Cuando  mas  

8 Sallés, J. Mato,S. Y Renobales G. : Aspectos farmacognósticos y etnofarmacologicos de los productos 
derivados del cáñamo (Cannabis sativa) en VVAA (1998): Derivdos del cannabis, ¿drogas o 
medicamentos?  Ediciones de la Universidad de Deusto, Bilbao.
9 Ramos J.A. y Fernandez J. En busca del sistema cannabinoide endógeno: las anandamidas. En 
VVAA(1998): Derivados del cannabis¿drogas o medicamentos?. Ediciones de la Universidad de Deusto, 
Bilbao.
10  De Miguel, R. Cebeira M. Hernandez M.L.  Fernandez-Ruiz J. J.  YRamos J.A.: Efecto de  la  
exposición a los canabinoides sobre el desarrollo delsistema canabinoide endógeno (2003).  En 
Vulnerabilidad genetico-ambiental.  Rev. Avances Neurocientíficos y realidad clínica  nº VII,  Editado 
por : Palomo T. Benninger R. y Huertas  E. Editorial Cerebro y mente (CYM) Madrid.
11   Korman, V.: Y antes de la droga ¿qué? (1995). Ed. Publicaciones del Grup Igia. Barcelona.
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duradero sea el consumo mantenido mas fuerte será el “patrón de cannabis”.  
Nosotros hemos notado que son necesarios alrededor de unos dos años de 
consumo regular para establecer completamente este “patrón de cannabis”.
3.El cannabis aumenta las sensaciones negativas, algo a lo que el consumidor 
de cannabis no puede hacer frente debido a su forma concreta de pensar, lo  
que le causa ansiedad. La única solución es fumar cannabis de nuevo con el  
fin  de  dehacerse  de  las  malas  sensaciones.  Estas  sensaciones  no 
desaparecen, reaparecen y de esa forma se impone la necesidad de continuar 
fumando.

4.Durante  una crisis  general  de pubertad negativa,  el  cannabis  ayuda al  adolescente  a 
observar  su  ambiente.  Un  pseudodesarrollo  reemplazará  a  la  madurez  natural  y  no 
continuará madurando hasta el cese del consumo de cannabis12 .

Este trabajo, que mas que citado merece ser leido con mucha atención me  ayudó cuando lo 
estudié  a  entender  mejor  a  mis  pacientes  adictos  crónicos  al  cannabis,  y  lo  que  es  mas  
importante,  me  permitió  reevaluar  mejor  la  literatura  sobre  patologias  duales,  transtornos  
límites de la personalidad y las vinculaciones que tienen con el consumo crónico de cannabis,  
substancia  usada en dosis altas por adolescentes y jóvenes con problemática psicologica y/o 
psiquiátrica en la que la droga se entrama como sustancia autocalmante. El cannabis  puede  
llegar a ser consumido compulsivamente de forma no distinta a como los pacientes mentales 
muy graves,  basicamente esquizofrénicos,   suelen consumir  nicotina en dosis  elevadas  13.  
Sobre esta cuestión tan corriente en la clínica de drogodependientes, el factor edad es crucial  
para  comprender  que  la  acción  del  cannabis  no  es  banal,  y  si  bien  es  cierto  que  esta  
substancia  suele  dejarse de consumir  antes de los 25 años y  de forma escalonada en el  
tiempo, muy a menudo, los efectos crónicos ya estan instaurados y la recuperación se hace 
muy complicada. Este subconjunto de jovenes que se encuentran en una situación psíquica 
borderline es sin duda la población mas vulnerable a los efectos del consumo de cannabis que 
puede  devenir  crónico,  incluso  compulsivo  y  servir  entonces  de  catalizador  del  
desencadenamiento  de  patolgias  psiquiatricas  que  se  encontraban  mas  o  menos 
compensadas. 

Afirmar pues que el consumo es esencialmente positivo o inocuo es algo que no tiene la menor  
fundamentación,  maxime  cuando  una  valoración  unicamente  positiva  no  discrimina  entre  
consumidores que se instalarán en usos propiamente recreativos de los que trascendirán a  
consumos crónicos o incluso compulsivos. La cosa se complica cuando sabemos desde hace 
mucho  tiempo  como  Anna  Freud  nos  enseñó  la  extrema  fragilidad  de  la  condición 
adolescente14. Pienso que muchos defensores del libre uso del cannabis tendrían que meditar  
sobre estas cosas no solo por las implicaciones sanitarias  que tienen sino tambien por las  
implicaciones sociales , educativas y sobretodo politicas que tienen. Un debate para la apertura 
del  uso del  cannabis  ha de aprovecharse del  saber  acumulado en el  estudio  de los usos  
crónicos y/o compulsivos de otras substancias y no negarlos como si el cannbis fuera algo  
aparte.  Desde todos los ámbitos delas ciencias de la  salud se preconiza  que del  cannbis  
sabemos  aún  muy  poco.  Conviene  que  seamos   prudentes,  cosa  que  no  implica  ser  
reaccionarios ni estar en contra de cosas que, parafraseando al poeta catalán J.V.Foix “Las  
sabe todo el mundo y son profecía...”.

Oriol Martí Casas

Barcelona, Enero-abril de 2004
12 Lundqvist,T.: Disfunciones cognitivas observadas en consumidores crónicos de cannabis durante el  
tratamiento.  En VVAA(1998): Derivados del cannabis¿drogas o medicamentos?. Ediciones de la 
Universidad de Deusto, Bilbao.

13 Markou, A. y Kenny P.J.: Neuroadaptaciones a la exposición crónica a las drogas de abuso: 
Importancia para la sintomatologia depresiva observada en distintas categorias diagnósticas  
psiquiatricas En Vulnerabilidad genetico-ambiental.  Rev. Avances Neurocientíficos y realidad clínica  nº 
VII,  Editado por : Palomo T. Benninger R. y Huertas  E. Editorial Cerebro y mente (CYM) Madrid.
. 
14 Freud, A.El yo y los mecanismos de defensa.(1961) Ed Paidós Ibérica,  1999,Barcelona. 
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