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A totes les víctimes de les funestes polítiques 
de drogues prohibicionistes
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¿Os habéis preguntado alguna vez suficientemente cuán caro se 
ha hecho pagar en la tierra el establecimiento de todo ideal? ¿Cuánta 
realidad tuvo que ser siempre calumniada e incomprendida para ello, 
cuánta mentira tuvo que ser santificada, cuánta conciencia conturba-
da, cuánto «dios» tuvo que ser sacrificado cada vez? Para poder levan-
tar un santuario hay que derruir un santuario.

FRIEDRICH NIETZSCHE, La genealogía de la moral. 
Tratado II. Sección 24.
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Pròleg

Sempre és agradable prologar el llibre d’un company. És una prova 
irrefutable que confirma que, encara tenim alguna cosa a dir en 
aquests mons de les drogues, i que hi ha gent que mira, escolta i refle-
xiona més enllà de les veus apassionades en favor o en contra del seu 
consum.

El llibre que tens a les mans és el més valuós dels que ha escrit 
fins ara l’autor, i ho és tant per la novetat del continguts com pel sen-
tit que intenta donar-los-hi. Aquí, ningú abans, ni en castellà ni en 
català, havia abordat tan extensament el tema de la normalització de 
les drogues com ho ha fet el David. Al Regne Unit i Austràlia, princi-
palment, altres porten temps reflexionant-hi, però solament un reduït 
nombre dels nostres especialistes en el tema sabien de l’abast de les 
discussions. Per això, és tan important l’aportació del David. Aquest 
llibre està fet a partir de la seva tesi doctoral, però redactat de nou per 
aquesta edició. Estic orgullós, com a co-director de la tesi, d’haver 
pogut gaudir de discussions amb l’autor i d’haver conegut de boca 
seva, textos i idees que vàrem compartir i discutir, i que ara vosaltres 
també podreu gaudir.

El David és un gran coneixedor del tema i ha reflexionat molt 
temps sobre el mateix. Sempre recordaré com a finals de 2004, va ar-
ribar un dia a Genus, seduït per un dels informes de l’Observatori so-
bre Nous Consums de Drogues en l’àmbit juvenil. En l’esmentat in-
forme hi va veure una fotografia prou contrastada de la realitat dels 
consums i dels consumidors de Catalunya, en un moment interessant 
per la diversitat de contextos, de drogues, de consumidors, de percep-
cions sobre els efectes i de funcionalitats atribuïdes als consums de 
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14   Sense passar-se de la ratlla

drogues. Era un estudiant de Psicologia Social, inquiet, coneixedor de 
diferents contextos de consum, que volia col·laborar i que estava dis-
posat a investigar entre la seva xarxa d’amics i coneguts consumidors.

Realment les seves aportacions foren enriquidores, i el seu nivell 
de descripció d’aquella realitat era un bon element de contrast per 
l’anàlisi que estàvem fent. La seva participació, tan motivada, demos-
trà que anava més enllà de la contrapartida econòmica per aquella tas-
ca de recollir informació que altres (especialistes acadèmics), allu-
nyats d’aquelles realitats o del «camp» analitzàvem al «despatx». Al 
2006, el responsable dels equips de camp de l’Observatori a Catalu-
nya i a Castella La Mancha (on estàvem desenvolupant un estudi que 
durà fins el 2010) va deixar la feina i el David va assumir-la. El camp 
de la Psicologia no resolia totes les seves inquietuds i aquell context 
d’Observatoris etnogràfics el va apropar més a l’Antropologia i li va 
permetre una mirada interdisciplinària, fins i tot, gosaria afirmar que 
transdisciplinària. El David, poc a poc, es va anar ocupant de totes les 
tasques, esdevenint el coordinador d’aquelles atalaies tan privilegia-
des per aprofundir en la mirada etnogràfica sobre l’evolució dels con-
sums de drogues.

Aquella experiència ens va marcar a tots i conjuntament varem 
donar un pas més endavant, de manera que quan, degut a la «crisi» 
van deixar de finançar els Observatoris, gràcies al suport de les con-
vocatòries del Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), vàrem poder se-
guir fent estudis monogràfics sobre els consums de cocaïna (d’adoles-
cents i dones), d’alcohol, de cànnabis, i fins i tot, aprofundir sobre les 
noves percepcions d’una generació de pares i mares que van créixer 
en contextos de sociabilitat i festa, en els quals es consumien drogues 
obertament. El David va passar a dirigir tots aquests treballs. Dic tot 
això, perquè el llibre que tens a les mans, és fruit de totes aquelles in-
vestigacions, coordinades pel David, i d’un esforç suplementari de 
llegir i contrastar amb els teòrics que en altres països, també hi esta-
ven reflexionant. Jornades, trobades internacionals, intercanvis d’ex-
periències, nits i nits de lectures, discussions apassionades amb els 
col·legues «drogòlegs» de la resta del país: Aurelio Díaz, Oriol Roma-
ní, Mauricio Sepúlveda, Mila Barruti, Joan Carles Usó, Fernando 
Conde, Elena Rodríguez, Eduardo Hidalgo; la gent d’Spora, d’Igia i 
d’Energy Control, i tants d’altres que farien la llista massa llarga. De 
tot aquest ampli ventall d’experiències en sorgeix la necessitat de re-
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Pròleg   15

flexionar i d’escriure sobre la normalització dels consums recreatius 
de drogues.

Aquest llibre que tens a les mans recull tota aquesta tasca silen-
ciosa i creativa. Parteix de la crítica d’un prohibicionisme, que com 
diu l’autor en la seva dedicatòria, ha fet innumerables víctimes de les 
funestes polítiques de drogues resultants, i arriba a l’actualitat per di-
buixar una nova realitat on sembla que la normalització es va impo-
sant. El prohibicionisme no aturà, sinó empitjorà, tot allò que deia que 
volia evitar. Els danys han estat prou significatius: víctimes, recursos 
manllevats, joves atesos per les drogues quan requerien d’altres dispo-
sitius socials, presons a vessar, patiments innecessaris, i no poder par-
lar críticament sobre els consums de drogues, ni comprendre com 
aquestes es podrien utilitzar en un altre context sense la càrrega que ha 
implicat el prohibicionisme, les polítiques i «guerres» que ha generat. 
Sortosament, ara sembla que el panorama està canviant i sorgeixen 
veus, que tot i que van estar implicades en aquestes polítiques, s’han 
convençut del què una minoria veníem dient: la prohibició té efectes 
perversos i empitjora els danys, ans que resoldre’ls o evitar-los.

El David parteix de la perspectiva segons la qual més que parlar 
de consum de drogues, per entendre el què ens està passant, cal par-
lar de les drogues de consum. És on més palesa es fa la seva formació 
acadèmica com a psicòleg social i la influència de tants autors, que 
han descrit i criticat la societat de consum moderna i postmoderna. 
Des d’aquesta mirada de les drogues de consum intenta analitzar la 
situació actual, descriu com aquell món tràgic dels vuitanta i noranta, 
configurat per un context sòrdid, marginal i tèrbol, dominat per les 
representacions dels consumidors d’heroïna (ionquis) ha donat pas a 
una nova realitat: la dels consums recreatius de drogues. Analitza tam-
bé els canvis haguts en les teories i interpretacions sobre els consums 
de drogues, a més del prohibicionisme, la filosofia de la prevenció, la 
reducció de danys i riscs. El nou paradigma és acceptar que en la nos-
tra societat (i en un futur) hi continuaran havent-hi drogues i consumi-
dors de les mateixes, que moguts per aconseguir varietats de plaers 
s’hi aproparan amb estratègies molt diverses, informats dels possibles 
riscs dels consums.

El David ens fa veure, sense complexos, que consumir drogues 
implica gaudir de plaers, i amb això reconeix que els consumidors in-
tenten regular els seus consums, experimentar, gaudir d’unes substàn-
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16   Sense passar-se de la ratlla

cies, que ens ho mirem com ens ho mirem, poden complir certes ex-
pectatives i, alhora, en determinades situacions, generar riscs que són 
una experiència més per a saber jugar amb ells i dominar-los. És cert, 
que no tothom té les mateixes eines per aquesta tasca, i ell ho coneix 
molt bé des del seu treball a la Fundació Igenus, a partir de les entre-
vistes i grups de discussió de les investigacions que ara coordina.

La normalització que pretén descriure en aquest text, i que no 
podem amagar, és fruït dels canvis en els contexts de consum, i en els 
consumidors que apareixen en els noranta allunyats de l’estètica i de 
l’ètica dels ionquis. «Nous consums», «nous consumidors», «noves 
drogues» es deia a finals dels noranta, en tot cas, persones que recer-
caven i recerquen l’estímul recreatiu de les drogues per socialitzar-se 
en contexts de festa, principalment, amb els col·legues i en els darrers 
temps per aixoplugar-se d’una realitat en la qual la crisi els hi ha segat 
el futur promès. Però, la normalització no solament ve definida per 
aquest canvi de la realitat. La normalització té a veure amb els nous 
discursos que la fan possible. Pares que coneixen de primera mà el 
consum de diferents drogues, perquè les han consumit o ho han vist 
fer en els seus contextos immediats. Ex-dirigents que avorreixen les 
polítiques que varen defensar. Joves que no es mouen en la marginali-
tat i volen perllongar la festa i els plaers. I sobretot, teòrics que han 
reflexionat sobre la temàtica, molts d’ells més allà de les nostres fron-
teres, poc coneguts potser per la majoria dels lectors, però que amb 
aquest llibre, el David us els anirà apropant, poc a poc, recollint el 
més saborós de les seves aportacions.

Convido a la lectura d’aquest llibre ja que crec que és una molt 
bona contribució per entendre tant la nostra forma de relacionar-nos 
amb les drogues, com els canvis produïts entorn aquesta temàtica en 
els darrers anys.

JOAN PALLARÉS GÓMEZ

Professor Titular d’Antropologia Social i Cultural 
a la Universitat de Lleida i Fundació IGenus
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Introducció

Aprendí paulatinamente a respetar estas drogas, a emplearlas con mo-
deración. Durante la adolescencia o en plena juventud se puede ser 
indiscriminado, ya que uno tiene poca noción de la propia mortalidad. 
Por supuesto, eso no quiere decir necesariamente que uno vaya a so-
brevivir a esa etapa. Pero cuando andas por la treintena la cosa cambia. 
De pronto, sabes que en algún momento vas a morir, y en las resacas y 
los bajones se percibe en qué medida las drogas contribuyen a este 
proceso; agotando los recursos espirituales, mentales y físicos, alimen-
tando la apatía con la misma frecuencia con que alimentan la emoción. 
Se convirtió en un problema matemático en el que uno jugaba con las 
variables: unidades de droga consumidas, edad, constitución y ganas 
de quedar hecho polvo. Unos pocos continúan sin parar hasta el fin del 
camino. Yo decidí seguir con el mismo tipo de vida, saliendo, despa-
rramando, pero bajo control. Mark Renton a Porno (Welsh, 2005, 
p. 116).

