
J0, L’ALCOHOL, TU, ELLS: PROBLEMA I SOLUCIÓ 

El consum de substàncies, sobretot l’alcohol, està  àmpliament acceptat per part de la nostra 

societat com una opció que el subjecte tria fer lliurament  i fins i tot li és tolerat l’abús puntual, 

en contextos concrets socials, festius etc. Fins aquí no hi hauria problema. El conflicte esdevé 

quan les persones fan ús d’aquestes substàncies de manera que, el consum te una funció que 

no sempre és entesa per la resta de membres familiars o socials, però que en clau  

intrapsíquica  però també sistèmica, resolt aparentment, conflictes interns ¡/o relacionals. Es 

alhora un problema però també una solució, depèn d’on puntuem i en relació a qui. 

Bateson exposa que molt sovint les persones alcohòliques se les titlla de “dèbils, immadurs, 

fixats en la mare, passius-agressius, orgullosos etc. Però analitzant aquestes persones, 

observem que si la vida sòbria(sense beure) l’impulsa a beure llavors vol dir que aquest estil de 

vida deu contenir un error o patologia i que la intoxicació proporciona necessàriament alguna 

correcció-al menys subjectiva- d’aquest error. Una hipòtesi alternativa podria ser que la 

persona alcohòlica quan està serena, sòbria, és d’alguna manera més sana que els que 

l’envolten i aquesta situació se li fa intolerable. I Bateson formula una teoria de l’alcoholisme 

que proporciona una correlació inversa entre la sobrietat i la intoxicació, mitjançant la qual, 

aquesta última (la intoxicació) podrà ser una correcció subjectiva apropiada de la primera i no 

solament pels efectes anestèsics de l’alcohol sinó per la relació simètrica que estableix amb 

l’alcohol. En els hàbits normals d’ingestió de begudes alcohòliques en el mon occidental, hi ha 

una convenció a anar bevent entre varies persones, més i més, equiparant-se un a l’altre. Però 

quan la persona esdevé  alcohòlic i tracta de resistir a la beguda, comença a trobar difícil el 

context social en el que s’ha d’ equiparar amb els amics. I llavors, quan les coses empitjoren la 

persona alcohòlica tendeix a convertir-se en un bevedor solitari i a exhibir respostes 

desafiants. La dona i els amics comencen a insinuar que la seva manera de beure és una 

debilitat i ell respondrà simètricament, amb rancúnia i intentant demostrar que ell pot vèncer 

a la beguda. Mentre els demés mantinguin aquest discurs , ell haurà de mantenir la seva lluita 

per demostrar que pot vèncer a la beguda, que té autocontrol. 

Per Bateson , un gran defensor del mètode dels AA perquè aquesta teologia coincideix molt 

d’aprop amb l’epistemologia de la cibernètica, el camí que ha de seguir una persona per deixar 

de beure és passar d’una posició simètrica respecte a l’alcohol a una de complementària, 

acceptant que “no pot vèncer a l’alcohol”. 

Durant els meus anys com a terapeuta dedicada al camp de les drogodependències, he aprés a 

fixar-me en la quantitat de coses que la PCPA pensa  el dia abans d’anar a la primera visita a un 

CAS (por a la estigmatització, a que el fem sentir culpable, por a represàlies, por al fracàs, por a 

l’esforç que haurà de fer i si serà capaç de fer-lo, a enfrontar-se a sí mateix i als altres, hauré d 

defensar-me...) i també m’imagino la de coses que esperen els seus familiars (que l’arreglin o 

el curin , que s’acabin els problemes, estic desesperat no puc més....) . Per això és tan 

important que quan arribin, havent superat tantes pors i expectatives, els puguem donar un 

missatge  constructiu, adaptat a la seva idiosincràsia. 

El fet d’arribar a la consulta i autodefinir-se com a alcohòlic no ha estat gens fàcil. Prova d’això 

és que  en molts estudis a Europa diuen que solament entre un 5% i un 20% de les persones 

amb problemes d’alcohol demanen tractament. Pot realment una societat , en termes de salut 

pública permetre’s desatendre el 75% de persones PCP i les seves famílies (que també fan 

símptomes i molt sovint no es comptabilitzen per tenir una mirada individualitzada del 



problema? Però podríem aminorar el sofriment i evitar molts símptomes, si treballem  

seriosament. 

Ens fixarem en aquest curs en com atendre, com actuar, quins missatges transmetre i com 

analitzar la funció que te el símptoma, el consum i dependència d’alcohol, en les dinàmiques 

familiars (el jo, el tu, el nosaltres) 

El plantejament que proposen no fa èmfasi en detenir el consum problemàtic (que seria 

concentrar-se en un objectiu negatiu o de deixar de....) sinó que el mètode que consideren 

més eficaç, econòmic i eficient consisteix en suscitar i ampliar les bones solucions ja existents 

que han estat generades pel propi subjecte en diferents situacions. Així valorem el propi 

procés de l’entrevista com un mètode decisiu per a revelar, crear, qüestionar les creences del 

subjecte, com una via per a arribar a negociar el procés de tractament segons les singularitats 

del subjecte i la seva visió del món. EL procés de dedicació de temps que es destina en una 

entrevista o vàries per  a identificar els objectius pot ser tremendament terapèutic. Una bona 

entrevista ja és terapèutica. I què entenem per TERAPEÙTIC?, segons Juan Luis Linares és 

terapèutic totes aquelles intervencions dirigides a promoure el canvi i disminuir el patiment.  

Tan el subjecte amb dependència d’alcohol, com la seva família, com  molts professionals han 

posat molt èmfasi en l’abstinència, com a meta i objectiu a aconseguir. És a dir, eliminar el 

símptoma. Vaig creure necessari difondre la idea que L’abstinència no és suficient. El canvi 

d’enfocament està en definir l’abstinència no com un fi per si mateixa, sinó com un període 

per a disfrutar i descobrir noves posicions relacionals i noves percepcions d’un mateix i dels 

demés en relació a un mateix. Per altre part, és molt important que en les teràpies amb 

persones amb problemes d’alcohol, aquest  no envaeixi la vida i les relacions de tota la família. 

Aquest és un gran factor preventiu. 

 