Mark Renton, l’antiheroi protagonista de la novel·la de culte Trains-
potting, en la segona part de les històries del grup d’heroïnòmans que 
donaren fama mundial a Irvine Welsh, ja no està tan disposat a caval-
car a tota velocitat fins a l’autodestrucció. No renega del passat i con-
tinua consumint drogues, especialment MDMA,1 cocaïna i alcohol, 
però ara ha decidit que no vol autodestruir-se i, per continuar consu-
mint i no morir en l’intent, com ell mateix destaca, només té una op-
ció: controlar. Renton persegueix objectius similars als de la majoria 

1.  3,4-metilendioximetanfetamina conegut popularment com èxtasi o cristal.
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18   Sense passar-se de la ratlla

de consumidors de drogues. I si ell, ex-ionqui i de classe baixa, pot 
dominar les drogues, el control en altres consumidors amb expedients 
menys desoladors, serà més que factible. Com controlar els consums 
de drogues en una societat que en certa mesura els tolera, esdevindrà 
central al llarg del present text.

La multidimensionalitat és una característica que converteix el 
fenomen dels consums de drogues en objecte d’estudi de la majoria de 
les disciplines de les ciències socials i experimentals. Seguint la defi-
nició de «fet social total» proposada per Mauss, es pot entendre el 
fenomen dels consums de drogues com un fenomen social total. La 
discussió es centrarà en les interaccions dels consumidors que perse-
gueixen la finalitat de mantenir-se normalitzats, és a dir, en conèixer 
els processos psicosocials mitjançant els quals els consumidors con-
trolen els consums, eviten l’estigmatització i continuen complint amb 
les obligacions i les responsabilitats. Aquestes interaccions se situen 
en l’escenari de la normalització i en el marc dels elements macroso-
cials propis de la societat actual. La normalització dels consums i la 
normalitat dels consumidors possibilita la discussió entre elements 
macrosocials i microsocials, on hi conflueixen aspectes teòrics de di-
verses disciplines. En aquest sentit, per discutir sobre els consums de 
drogues, teòricament el text es situa en l’àrea de coneixement de la 
Psicologia Social Crítica, però la transversalitat del «fet social total» 
d’estudi, obliga a recórrer a disciplines com l’Antropologia, la Socio-
logia i la Criminologia per presentar més fonamentadament la discus-
sió. Transdisciplinaritat que la Psicologia Social Crítica permet i po-
tència.

Abans d’entrar en la discussió central del text, s’ha de parar es-
ment en tres elements per aclarir certs conceptes i facilitar la lectura. 
El primer sobre l’ús de l’argot. Els consumidors per explicar les expe-
riències i situacions viscudes utilitzen paraules d’argot compartides 
amb els coneixedors del món dels consums. La discussió es fonamen-
ta en els resultats obtinguts a partir de l’experiència dels consumidors 
on l’argot apareix recurrentment. En els casos on el canvi no afecta el 
significat s’han canviat per vocables d’ús estàndard. En els que no ha 
estat possible o per la centralitat del terme, s’ha optat per mantenir la 
paraula d’argot en cursiva i amb la corresponent explicació a peu de 
pàgina. Dit això, cal apuntar com el català normatiu encara es resisteix 
a incorporar moltes paraules d’ús corrent entre els consumidors (rat-
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Introducció   19

lla, rave, botellón, papela, clenxa, tripi, atrapat, rallat, pirula, i un 
molt llarg etcètera). Paraules lingüísticament incorrectes que en es-
criure-les s’ha de fer notar tipogràficament l’excepcionalitat. Tal ve-
gada, una normalització lingüística de les paraules del món dels con-
sums de drogues representaria un pas més en la normalització 
sociocultural dels consums.

El segon element a tenir en compte és l’etnicitat i el gènere. És 
recurrent en la literatura anglosaxona presentar resultats específics so-
bre l’estat de la normalització entre diferents ètnies en un territori de-
terminat, ja que el pes demogràfic i sociocultural és rellevant. Com 
afirma l’Observatori de Nous Consums de Drogues en l’Àmbit Juvenil 
(a partir d’ara l’Observatori) (Martínez Oró, Pallarés, Barruti, Espluga 
i Canales, 2010a) en els darrers anys la població migrada a Catalunya 
i a l’Estat espanyol s’ha incorporat progressivament a les sortides noc-
turnes. Tot i això, la present recerca omet realitzar una anàlisi detallat 
per a cada una de les ètnies perquè les diferències en la normalització 
es desvinculen de l’etnicitat. Malgrat que es podria presentar elements 
particulars, la tasca s’escaparia dels objectius plantejats.

Pel que fa al gènere, en els darrers anys s’han realitzat diverses 
recerques amb la finalitat de dilucidar les particularitats de gènere 
—tot i que normalment s’han centrat exclusivament en les dones— en 
els consums de drogues, tant a l’Estat espanyol (Romo i Pérez, 2013; 
Castaño, 2011; Martínez Redondo, 2009) com en l’àmbit anglosaxó 
(Measham, Williams i Aldridge, 2011; Rødner, 2007; Mea sham, 
2002; Pini, 2001). Al llarg del text es presentaran les diferències entre 
sexes quan les particularitats producte de les diferències de gènere 
així ho requereixi. I, en relació al gènere un aclariment sobre l’escrip-
tura: en el present text preval com a genèric el gènere masculí, per tant 
si no s’indica el contrari quan s’escriu consumidors ens referim als 
homes i a les dones, en el mateix sentit s’ha d’aplicar a les altres pa-
raules amb gènere com, pares, fills, adolescents, joves, etc. Conside-
rem que la lectura d’expressions com «els consumidors i les consumi-
dores» seria molt freqüent, el què contribuiria a una major complexitat 
del text amb la conseqüent dificultat per comprendre’l. Complexitat 
que poc ajudaria a la tan necessària igualtat entre dones i homes.

I, el tercer element fa referència a l’ús del concepte droga/dro-
gues. Tal vegada, la definició de droga més acceptada és la proposada 
per Kramer i Cameron (1975, p. 13 a Díaz, 1998, p. 155):
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Se entiende por fármaco o droga toda sustancia que, introducida en el 
organismo vivo, puede modificar una o más funciones de éste. Es un 
concepto intencionadamente amplio, ya que abarca no sólo los medica-
mentos destinados sobre todo al tratamiento de enfermos, sino también 
otras sustancias activas del punto de vista farmacológico.

Des del punt de vista fisiològic i farmacològic, aquesta podria repre-
sentar la definició més acurada, que inclouria substàncies com els me-
dicaments, les substàncies fiscalitzades, el cafè, l’alcohol, el tabac i 
fins i tot el sucre. Si en el present text s’adoptés la definició de Kra-
mer i Cameron, en el moment d’utilitzar la paraula drogues s’estaria 
fent referència a totes les substàncies. El concepte de droga (o dro-
gues) esdevindria inútil perquè cada una de les drogues presenta un 
valor simbòlic particular. Pallarés (1995) i Comas (1998) destaquen 
que la definició de drogues adquireix sentit en el context sociohistòric 
on es produeix. En paraules de Gamella (2005, p. 68) arran de la pro-
posta de Comas (1998):

El mismo concepto de «drogas» (o de la droga, en español) es más una 
categoría moral y simbólica que química o farmacológica. La verdad es 
que «la droga» no existe como sustancia o conducta, sí como leyenda o 
mito más poderoso y amenazante como menos definido esté. En reali-
dad hay muchas sustancias psicoactivas de diferente naturaleza y la pe-
ligrosidad es casi siempre inseparable de cómo se utilicen, para qué, 
para quién y en qué contexto cultural.

En aquest sentit, no implica les mateixes conseqüències socials adme-
tre que es consumeix alcohol o cocaïna. Tot i que, en els darrers anys, 
una major part de la població ha considerat l’alcohol, el cafè, el tabac, 
i en menor mesura els medicaments com a drogues, per la gran majoria 
el concepte «droga» remet a les substàncies fiscalitzades pels Conve-
nis Internacionals de l’ONU. Com diuen alguns consumidors «l’alco-
hol és droga però no és droga», és a dir, la ingestió provoca efectes 
embriagadors i per això és droga, però es desvincula dels significats 
de l’heroïna, la cocaïna o el cànnabis, i en conseqüència no és «dro-
ga». Les drogues, tot i el procés de normalització, per una part impor-
tant de la població continuen remetent a clandestinitat.

Degut als diferents significats associats a cada una les substànci-
es, en una recerca emmarcada en corrents teòriques comprensives i her-
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menèutiques en cap moment es podria utilitzar el concepte genèric, i 
ens obligaria a detallar contínuament a quina substància ens estem refe-
rint. Si no s’indica el contrari, amb la finalitat de facilitar la lectura, el 
concepte «drogues», fa referència a les substàncies fiscalitzades, espe-
cialment a les més difoses: cànnabis, speed,2 cocaïna, i èxtasi. El cànna-
bis al presentar moltes peculiaritats rebrà una consideració especial. 
L’alcohol es descriu de manera independent degut a les particularitats 
socioculturals. Sabem que la decisió continua reproduint la categoritza-
ció que poc contribueix a la normalització, però creiem que la resta del 
text compensa aquesta falta de precisió. Utilitzar contínuament l’ex-
pressió drogues fiscalitzades (més acurada) o drogues il·legals (més 
vaga) complicaria innecessàriament la lectura del text i esdevindria in-
sostenible anomenar contínuament cada una de les substàncies.

Les teories de referència d’aquesta recerca, com l’Interaccionis-
me Simbòlic (Blumer, 1982), la Dramatúrgia Social de Goffman 
(2005) i el Socioconstruccionisme (Ibáñez, 1994), consideren els con-
texts i les interaccions com a centrals per entendre la realitat social. 
Entendre el què diuen i fan els consumidors a partir de les interaccions 
amb altres persones, permetrà analitzar el procés de normalització i de 
la normalitat. En les interaccions quotidianes es construeix el valor 
simbòlic dels consums, aspecte central en el moment d’entendre les 
conseqüències de les drogues. I és per aquest motiu, que els efectes 
farmacològics adquireixen un paper relativament secundari perquè és 
cabdal entendre la relació que mantenen les persones en els diferents 
contexts. Per això en el text predomina l’expressió «els consums de 
drogues», on «les drogues» es reserva exclusivament per fer referèn-
cia a la substància química.

Agraïments

En primer lloc a en Joan Pallarés. En el ritual de pas que ha suposat 
realitzar la tesi doctoral, m’ha acompanyat com a director, però l’agraï-

2.  Amfetamina d’elaboració clandestina en presentació pols o pasta, habitualment de 
baixa qualitat a causa del procés defectuós de síntesi i també per l’adulteració dels 
venedors.
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ment no només ve motivat per aquest rol, sinó perquè en els darrers 
gairebé 10 anys, m’ha fet de «jefe», company, soci, amic, mentor, 
mestre, conseller i gairebé de pare. Li agraeixo haver confiat en mi per 
l’Observatori i després en tants altres projectes, dels quals en gran 
mesura se’n derivà la tesi doctoral. Durant aquests anys quan la incer-
tesa era màxima em tranquil·litzava saber que podia confia en ell. 
L’agraïment és absolut. A en Joel Feliu, també director. Pacient, espe-
rà la cocció de la tesi, sense cap tipus de pressió, de la seva part només 
he rebut complicitat. Molt agraït per totes les apreciacions i sàvies 
aportacions.

A Genus, el dia que em contractaren pensava que havia trobat 
una feina però vaig trobar-me una família. En especial a l’Ernesta 
Sánchez per confiar constantment en mi, sense el suport de la Funda-
ció IGenus, de ben segur que la tesi hagués estat una tasca impossible. 
A la Teresa, Conxita, Elvira, Francesc, Lourdes, Jaume i a tots els 
companys i companyes, per les converses enriquidores que m’han fet 
aprendre, reflexionar i madurar. A Josep Ramon Collado, pels savis 
consells, les converses i l’assessorament continu en els aspectes tec-
nològics i vitals.

A l’Aurelio Díaz perquè sempre m’ha guiat i aconsellat. Li he 
d’agrair la confiança per substituir-lo a les classes de l’assignatura de 
drogues del màster d’Antropologia de l’UAB. I especialment, recordo 
un dia que el vaig anar a veure a finals de 2007, amb la intenció de 
canviar de tema de recerca i m’interpel·là que algú havia de substituir 
a la «vieja guardia», crec que encara no estem en posició de substi tuir-
la però quan arribi el moment intentarem estar preparats. A Fernando 
Conde per voler escriure a quatre mans el capítol del manual «De ries-
gos y placeres» titulat ¿Consumo de drogas o drogas de consumo? 
Fou un procés realment enriquidor poder treballar amb tot un Mestre. 
A n’Oriol Romaní i en Xavier Arana per tantes coses que he aprés 
d’ells i per haver participat en el tribunal de la tesi doctoral.

A els col·legues drogòlegs, Antoni Llort, Jordi Bernabeu, Òscar 
Parés, Natalia Pérez, Elena Adan, Otger Ametller, Eduardo Hidalgo i 
Virginia Montañés per les discussions interessants sobre l’estat de la 
qüestió, moltes de les reflexions argumentades en els més variats con-
texts es troben entre línies en la discussió de la tesi. Un especial men-
ció a la gent d’Spora, Noel Garcia, Aleix Caussa, Marcel Balasch i 
Míriam Sol per l’estimulació acadèmica constant. I també he d’agrair 
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a molts tècnics de l’àmbit de les drogues, especialment de prevenció, 
per totes les converses, intercanvi d’opinions, facilitar-me el treball de 
camp, confiar en mi per qüestions diverses, i sobretot, per tot allò que 
he après d’ells/elles: Mireia Ambrós, Carles Sedó, Eulàlia Sot, Pep 
Cura, Tre Borràs, Lluís Cucurull, Laia Ligüerre, Marta Coronado, 
Maria Estrada, Laia Gassulla, Andreu Obrador, i tants altres… A les 
antropòlogues Marta Gálvez i Marta Mayoral per revisar l’última ver-
sió del text. Li he d’agrair a en Mauricio Sepúlveda les discussions, o 
més aviat, els ensenyaments teòrics, molts d’ells en el marc del treball 
de camp. És difícil en el nostre àmbit realitzar treball de camp i alhora 
analitzar les dades empíriques de la manera brillant que ho fa en Mau-
ricio.

A tots els participants en les entrevistes i grups de discussió. 
A totes les persones anònimes amb les quals he realitzat observacions 
participants, sense elles el fonament empíric de la tesi hagués estat 
impossible. I també, a totes les persones que han col·laborat en algun 
moment en la captació de participants de les diferents tècniques, espe-
cialment a l’associació de reducció de riscs Ai laket!! gràcies a la seva 
implicació, fer treball de camp a Gasteiz és garantia de qualitat inves-
tigadora.

Als punks de Ponks (i comarca) per tot el que hem viscut junts. 
Molt especialment al Nazo i al Roge, per tots aquells anys compartits 
a la Guarida; sempre que sona Inadaptats o Kop em ve al cap les que-
dades al Canari per marxar cap a Karcelona. A en Berna per totes les 
vegades que s’ho ha currat; i a la Liz per està sempre disposada a do-
nar-me un cop de mà amb l’anglès. A en David Serra perquè el viatge 
a Euskadi l’any 99 fou tot un ritual de pas. A la Marta V. i en Joan T. 
per tantes coses que només ells saben. A la Míriam, cada vegada que 
he escrit consumidors autodestructius, m’he recordat de tu. A tota la 
família ambientòloga, per tants moments compartits.

A tota la bona gent de Torrelles de Llobregat per haver-me aco-
llit al seu poble, la perla del Baix Llobregat, vosaltres ja sabeu qui 
sou, però sens dubte que s’ha de realitzar una menció a l’Àlex Gil pel 
seu tarannà obert i amistós que fan les coses molt més fàcils.

A la Berta per haver-me acompanyat en el ritual que ha suposat 
la gestació d’aquest treball. Sense els seus ànims el resultat no seria el 
que tenim entre les mans. La seva calor sempre il·lumina les situa-
cions més complicades i fer camí junts redueix la incertesa.
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I si en primer lloc hi apareix en Joan Pallarés, en últim lloc hi ha 
d’aparèixer en Ricard Faura. A ell li he d’agrair moltes qüestions tant 
de fons com de forma. Agraït per haver-me estimulat acadèmicament 
i treure’m de la «cultura del no» i invitar-me a la cultura del goig. Per 
obligar-me a posar-me les piles amb l’anglès. I també, per ense-
nyar-me a conduir pels mars de lava d’Islàndia. I com no, per totes les 
hores compartides de treball de camp en el més variats contexts. Eter-
nament agraït a una persona tan fuerte y suave.
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1.
Normalització i normalitat

Nos utilizábamos el uno al otro en un sentido social, esa es la única 
forma de describirlo, para proyectar cierto barniz de normalidad. Es un 
gran camuflaje para su frigidez y mi impotencia inducida por el jaco. 
A mi madre y mi padre se les caía la baba con Hazel, viéndola como 
nuera en potencia. Si ellos supieran. Mark Renton a Trainspotting 
(Welsh, 1999, p. 27).

Abans d’entrar a descriure el procés de normalització dels consums de 
drogues i la normalitat dels consumidors, és necessari presentar els 
diferents sentits dels conceptes de normalització i normalitat més en-
llà de l’àmbit dels consums de drogues. S’ha d’advertir que la preten-
sió és realitzar una succinta revisió teòrica dels conceptes amb la fina-
litat de presentar al lector la perspectiva epistemològica, i definir 
operativament els conceptes que s’utilitzaran en l’àmbit dels consums 
de drogues.

El concepte normal és d’ús habitual en la nostra societat i es pot 
aplicar tant a objectes com a persones. Un objecte normal es pot ca-
racteritzar com aquell que no presenta cap excepcionalitat, que s’uti-
litza de manera corrent o que presenta una mida estàndard (ni gran ni 
petit). Més enllà de l’aplicació del concepte als objectes, aspecte irre-
llevant pel present text, el concepte normal aplicat a les pràctiques de 
les persones serveix per definir les situacions acceptades socialment, 
d’acord amb les expectatives dipositades en la persona o col·lectiu que 
executa cert comportament o manté determinat pensament. Com des-
taca Goffman (2008, pp. 3-4) «son normales los que no se distancian 
negativamente de las expectativas particulares que predomina en un 

SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   25SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   25 16/01/15   09:0616/01/15   09:06



26   Sense passar-se de la ratlla

contexto social». Les situacions i interaccions normals són les accep-
tades, esperades i desitjades en un entramat sociocultural determinat. 
La normalització es pot entendre com el procés pel qual una pràctica o 
fenomen passa a acceptar-se per una part de la població, i la normali-
tat com l’estat d’acceptació en un context social determinat. Allò nor-
mal està en consonància amb les normes socials, tant amb les explíci-
tes (lleis principalment) com les implícites, és a dir, amb les pautes 
d’interacció definides pel context, per exemple, la manera com s’ha 
de saludar o parlar a les persones segons el seu rol i el nivell de relació 
(Goffman, 1979, pp. 108-118). Foucault (2008, p. 65) destaca com la 
normalització es produeix a partir de la disciplinarització de les pobla-
cions, per això prefereix parlar de normalització disciplinaria on el 
fonamental no es allò normal o anormal sinó la norma perquè aquesta:

Tiene un carácter primariamente prescriptivo, y la determinación y el 
señalamiento de lo normal y lo anormal resultan posibles con respecto 
a esa norma postulada […] la normalización disciplinaria consiste en 
plantear ante todo un modelo, un modelo óptimo que se construye en 
función de determinado postulado, y la operación de normalización dis-
ciplinaria pasa por intentar que la gente, los gestos y los actos se ajusten 
a ese modelo: lo normal es precisamente, lo que es capaz de adecuarse 
a esa norma, y lo anormal, lo que es incapaz de hacerlo.

Per oposició a normal, emergeixen un conjunt de conceptes (anormal, 
estrany, aberrant, desviat, problemàtic…) per definir pràctiques de 
comportament i/o pensament discordants amb les normes socials. 
Com destaca Álvarez Uría (2000, p. 99) a partir de les reflexions de 
Durkheim (1982) sobre el normal i el patològic «la demarcación del 
ámbito de la desviación, constituye una de las condiciones mismas de 
posibilidad de la definición social de la normalidad». En l’àmbit de les 
individualitats els presos i els bojos, fins el segle XIX, representaren la 
perillositat i la desviació social. Durant el segle XX se’ls hi sumaren 
els homosexuals i els drogoaddictes com a col·lectius desviats que 
s’allunyaven de la normalitat. Alvárez Uría (2000, p. 97) destaca com 
els presos possibilitaren la ficció de llibertat, i els bojos la ficció de 
racionalitat, fent creure a les poblacions, desvinculades de les presons 
i els manicomis, que elles representaven la normalitat, segons Fou-
cault aquestes institucions eren claus per normalitzar a les poblacions 

SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   26SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   26 16/01/15   09:0616/01/15   09:06



Normalització i normalitat   27

(Alvárez Uría, 1994). En aquest sentit, els homosexuals possibilitaren 
la ficció de rectitud sexual i els drogoaddictes la ficció de bondad que 
durant molt de temps foren representats com a malalts mentals, i avui 
en dia encara hi ha «experts» que així ho consideren. La clau de volta 
històrica, ha estat buscar bocs expiatoris en col·lectius construïts com 
a desviats per delimitar la ficció de la normalitat individual i mantenir 
l’ordre social.

Degut a processos sociohistòrics, pràctiques conceptualitzades, 
com anormals o estranyes en èpoques anteriors, en l’actualitat formen 
part de la més estricta normalitat, com per exemple, el dret a vot de les 
dones. Per contra, es normalitzaven pràctiques aberrants com l’escla-
vitud o la pena de mort. Aquests exemples permeten mostrar la in-
fluència dels processos sociohistòrics en la construcció de la normali-
tat. Les persones elaboren un judici de valor sobre el què és normal i el 
què és desviat, on el resultat és producte de la influència de la discipli-
na que impregna les institucions de pertinença (família i treball), l’es-
tructura social (classe o camp social, valors, ideologia…) i dels dis-
cursos hegemònics, que en l’actualitat són producte de la Societat de 
Consum, el neoliberalisme i la individualització, entre d’altres (Alon-
so i Rodríguez Fernández, 2013, pp. 16-26). Allò definit com a nor-
mal és producte del consens arbitrari de les institucions socials i els 
subjectes que les constitueixen (Wolfgang i Ferracuti, 1982, pp. 135-
144). Consens que varia en funció de la cultura i el moment històric.

No obstant això, en una part important dels fenòmens socials el 
consens sobre el què és normal és difús o gairebé inexistent. I en altres, 
encara que existeix un discurs hegemònic que delimita la normalitat, 
també es presenten discursos subalterns que critiquen la normalitat do-
minant (Gramnsci, 1999, pp. 75-84). La manca de consens és producte 
dels valors de les persones que avaluen el fenomen determinat (Weber, 
1993). Valors que impliquen entendre, per exemple l’avortament, com 
una pràctica menyspreable, per alguns, que s’ha de limitar i en certs 
casos castigar penalment, i per altres com un dret inalienable de les 
dones que ha de formar part de la normalitat social. Això ens condueix 
a presentar dos elements clau relacionats amb el concepte de normal, 
d’una banda, la tensió ideològica i política que amaga tot fenomen so-
cial, i d’altra banda, el concepte de tolerància social.

Les interaccions de les persones estan travessades pel que Bour-
dieu (2004, p. 23) anomena habitus, que a grans trets, es pot entendre 
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com els esquemes de pensament vinculats a la posició social que orde-
nen les pràctiques i els discursos de les persones (Bourdieu i Wac-
quant, 2005, pp. 173-204). L’habitus és el reflex del capital cultural i 
la posició social d’una persona determinada (Bourdieu, 2012), i és en 
les interaccions entre persones i col·lectius on es produeix el conflicte 
d’interessos que garanteixen la subsistència o supremacia (física o 
simbòlica) sobre l’altre. En el moment de definir un fenomen determi-
nat, l’habitus ofereix el coneixement per entendre’l segons la posició 
de la persona. La manera en què es construirà el fenomen vindrà de-
terminada per la consonància o el rebuig amb el sistema de valors de 
la persona i el seu grup. És en aquest sentit on els fenòmens socials 
amaguen el component polític perquè estan travessats per interessos 
personals i col·lectius. I són aquests interessos polítics els que orien-
ten les pràctiques de les persones. Si un fenomen donat, com és el 
consum de drogues, s’entén com un atemptat contra els valors i les 
normes socials és obvi que es rebutgi enèrgicament. En canvi, altres 
persones entenen el consum com una decisió producte de la llibertat i 
la decisió personal, per tant, consideren que s’ha de respectar mentre 
es mantingui la integritat col·lectiva. I per uns tercers, encara que en-
tenen els consums com una pràctica indesitjable i ells mai es droga-
rien, toleren que certes persones ho facin.

És en aquest punt on s’ha de destacar la relació entre el concepte 
de tolerància social i el de normalització. En l’actualitat, el sistema de 
valors de moltes persones, entén com a poc desitjable certes pràcti-
ques, com emborratxar-se, mantenir relacions homosexuals, vestir ex-
travagantment, etc., però això no implica que les entenguin com a des-
viades i les censurin, sinó que les toleren. Les societats avançades, a 
causa del canvi en els valors producte de la major interculturalitat, la 
individualització, el presentisme i la pressió consumista ha comportat 
l’augment de la tolerància social de moltes pràctiques i discursos, en-
cara que es desmarquin del nostre sistema de valors. Lipovetsky 
(2004, p. 314; 2008) assenyala que la tolerància no és producte de 
l’acceptació de l’altre per una qüestió de respecte als seus valors, sinó 
que es tracta de desinterès, és a dir, s’accepta l’altre perquè la indivi-
dualització ha provocat que les pràctiques dels altres ens siguin indife-
rents mentre no ens afectin. Com assenyalen Alonso i Fernández Ro-
dríguez (2013, p. 190) «[…] En las sociedades posmodernas, no existe 
la necesidad de intervenir sobre el otro, de adoctrinarlo ideológica-
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mente, de imponerle una forma de vivir o de perseguirlo». La societat 
ha perdut l’interès per regular o censurar certes pràctiques, i en conse-
qüència es toleren i es desestigmatizen als seus protagonistes. Amb el 
temps, degut al procés de tolerància un fenomen que ha deixat de re-
metre a desviació pot passar a formar part d’allò entès com a normal.

Fa una dècada Megías, Rodríguez, Megías i Navarro (2005, 
pp. 313-316) senyalaven que el discurs de la legitimitat per drogar-se 
guanyava centralitat en l’espai social, caracteritzat per una major tole-
rància cap als consums i la defensa de l’autonomia personal, «la tole-
rancia prácticamente se traduce en la postulación de que, mientras no 
se haga daño o se moleste a terceros, cada uno puede hacer “de su 
capa un sayo”». La nova regulació moral de les pràctiques quotidianes 
ha accentuat el discurs de la legitimitat assenyalat per Megías et al. 
(2005) que possibilita la tolerància social com estat previ perquè es 
produeixi la normalització. Després que remetés l’alarma associada 
als consums d’heroïna per via parenteral, una part important de la ciu-
tadania perdé l’interès per conèixer com evolucionaven i quines res-
postes polítiques es donaven als consums, perquè no els afectava ni en 
la seva tasca diària ni minava la seguretat ciutadana. A més, s’obser-
vava, arran la difusió dels consums, com alguns consumidors utilitza-
ven drogues sense desenvolupar problemes severs. Davant d’una 
pràctica que no generava problemes de convivència s’optà per tolerar 
tant les substàncies com els consumidors desvinculats de la margina-
litat. I, algunes persones properes als consums els varen normalitzar 
perquè eren funcionals per obtenir certs estats d’ànim compatibles 
amb les responsabilitats quotidianes. Tanmateix, com es presentarà en 
el capítol 6, la tolerància i la normalització només s’ha produït en cer-
tes expressions dels usos de les drogues, és a dir, ni tots els consums 
ni tots consumidors es toleren ni es normalitzen.

1.1.  La normalització en l’àmbit de les drogues des de 
diferents disciplines acadèmiques

El concepte de normalització ha estat utilitzat per diferents disciplines 
i àmbits, amb certs matisos, per explicar el procés on les drogues i els 
consumidors abandonen l’excepcionalitat per formar part d’allò ac-
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ceptat en una societat determinada, és a dir, normal. En les últimes 
dues dècades el concepte normalització s’ha utilitzat per donar comp-
te de diferents processos i pràctiques, convertint-se en ús habitual en 
el camp de les drogues, com així ho assevera la literatura i els discur-
sos professionals. L’anàlisi dels texts on apareix el concepte de nor-
malització, en moltes ocasions com a concepte col·lateral, secundari i 
poc transcendent perquè es dóna per entès de què es parla quan es 
parla de normalització, posa sobre la palestra la divergència de signi-
ficants —en una lectura sassuriana—, o dit en termes hermenèutics la 
normalització adquireix diferents sentits. En la literatura iberoameri-
cana s’observa certa confusió entorn el concepte de normalització per-
què s’utilitza per descriure realitats substancialment diferents entre si, 
però que tot i això, conviuen sense excessiu conflicte ni controvèrsia 
teòrica.

Sota el concepte de normalització s’amaguen diferents processos 
socials, reivindicacions professionals i sobretot diferents ideologies i 
posicions morals per entendre els consums de drogues a les societats 
avançades. Convivència que produeix ambivalència en entendre de 
què parlem quan ens referim a la normalització. Producte de l’ambiva-
lència, de vegades, trobem en la literatura imbricacions entre alguns 
dels sentits de normalització amb l’objectiu de donar una definició 
més àmplia del concepte, però que tot i l’esforç, es perpetua la confu-
sió. A grans trets el concepte de normalització presenta quatre excep-
cions: la normalització sociocultural —central en el present text—, la 
normalització com a sinònim de banalització dels consums —com a 
reacció dels experts prohibicionistes a la normalització sociocultu-
ral—, la normalització en l’àmbit de la intervenció socia i la normalit-
zació jurídica. La primera excepció no es presenta a continuació per-
què esdevé l’eix dels pròxims capítols, especialment del capítol 5, i la 
segona, es presenta també en el capítol 5 perquè s’oposa a la normalit-
zació sociocultural. Per tant, en aquest punt es presenta la normalitza-
ció en l’àmbit de la intervenció social i en l’àmbit jurídic.

La normalització del drogodependent entronca amb la tradició 
de la intervenció social que treballa per crear condicions de vida nor-
malitzades per a les persones amb dificultats d’aprenentatge (Wol-
fensberger, 1972). La intervenció social aplica la normalització al col-
lectiu de drogodependents com el procés necessari per desvincular-los 
de la marginació i l’exclusió social, amb la finalitat de convertir-los en 
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persones integrades socialment. La intervenció social cerca la norma-
lització dels consumidors perquè anteriorment han protagonitzat un 
procés de desviació. Aquesta implica abandonar els consums perquè 
es consideren els responsables dels problemes, i també desvincular-se 
de tot allò relacionat amb el món de les drogues (estil de vida, hàbits, 
contexts, amistats…) perquè només així la recuperació serà possible. 
La normalització dels drogodependents s’emmarca en el model assis-
tencial, on la majoria dels professionals treballen, segons la dialèctica 
prohibicionista, per treure’ls de «l’infern de les drogues». En el sentit 
foucoltià aquest tipus de normalització és l’exercici del poder-saber 
dels experts (metges, psicòlegs, treballadors socials…) mitjançant es-
tratègies de governamentalitat per disciplinar el cos (Foucault, 2002, 
pp. 163-181). Aquesta normalització és una disciplinarització dels 
consumidors amb la finalitat de mantenir-los abstinents perquè com-
pleixin amb les normes socials hegemòniques. Tal normalització, per 
evitar confusió l’entendrem com a sinònim de reinserció i inclusió 
social.

La reducció de danys també ha treballat per la normalització dels 
usuaris de drogues des de l’àmbit assistencial, on la intervenció, lliure 
de càrrega moral, s’ha centrat en desestigmatitzar-los i millorar-ne la 
qualitat de vida (Borràs i Trujols, 2013, pp. 224-230). Cap consumi-
dor protagonista de la present recerca —o només en algun cas molt 
pun  tual— ha sofert el procés de desviació, per tant no necessita l’aju-
da professional per normalitzar-se. No ha de normalitzar-se, és a dir, 
desplaçar-se cap a la normalitat perquè sempre s’ha mantingut nor-
mal.

Pel que fa a l’àmbit jurídic, la normalització ha d’implicar canvis 
en les polítiques de drogues amb la finalitat de superar el marc prohi-
bicionista. Aquesta requereix de l’ordenació jurídica per controlar les 
substàncies, és a dir, regular la producció, distribució i venda, amb 
l’objectiu d’evitar els danys inherents al prohibicionisme (mercat ne-
gre, substàncies adulterades, criminalització dels usuaris…) (Parés, 
2013, pp. 73-76). Durant la transició «democràtica» els moviments 
contraculturals, entre moltes altres reivindicacions, també demanaren 
una altra regulació jurídica de les drogues fiscalitzades, principalment 
del cànnabis ja que es considerava el model punitiu com ineficient i 
contraproduent (Usó, 1996, pp. 297-305). En anys posteriors, l’alarma 
social derivada de la crisi de l’heroïna comportà que les reivindica-
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cions fossin presses poc en consideració (Usó, 2013, pp. 67-69) per-
què existia un conflicte ideològic i moral entre les reivindicacions i el 
discurs de «la Droga», sustentat per l’opinió pública que reclamava 
més mà dura i més repressió (González, Funes, González, Mayol i 
Romaní, 1989, p. 45).

Al llarg dels anys vuitanta, a les veus militants antiprohibicionis-
tes i prolegalització se li sumaren professionals i acadèmics provi-
nents de l’òrbita de la reducció de danys. Entre aquests s’adoptà el 
concepte de normalització i s’abandonà, en certa mesura, el concepte 
de legalització perquè estava connotat políticament i feria certes sen-
sibilitats. González et al. (1989, pp. 121-138) proposaren la normalit-
zació de tipus socialdemòcrata, on la revisió de les polítiques de dro-
gues desembocaria en el nou marc legal on l’Estat hauria d’assumir el 
control de les substàncies. Tot i això, a l’Estat espanyol intel·lectuals 
com Sabater, Escohotado, Ayala, entre d’altres defensaven el model 
proposat per Szasz (2001, pp. 143-158) on les drogues s’havien de 
comercialitzar seguint la llei de l’oferta i la demanda perquè segons el 
seu parer, l’Estat paternalista s’ha d’abstenir de regular els assumptes 
personals (Usó, 2013, p. 68).

En els darrers anys, entre les diferents veus que aposten per la 
normalització jurídica, el moviment cannàbic ha protagonitzat les re-
clamacions més fermes per aconseguir un nou estatus legal pel cànna-
bis (Barriuso, 2011). Avui en dia, aquesta lluita està en un punt com-
plex, perquè la creació, a Catalunya i d’altres punts de l’Estat, de 
centenars de clubs de cànnabis, ha descol·locat a les administracions. 
Els clubs posseeixen el discurs elaborat sobre els aspectes econòmics, 
jurídics, socials i sanitaris del cànnabis, que denúncia el fracàs de les 
polítiques prohibicionistes i abstencionistes. Tot i que la reivindicació 
principal del moviment cannàbic és la normalització jurídica, els fu-
madors de cànnabis participen activament de la normalització socio-
cultural perquè entenen el cànnabis com un element inherent a la so-
cietat. A més, gaudeixen d’una vida normalitzada demostrant la 
possibilitat de controlar els consums.

La Sociologia Jurídica i la Criminologia Crítica han realitzat in-
teressants aportacions entorn a les implicacions socioculturals de la 
normalització jurídica. Van Vliet (1990, p. 467), en el marc de les po-
lítiques de drogues neerlandeses, defineix la normalització com:
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Normalization essentially means the admission —as a government and 
as a society— that extensive drug abuse has obtained a firm footing in 
society, as already is the case with alcohol and tobacco […] it proves to 
be an unrealistic option to eradicate drugs […] It is far more realistic to 
try contain the damage caused by drugs and abuse […] Normalization 
also means setting limits to what society can and cannot tolerate as part 
of establishing clearness about obligations and rights of drug users as 
members of an organized society.

Més de vint anys després, des de la Criminologia Crítica Arana (2012, 
p. 374) defineix la normalització com:

Entendemos por normalización del fenómeno social de las drogas, un 
proceso de debate racional y de praxis que ayude a modificar, por un lado, 
la actual percepción social que se tiene de las drogas y de las personas 
consumidoras, y por otro lado, a regular la actual legislación (comen-
zando por el cannabis y sus derivados) en base a criterios diferentes a 
los establecidos, con el objetivo de que puedan salir de la clandestini-
dad las sustancias y las personas consumidoras, mediante la apertura de 
mayores espacios de aceptación social y respeto a opciones de vida di-
ferentes.

La normalització que proposen els criminòlegs implica un doble pro-
cés. Per una part, el canvi en l’imaginari social de les substàncies fis-
calitzades per evitar la marginalitat dels consumidors i garantir-ne els 
drets i els deures. I per una altra part, el canvi en la legislació vigent, 
per adaptar-la a la realitat dels consumidors de manera pragmàtica, 
sensata i en consonància amb els Drets Humans per així evitar els 
danys de la prohibició. Aquest doble procés de la normalització, des 
de la Psicologia Social Crítica l’entendríem com dos fenòmens, rela-
cionats entre ells, però en última instància com dos fenòmens. El can-
vi en la percepció social, l’imaginari o els discursos és producte de la 
normalització sociocultural dels consums de drogues. I el canvi en 
l’ordenació jurídica, que fins el moment hem anomenat normalització 
jurídica, és el resultat d’una acció legislativa. Per tant, el canvi en les 
lleis relatives a les drogues fiscalitzades, creiem més oportú anome-
nar-lo regulació jurídica i reservar el concepte de normalització no-
més pel procés i escenari sociocultural. En el context europeu, la re-
gulació jurídica serà més propera com més accentuada sigui la 
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normalització sociocultural i més veus de la societat civil s’oposin a 
l’actual marc prohibicionista.

Considerem que parlar de normalització per referir-se al canvi 
jurídic de les drogues és imprecís. Perquè com senyala Foucault 
(2008, p. 65) en l’àmbit jurídic normalitzar es posar una pràctica sota 
l’influx d’una norma sigui informal o jurídica. Seguint aquesta pre-
missa, si el què es demana es normalitzar les drogues, aquestes ja es-
tant normalitzades per les lleis prohibicionistes. Sens dubte que el 
prohibicionisme és punitiu i criminalitzador però les normes jurídi-
ques que el sustenten no deixen de representar una forma de normalit-
zació. En tot cas, s’hauria de reclamar una reforma de la normalització 
de les substàncies fiscalitzades però mai la normalització sense més 
especificació. La regulació és una concepte més acurat, especialment 
si inclou l’accés a les substàncies, perquè implica crear unes normes 
que superin el marc prohibicionista.

1.2.  El concepte de normalització sociocultural en l’àmbit 
acadèmic

En el context espanyol, el domini del prohibicionisme com a discurs 
hegemònic, ha comportat que des de les ciències de la salut es publi-
qui una ingent i a voltes mediàtica literatura, centrada en els proble-
mes de salut que generen les drogues, amb especial atenció a l’addic-
ció. Des de les ciències socials, les mirades prohibicionistes han 
publicat, en clau problematitzadora aspectes relacionats amb els con-
sums de drogues, com els factors de risc i de protecció, la percepció 
de risc, la incontrolabilitat dels consums, la desviació i la marginalitat 
dels consumidors, etc., on la normalització s’ha presentat com un pro-
cés perillós perquè es considera que comporta la banalització del risc 
de les substàncies. Des de les ciències socials que superen la mirada 
prohibicionista, normalment mitjançant la metodologia qualitativa, 
també trobem una ingent, però no tan mediàtica literatura. En aquesta, 
la normalització s’ha entès com el procés de canvi en l’escenari dels 
consums de drogues esdevingut en els darrers vint anys que ha com-
portat l’assentament cultural d’algunes substancies fiscalitzades, pro-
ducte de la disminució de l’alarma, la tolerància social i la difusió dels 
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consums. L’anàlisi del procés de normalització desvinculat de la bel-
ligerància prohibicionista, ha comportat que no es valorés com a in-
trínsecament negatiu perquè les conseqüències indesitjades havien 
disminuït degut a la major controlabilitat dels efectes de les substàn-
cies per part dels consumidors (Martínez Oró, 2010; FAD, 2009; Me-
gías, 2008; SiiS, 2007; Pallarés, 2006; Arana, 2005; Romaní, 2005a). 
Tot i que els texts centrats en el concepte de la normalització són rela-
tivament escassos, aquesta és subjacent en múltiples publicacions 
malgrat que tinguin altres objectius com la percepció social dels con-
sums, la gestió del risc o les tendències dels consums. Entre aquestes 
publicacions s’ha de destacar els treballs de la Fundació IGenus1 i la 
FAD2 (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción).

En el context acadèmic anglosaxó, més enllà de la literatura cen-
trada en les addiccions, el concepte de normalització representa un 
dels conceptes teòrics més discutits per explicar les tendències dels 
consums. La primera aplicació sociològica del concepte de normalit-
zació la realitzà Lindesmith (1938) per denunciar el component adoc-
trinador de l’assistència als addictes, però no fou fins ben entrats els 
noranta quan esdevingué central en la literatura. A l’escenari interna-
cional el concepte de normalització aplicat a l’àmbit de les drogues 
remet als treballs de Parker i altres investigadores com Measham, Al-
dridge, Moore o Williams de la Universitat de Manchester (Parker, 
2005; Parker, Aldridge i Williams, 2002; Aldridge, 2008; Williams i 
Parker, 2001; Measham, 2000, 2002, 2004; Parker, Aldridge i Meas-
ham, 1998).

A les acaballes de la dècada dels vuitanta, la recerca a Anglater-
ra, així com a altres punts d’Europa, se centrava en els consums mar-
ginals, la delinqüència associada i la desviació juvenil (Parker, 1996; 
Parker i Bottombley, 1996; Parker, Bakx i Newcombe, 1988; Funes i 
Romaní, 1985). A principis dels noranta l’equip de Parker començà a 
estudiar la irrupció de la cultura Club, on l’èxtasi era consumit per 
joves desvinculats de la marginació. Els nous consums despertaren 

1.  Martínez Oró et al. (2010a, 2010b); Pallarés, Barruti, Espluga, Martínez Oró i 
Canales (2006, 2008); Martínez Oró i Pallarés (2009); Pallarés i Martínez Oró (2010, 
2013).
2.  Megías (dir.) (2000a, 2001); Megías, Comas, Elzo, Navarro i Romaní (2000); Me-
gías (dir.); Rodríguez, Megías i Navarro (2005); Rodríguez, Ballesteros, Megías i Ro-
dríguez (2008); Elzo, Megías, Rodríguez, Ballesteros i Rodríguez (2010).
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l’interès d’investigadors, mitjans de comunicació i administracions 
(Newcombe, 2007). Després de sis anys d’investigació es publicà Ille-
gal leisure. The normalization of adolescent recreational drug use 
(Parker, Aldridge i Measham, 1998), que establí les bases de la tesi de 
la normalització, esbossada en publicacions anteriors (Measham, Al-
dridge i Parker, 1998; Parker, 1997; Aldridge, Measham i Parker, 
1996; Parker, Measham i Aldridge, 1995; Parker i Measham, 1994; 
Measham, Newcombe i Parker, 1994). Amb la mostra de població 
d’Illegal leisure els investigadors encara hi mantenen contacte, el què 
la converteix en una de les investigacions longitudinals més llargues 
en l’àmbit de les drogues. Les últimes dades es presentaren el 2011 
(Aldridge, Measham i Williams, 2011).

L’equip de Manchester per analitzar el procés de normalització 
investiga els elements macrosocials, i en certa mesura, els discursos i 
les interaccions dels consumidors representen elements secundaris 
(Rødner, 2008). En els últims anys les investigacions han incorporat 
elements microsocials per explicar el procés de normalització i també 
la normalitat dels consumidors. Com destaca Duff (2011, p. 406), la 
investigació de la normalització està travessada per la controvèrsia 
entre els factors estructurals i les pràctiques microsocials, en altres 
paraules, entre els elements que possibiliten i delimiten l’escenari ac-
tual dels consums i les interaccions dels consumidors que els hi per-
meten mantenir-se normalitzats. La controvèrsia comporta que es par-
li de la normalització macrosocial i de la microsocial.

El present text reserva el concepte de normalització per explicar 
el procés sociohistòric que ha provocat l’assentament cultural dels 
consums, caracteritzat per:

• Disminució de l’alarma derivada dels consums de drogues.
•  Augment de les prevalences de consum en determinades substàn cies.
•  Conseqüències menys problemàtiques en els consumidors junta-

ment amb una invisibilització d’aquests.
• Canvis en l’accessibilitat a les substàncies.
• Desvinculació dels consums de les subcultures juvenils.
• Major nombre de persones coneixedores del món dels consums.

El procés ha culminat en l’actual escenari, menys estigmatitzador amb 
els consumidors, on en certs contexts i temps, drogar-se representa 
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una activitat compatible i acceptable. La normalitat dels consumidors 
és l’element psicosocial fonamental per la normalització, tot i les ma-
nifestacions particulars, es pot entendre com: el compliment de les 
normes socials explícites i implícites per relacionar-se amb l’entorn 
segons les expectatives dipositades en ell, a més, tot i la presència dels 
consums es compleixen les obligacions i les responsabilitats adquiri-
des. Per mantenir-se normalitzats, els consumidors han de complir 
amb el què és definit com a normal. En els pròxims capítols es discu-
tirà al voltant de la normalitat per donar resposta a: ¿Per què el discurs 
i les interaccions que mantenen en l’àmbit psicosocial permet a la 
gran majoria de consumidors drogar-se sense desenvolupar problemes 
severs?
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2.
Metodologia

Els resultats de la present recerca i la discussió teòrica que se’n deriva 
són producte de les investigacions qualitatives «Entre rayas. La mira-
da adolescente hacia la cocaína» (Martínez Oró i Pallarés, 2009) i 
«¿Beber para crecer? El consumo de alcohol entre los menores de 
edad» (Pallarés i Martínez Oró, 2013), realitzades per l’equip de re-
cerca de la Fundació Igenus. Les dues investigacions empíriques se 
centren en els adolescents, però les pautes i l’imaginari simbòlic dels 
joves de més de dinou anys, en relació als consums de drogues, pre-
senta més punts en comú que elements diferencials. Les divisions 
d’edat per cadascuna de les etapes vitals són arbitràries, però perme-
ten delimitar la població d’estudi, que en la present investigació cor-
respon als joves de fins a 35 anys. Al llarg del text, s’observarà com 
l’edat, és una variable cabdal per entendre els consums de drogues. En 
les societats avançades, l’edat fa variar la relació mantinguda amb les 
institucions socials. Sense entrar en excessiu detall, i només per il-
lustrar la relació que manté la institucionalització amb els consums de 
drogues, cal apuntar, que a més edat es produeixen majors compromi-
sos amb les institucions de pertinença o referència (família i treball, 
principalment), això unit al fet que, per a certes persones, consumir 
drogues i sortir de festa és pròpiament juvenil, quan aquestes abondo-
nen l’estil de vida juvenil canvien el patró de consum o directament 
abandonen les drogues.

En general, a més edat es produeix un descens dels consums i 
aquests s’emmarquen en temps i contexts molt concrets i delimitats 
(especialment en celebracions del cicle vital com casaments, o del ci-
cle anual com Cap d’Any, aniversaris…). A partir dels trenta anys, 
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entre els joves que persisteixen amb els consums aquests són més es-
poràdics i excepcionals, i una part important els abandonen sense difi-
cultats. Joves i adolescents protagonistes dels consums de drogues 
fiscalitzades, tot i que s’ha d’apuntar, només a tall d’introducció, que 
si fins fa pocs anys estudiar els consums de drogues, des d’un prisma 
sociocultural, implicava estudiar exclusivament les generacions més 
joves, en l’actualitat la relació entre joves i drogues, tot i ser encara 
directa, es debilita progressivament. La relació ha deixat de ser directa 
i exclusiva perquè a causa del procés de normalització alguns adults 
perseveren amb els consums normalitzats.

A més de les dues investigacions esmentades, també s’ha utilit-
zat com a material empíric els resultats de l’Observatori (Martínez 
Oró, Pallarés, Barruti, Espluga i Canales, 2011, 2010, 2009, 2008; Pa-
llarés, Barruti, Espluga, Martínez Oró i Canales, 2007a, 2007b, 2008, 
2009; Pallarés, Díaz, Barruti, Espluga i Canales, 2006; Pallarés, Díaz, 
Barruti i Espluga, 2005). L’Observatori (Díaz, Pallarés, Barruti i Es-
pluga, 2004; Díaz, Pallarés i Barruti; 2000, 2001, 2002, 2003), és un 
programa d’investigació realitzat per la Fundació Igenus que estudia 
la realitat dels consums de drogues i les formes d’oci juvenil de forma 
estable i regular des de 1999.1 L’Observatori és un sistema sensible 
d’alerta ràpida per detectar els canvis en els patrons dels consums de 
drogues, i que també recull l’aparició de noves substàncies en les fases 
emergents, a més de l’estabilitat relativa dels consums més coneguts. 
Amb els quinze anys de funcionament, l’Observatori ha monitoritzat 
l’evolució de la normalització en el nostre context. La metodologia de 
l’Observatori és etnogràfica i utilitza tant tècniques qualitatives com 
quantitatives (Díaz, Pallarés i Barruti, 2000, pp. 22-44).

Per realitzar les investigacions es dissenyaren estratègies de re-
cerca qualitativa amb referents teòrics i filosòfics que s’inscriuen en la 
tradició comprensiva i interpretativa de les ciències socials, com la Fe-
nomenologia de Husserl (1993); la Fenomenologia Social de Schutz 
(2003, 1995), Schutz i Luckmann (2003); la Sociologia del Coneixe-
ment (Berger i Luckmann, 2011); el Pragmatisme de Mead (1993); 

1.  Tot i que l’Observatori de Nous Consums de Drogues en l’Àmbit Juvenil va ces-
sar la seva activitat l’any 2010, l’equip de recerca de la Fundació IGenus continua 
rea litzant treballs etnogràfics sobre el consum de drogues en el Observatorio Etno-
gráfico de Drogas <www.observatoriodrogas.org.>
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l’Interaccionisme Simbòlic de Blumer (1982); l’Hermenèutica de Ga-
damer (2012, 2003); i l’Etnometodologia de Garfinkel (2006). Des 
d’aquestes tradicions es considera que els fenòmens socials posseei-
xen significat i intencionalitat (Weber, 1992). La metodologia qualita-
tiva resulta necessària per estudiar fenòmens socials complexos (Gor-
do i Serrano, 2008; Taylor i Bogdan, 2002; Ruiz Olabuénaga, 1996; 
Delgado i Gutiérrez, 1994; García Ferrando, Ibáñez i Alvira, 1986), 
per això és adequada per analitzar els consums de drogues pel seu ca-
ràcter ocult i subaltern, a més és idònia per dilucidar les complexes 
implicacions socioculturals que comporta (Díaz, Barruti i Doncel, 
1992, pp. 179-181). En l’àmbit de les drogues hi ha una gran contro-
vèrsia entre els aspectes epistemològics, teòrics i metodològics per 
investigar un fenomen tan complex (Rhodes i Moore, 2001, p. 20). La 
metodologia qualitativa permet analitzar i dilucidar el valor simbòlic 
dels consums, és a dir, investigar des del punt de vista dels consumi-
dors en els contexts on es produeixen (Pallarés, 2007, p. 313). Punt de 
vista construït socialment per la influència de factors històrics, polí-
tics, contextuals i culturals (Silverman, 1993, p. 14).

En ciències socials és recurrent presentar la metodologia qualita-
tiva com una unitat homogènia, però sota aquest concepte s’amaguen 
postulats i premisses ontològiques i epistemològiques que sustenten 
l’aplicació metodològica en la recerca. Postulats que no sempre són 
explícits, el què comporta reduir la metodologia a una qüestió mera-
ment tècnica, és a dir, s’utilitza la metodologia qualitativa quan s’em-
pren tècniques com l’entrevista o el grup de discussió. En ocasions, 
sembla que dir metodologia qualitativa vingués a dir, «les paraules» o 
tot allò que no són «nombres». És a dir, com una metodologia oposa-
da a la quantitativa, sens dubte més homogènia però també amb mati-
sos en els diferents procediments. Com senyala Conde (2010) la qües-
tió no rau en els números o en les paraules, la qüestió fonamental és 
que la recerca en ciències socials ha de donar compte de la realitat 
social amb la màxima exactitud. La clau de volta són els objectius de 
la recerca, per tant s’hauran d’utilitzar els mètodes i les tècniques més 
idònies per assolir-los. Com destaca Conde (2010, p. 16):

La necesidad de primar estratégicamente los objetivos de la investiga-
ción y, en relación con ello, la utilización de unos y otros tipos de pers-
pectivas teóricas, metodológicas y técnicas en lugar de sacralizar y de 
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hacer de ellas las piedras de toque de la investigación, como se tiende a 
hacer en más de un caso.

Els objectius presentats en la present recerca obliguen a utilitzar tècni-
ques de tipus discursiu i observacional per assolir-los. I per explicar 
com ens aproximen a la realitat social que emmarquen els objectius 
plantejats s’ha de tenir present què entenem per realitat social i com 
ens aproximen a ella. L’ontologia de la present recerca es situa en el 
relativisme, per tant, entenem la realitat social com a producte de fac-
tors històrics i socioculturals. Pel relativisme és clau entendre la mira-
da en la qual es situa l’investigador i els interessos polítics i morals 
que el mouen. L’investigador transforma la realitat a partir de la seva 
reflexivitat sobre l’objecte d’estudi. Un objecte que només pot ser 
comprés a través d’elements subjectius de les persones que reflexio-
nen sobre ell. Considerem una quimera presentar dades objectives so-
bre el fenomen dels consums de drogues perquè aquestes ometen as-
pectes claus de la seva naturalesa. Tot i que, com destaquen Bourdieu 
i Wacquant (2005) es pot arribar a obtenir dades objectives només de 
manera temporal i sempre situades contextualment i cultural. La qües-
tió de la mirada en la investigació és clau per obtenir resultats ade-
quats. Com destaca Alonso (1998, pp. 17-19):

Gran parte de las distorsiones de nuestras miradas sobre la realidad so-
cial surgen de nuestra incapacidad de reconocer que la mirada es singu-
lar concreta y creadora […] El concepto de visión como mirada social 
supone, de entrada, la apertura al sujeto y a los actores en un proceso 
reflexivo de producción mutua.

En el pla epistemològic considerem els consums de drogues com un 
fenomen social producte dels factors històrics i culturals que el modu-
len i li donen forma. Per entendre els consums de drogues s’ha d’en-
tendre la lògica prohibicionista. En ocasions, des de les mirades més 
estratègiques i interessades políticament es presenten els consums 
com un acte inherentment problemàtic, ometent intencionadament el 
per què és així. Entendre els consums de drogues com una construcció 
socialment i històrica situada, resultat dels contexts on es produeixen, 
permet copsar el caràcter dinàmic i canviant del fenomen d’estudi 
(Agar, 2003). Aquesta és una posició epistemològica que defuig de les 
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veritats absolutes i del coneixement universal, anhistòric i predictiu 
(Ibáñez, 2005, 2001). L’anàlisi genealògic ens mostra, com es presen-
tarà en el punt 4.1, que els discursos hegemònics sobre el consums de 
drogues són producte d’una qüestió moral sustentada per la moral pro-
hibicionista i reificada com a certa i innegociable pels Convenis Inter-
nacionals de fiscalització. Així doncs, serà clau dilucidar la posició 
dels experts i els consumidors per entendre els discursos situats.

La mirada interpretativa ens ha de permetre aproximar-nos a la 
realitat dels consums de drogues des del punt de vista del consumidor. 
Entendre la posició dels consumidors permet explicar els seus discur-
sos, com es veurà en el punt 3.6, però també s’ha de reconèixer dos 
aspectes centrals: el valor simbòlic dels consums de drogues i la capa-
citat d’agència dels consumidors. Com senyala Blumer (1982, pp. 12-
16) la persona orienta les seves pràctiques cap a les coses (objectes, 
persones, situacions…) en funció del què signifiquen per a ell. El sig-
nificat esdevé clau en la interpretació perquè és producte de les inte-
raccions socials i només adquireix sentit en el context on es produeix, 
per això, les coses prenen un valor simbòlic determinat en funció de la 
persona que les interpreta, els contexts i els factors històrics i socio-
culturals que li donen forma. En funció de la interpretació, la persona 
pot modificar, mitjançant la capacitat d’agència, les seves interaccions 
i el seu entorn per dotar-lo de sentit segons els seus interessos. Sense 
oblidar, que la capacitat d’agència es pot veure severament afectada 
segons el context de sociabilització que li impossibilita desenvolupa 
certs aspectes de decisió personal (Ibáñez, 1986, pp. 63-71).

2.1. Objectius

Objectius principals

Els objectius principals de la recerca són dos:

El primer, en clau sociocultural: Descriure els elements implicats en 
l’emergència i l’evolució de la normalització dels consums de drogues 
en el context espanyol.
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El segon en clau psicosocial: Analitzar com els consumidors de drogues 
fiscalitzades regulen i controlen els propis consums per mantenir-se 
normalitzats.

Els objectius es relacionaran entre si perquè la normalització implica 
la integració social dels consumidors, és a dir, persones que desenvo-
lupen amb èxit molts altres rols, pels quals drogar-se només represen-
ta un aspecte secundari en la seva vida. La Societat de Consum, els 
valors individualistes, presentistes i hedonistes, l’aparició de noves 
substàncies i també la massificació de l’oci nocturn, propiciaren a 
principis dels noranta, la difusió de consums menys problemàtics. Tot 
això possibilità el nou escenari: la normalització, i el nou espai social 
per als consumidors: la normalitat.

Objectius específics

•  Conèixer els diferents discursos construïts entorn dels consums de 
drogues.

•  Descriure el discurs de la normalització i el de la regulació.
•  Entendre des d’una mirada construccionista i discursiva la iniciació 

dels consums de drogues.
•  Aprehendre com els consumidors avaluen l’acceptabilitat o el re-

buig dels consums.
•  Entendre el valor simbòlic del plaer en els consums de drogues.
•  Analitzar la importància que tingueren els consums problemàtics 

d’heroïna per explicar els actuals consums.
•  Copsar la disminució de l’alarma associada als consums.
•  Entendre el paper generacional en la construcció social de la norma-

lització.
•  Analitzar el procés de desvinculació subcultural dels consums.
•  Aprehendre els processos psicosocials relacionats amb la normalitat 

dels consumidors.
•  Captar la importància dels temps, contexts, freqüències i intensitats 

de consum per mantenir-se normalitzat.
•  Dilucidar les motivacions per consumir.
•  Aprehender la funció de la regulació dels consumidors a partir de 

les conseqüències negatives.
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•  Descriure els mecanismes psicosocials dels consumidors per evitar 
l’estigmatització.

2.2. Disseny i tècniques

El disseny de les investigacions a Martínez Oró i Pallarés (2009) i a 
Pallarés i Martínez Oró (2013) foren plantejades per assolir diferents 
objectius generals i específics. En el cas de Martínez Oró i Pallarés 
(2009, p. 18) l’objectiu general fou «aprehendre l’univers simbòlic 
dels adolescents per conèixer els mecanismes psicosocials relacionats 
amb el consum de drogues, especialment de cocaïna». I pel que fa a 
Pallarés i Martínez Oró (2013, p. 17) «explicar el consum d’alcohol 
dels adolescents a partir de les seves opinions, actituds i significats». 
Encara que, aquests objectius es dissenyaren per captar l’univers sim-
bòlic dels adolescents en relació a la cocaïna i a l’alcohol respectiva-
ment, les dades empíriques obtingudes durant el procés de recerca 
gaudeixen de credibilitat i transferibilitat per assolir els objectius aquí 
presentats (Pla, 1999, p. 297). Això és degut a que el procés de norma-
lització i la normalitat dels consumidors és transversal i inherent als 
actuals consums de drogues. Estudiar qualsevol dels àmbits i particu-
laritats dels consums o d’una substància determinada, remet contínua-
ment al procés de la normalització i a la normalitat dels consumidors. 
Així doncs, l’anàlisi posterior de les dades obtingudes en els grups de 
discussió i les entrevistes de les esmentades recerques ha permès asso-
lir els objectius del present treball gràcies també a les evidències que 
ofereix l’Observatori i les observacions participants realitzades ad hoc 
per aquesta recerca.

Grup de discussió

El grup de discussió (Ibáñez, 2003, pp. 261-262; Ortí, 1986, pp. 274-
276; Alonso, 1998, p. 94) consisteix en la reunió de set o vuit perso-
nes, de característiques més o menys similars a les quals se’ls proposa 
parlar lliurement d’un tema que el mateix grup desenvolupa, sota la 
coordinació d’un moderador, al llarg d’unes dues hores de conversa 
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(Conde, 2002, p. 21). Els grups de discussió propicien la creació d’un 
discurs grupal, «no parlen les persones, parla el grup». Els discursos 
resultants són el consens producte de les controvèrsies generades en 
el si de la dinàmica grupal. Es minimitzen els personalismes i els as-
pectes biogràfics, i s’obtenen uns discursos centrats en les experièn-
cies col·lectives. Les persones deixen de parlar en «el seu nom», per 
passar a parlar en nom del col·lectiu que representen, en el cas de la 
present investigació: el dels consumidors de drogues. Els discursos 
dels grups de discussió han estat idonis per obtenir informació dels 
elements socioculturals, contextuals, col·lectius i grupals dels con-
sums. Per realitzar la dinàmica grupal es preparà una llista de consig-
nes temàtiques, per tal de facilitar la conversa d’acord amb els objec-
tius plantejats.

El grup de discussió ha estat la tècnica central per l’obtenció de 
dades, tot i que, en el sentit logístic, l’aplicació de la tècnica és costo-
sa perquè és complex reunir set o vuit persones el mateix dia i hora, és 
molt rendible per produir coneixement substantiu del fenomen d’estu-
di. Els contactes que s’han de realitzar per obtenir el nombre de parti-
cipants són elevats perquè les agendes dels possibles candidats impos-
sibiliten la participació, a més desplaçar-se a un lloc desconegut i de 
manera solitària —és requisit dels grups de discussió que els partici-
pants no es coneguin entre si— complica la participació, i més, entre 
els adolescents i joves poc motivats per contribuir en aquests tipus 
d’investigacions, on hauran de discutir sobre els consums de drogues, 
fenomen sobre el qual encara existeix certa objecció per parlar-n’hi 
amb desconeguts. La tasca de captació i la motivació és fonamental 
per aplicar amb èxit el grup de discussió.

La discussió d’aquest llibre es fonamenta en vint-i-tres grups de 
discussió. Vuit grups es realitzaren en el marc de la recerca de «Entre 
rayas» tots ells desvinculats del centre escolar on els participants no es 
coneixien entre si. Les dificultats per organitzar grups de discussió en 
adolescents comportà que a «¿Beber para crecer?» es realitzessin dos 
tipus de grups: tretze es realitzaren en el marc escolar i dos desvincu-
lats de l’escola. Realitzar grups de discussió en els centres escolars 
vingué motivat per les poblacions «captives» que representen els 
grups-classe. La major dificultat metodològica dels grups de discussió 
realitzats en el marc educatiu era que, per descomptat, els integrants 
dels grups es coneixien. Per evitar possibles distorsions en els seus 
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discursos, es donaren indicacions als tutors que seleccionaren vuit 
alumnes de l’aula, però s’havia d’evitar escollir grups «naturals» 
d’amics. Com a resultat es crearen grups de discussió formats per 
companys de classe, però en certa mesura, s’evità la reunió d’amics 
més enllà de la institució escolar. Es temia que el pes de la institució 
fos un llast per fer emergir discursos idonis, a causa de la influència 
del context escolar. Aquest temor es dissolgué en realitzar els primers 
grups (mai en presència del professor) i observar que la influència de 
la institució era mínima, per contrastar-los es programaren dos grups 
desvinculats de la institució escolar, i de pas recollir discursos d’ado-
lescents no escolaritzats. Analitzats els dos tipus de grups es contrastà 
que les diferències es desvinculen de la institució escolar.

Entrevistes individuals

L’entrevista individual semiestructurada consisteix en una xerrada 
«cara a cara» entre l’entrevistat i l’entrevistador, en la qual s’establei-
xen per endavant tots els temes que s’abordaran, però l’ordre de pre-
sentació i la manera d’introduir-los es deixen al criteri de l’entrevista-
dor. L’entrevistat no ha de consensuar les respostes amb ningú i es pot 
estendre amb les seves experiències personals. En conseqüència s’obte-
nen discursos biogràfics i personals (Valles, 2002, 1997). Les entrevis-
tes foren d’utilitat per contrastar els discursos dels grups de discussió, 
així com per obtenir més informació sobre els consums i certs aspectes 
biogràfics relatius a les trajectòries de consum. Per realitzar-les s’ela-
borà un guió exhaustiu que abordava tots els aspectes sorgits després de 
l’anàlisi dels grups de discussió. En total es realitzaren 14 entrevistes 
en el marc de la investigació de Pallarés i Martínez Oró (2013).

Observació participant

L’observació participant és el primer pas per l’estudi etnogràfic d’un 
fenomen social determinat (Mauus, 2006). La tècnica consisteix en 
situar-se en el context on es produeixen les interaccions, pràctiques i 
discursos que es volen analitzar (Díaz, Pallarés i Barruti, 2000). L’in-
vestigador es situa estratègicament per observar la població d’estudi, i 
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en la mesura del possible interactuar amb ells, és a dir, preguntar-los 
sobre el què fan i per què ho fan. La tècnica de l’observació partici-
pant permet superar la limitació de les tècniques discursives, com són 
els grups de discussió i les entrevistes, perquè en aquestes dues tècni-
ques els consumidors narren el seu univers simbòlic. Narració subjec-
ta a possibles biaixos per omissió o exageració. A més, la desitjabilitat 
social i la voluntat de presentar-se com a persones competents, repre-
senten serioses limitacions si es vol comprendre el fenomen d’estudi 
en totes les possibles vessants. La tècnica de l’observació participant 
permet captar també les escenes negatives i les pràctiques menysprea-
bles, que un consumidor mai narraria de si mateix.

Es realitzaren seixanta-dos sessions d’observació participant, 
d’una durada d’entre una i cinc hores. La gran majoria (quaranta-nou) 
en contexts de festa (bars musicals, pubs, discoteques, afters i raves). 
També s’observà en set zones properes de centres escolars (instituts) 
o parcs i places públiques on els joves es reuneixen i consumeixen 
cànnabis i alcohol durant les tardes dels dies feiners i les nits dels caps 
de setmana. I sis observacions es realitzaren en zones d’esbarjo (bars 
i jardins) d’universitats. En algunes d’elles, especialment, en les rea-
litzades fora dels contexts de festa, les observacions foren no partici-
pants, a causa del recel dels adolescents i joves a interactuar. En can-
vi, en els contexts de festa és més fàcil guanyar-se la complicitat dels 
joves perquè expliquin el seu punt de vista. El component ètic obliga 
a comunicar la tasca investigadora, quan el consumidor coneix aques-
ta situació es pot produir cert recel i la interacció es veu truncada.

Tota la informació rellevant era anotada en el diari de camp, on 
es realitzaven descripcions i narracions de les pràctiques i discursos 
dels protagonistes de la recerca. L’observació participant permeté 
copsar els aspectes d’interacció i els elements microsocials. El conei-
xement emergit de les observacions permet obtenir una mirada més 
crítica dels consums que l’oferta pels consumidors de si mateixos.

2.3. Població d’estudi

La població d’estudi són els consumidors que viuen en situació de 
normalitat social. Com es presentarà en l’apartat 4.3 (Posicions dels 
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consumidors de drogues) els consumidors es poden ordenar en posi-
cions a partir de la freqüència i la intensitat de consum. Els protago-
nistes d’aquest text són consumidors de cocaïna i/o speed i/o MDMA 
i també poden consumir altres substàncies menys difoses (ketamina, 
GHB, 2CB, LSD, bolets al·lucinògens, i un molt llarg etcètera). La 
majoria també consumeix cànnabis, alcohol i tabac. No representen 
població d’estudi les persones que consumeixen exclusivament alco-
hol o cànnabis, encara que hagin pogut realitzar consums experimen-
tals d’altres substàncies. Els consumidors problemàtics en situació 
d’exclusió social tampoc formen part de l’anàlisi, però sí que es discu-
tirà sobre els consumidors recreatius que es situen a la tènue frontera 
entre la normalitat i la desviació.

2.4. Mostreig: d’opinió i teòric

En les dues investigacions es realitzà treball de camp en diferents co-
munitats autònomes. A Martínez Oró i Pallarés (2009) es realitzaren 
grups de discussió en quatre i a Pallarés i Martínez Oró (2013) en sis. 
En les dues investigacions s’intentà buscar certa distribució territorial, 
així entre les dues investigacions es realitzà treball de camp a comuni-
tats autònomes del nord (Navarra, País Basc), centre (Madrid, Aragó i 
Castella-la Manxa), Costa Mediterrània (Catalunya i País Valencià) 
i sud (Andalusia). En referència a l’hàbitat, s’investigà en les conur-
bacions urbanes més grans de l’Estat espanyol (Madrid, Barcelona, 
Sevilla, València i Bilbao), en ciutats majors de 100.000 habitants 
però menors de 250.000 (Lleida, Pamplona, Vitòria, Albacete), i po-
blacions menors de 100.000 habitants (Manresa, Zizur, Lloret de Mar, 
el Prat de Llobregat, Antequera i Osca). Cal apuntar que en relació als 
objectius no es trobaren diferències territorials dignes de menció.

La selecció dels participants seguí un criteri de mostreig teòric i 
d’opinió (Glaser i Strauss, 1967, pp. 45-78). Això implica que no es 
buscava una representativitat estadística de la població d’estudi sinó 
una representació dels diferents factors que influeixen en la configura-
ció de l’opinió. Aquest mostreig tingué en compte que calia comptar 
amb l’opinió d’adolescents amb diferents característiques i edats (13-
19 anys), fins a 17 a Pallarés i Martínez Oró (2013) i fins a 19 a Mar-
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tínez Oró i Pallarés (2009), noies i nois, amb diferent nivell d’instruc-
ció, procedents de diferents classes socials i amb diferents experiències 
amb els consums. A més, la pròpia lògica de captació conduí a les di-
ferents opinions i universos simbòlics existents entre els adolescents i 
joves entorn als consums de drogues.

En total es realitzaren quinze grups de discussió i catorze entre-
vistes a Pallarés i Martínez Oró (2013) i vuit grups de discussió a 
Martínez Oró i Pallarés (2009). El nombre de grups i entrevistes vin-
gué motivat per la saturació de les dades, és a dir, es deixà de realitzar 
grups i entrevistes quan deixaven d’aparèixer elements significatius i 
rellevants per l’estudi (Strauss i Corbin, 2002, pp. 171-176; Trinitat, 
Carrero i Soriano, 2006, p. 27). En els grups de Pallarés i Martínez 
Oró (2013) participaren 122 adolescents entre 13 i 17 anys d’edat. Els 
grups de discussió en el context escolar estaven configurats per alum-
nes d’un mateix curs escolar, la distribució fou la següent: un grup de 
3er. d’ESO, tres de 4rt. d’ESO, dos de 1er. de batxillerat, cinc de Pla 
de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i dos de Formació Profes-
sional. Es realitzaren grups de discussió amb especial èmfasi en els 
alumnes PQPI perquè es tenien indicis que una part important d’aques-
ta població assumeix més riscs i consumeix més que la resta de la 
població escolar, com així es comprovà. A més de realitzar dos grups 
desvinculats dels centres educatius, on s’aplicà el mateix criteri de 
mostreig teòric que en els grups escolars. A Martínez Oró i Pallarés 
(2009) es realitzaren vuit grups de discussió on els adolescents (fins a 
19 anys) no es coneixien entre si i participaren 61 adolescents. En to-
tal 183 adolescents oferiren la seva opinió en els grups de discussió. 
En les observacions participants el mostreig fou molt més ampli. 
S’observà en diferents espais el què féu obtenir dades de diferents es-
tils de vida, edats, tipus de joves i posicions i opinions diverses entorn 
els consums de drogues.

2.5. Anàlisi de la informació: el discurs com a eina analítica

El discurs és una de les eines analítiques i teòriques més utilitzades 
per les ciències socials comprensives i hermenèutiques per donar 
compte de la realitat social. Sense entrar a discutir cadascuna de les 
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conceptualitzacions proposades per les diferents corrents teòriques, 
discussió que ens allunyaria dels objectius, en aquest treball enten-
drem el concepte de discurs prenent com a referència la definició pre-
sentada per Conde (2010, p. 36). Anomenarem discurs a:

La elaboración teórica realizada por el equipo de investigación a partir 
del análisis de los textos producidos en la misma. Análisis e interpreta-
ción que pretenden dar cuenta, como dice Van Dijk (2000), de «quién 
utiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, por qué y cuándo lo hace», y añadi-
remos «por qué» y «por quién lo hace».

El discurs és més que els signes emmarcats en la paraula i en el llen-
guatge, el discurs és propositiu i constructiu mitjançant les pràctiques 
socio-històricament situades. Un sistema de discursos és una manera 
de representar el món. Foucault (2009) prefereix parlar de pràctiques 
discursives per subratllar la capacitat d’execució i de transformació de 
la realitat dels discursos. Les formacions discursives són executades a 
través de pràctiques discursives com el patriarcat, les institucions so-
cials, el consumisme o la inseguretat (Lindesmith, Strauss i Denzin, 
2006, p. 7). En paraules d’Íñiguez (2006, p. 83) «las prácticas discur-
sivas ponen de manifiesto que hablar es un poco más y es algo dife-
rente que exteriorizar un pensamiento o describir una realidad: hablar 
es hacer algo, es crear lo que se habla cuando se habla». I, com des-
criu Conde (2012, p. 40) «los discursos son producciones y prácticas 
sociales, son “dichos” y “prácticas” que atraviesan los propios sujetos 
individuales […] cuando un sujeto habla está atravesado por el decir, 
por el hablar y por el hacer de la propia sociedad». Prenent les con-
ceptualitzacions de Conde i Íñiguez, els discursos constituiran l’eina 
analítica, tant per copsar l’univers simbòlic del món de les drogues, 
com de la modificació de la realitat dels consumidors, perquè «los 
discursos mantienen y promueven ciertas relaciones sociales» (Íñi-
guez i Antaki, 1994, p. 63).

Els discursos no són neutres ideològicament ni moral en cap àm-
bit social. Qui asseguri estar lliure de posicionament polític alguna 
cosa amaga o desconeix un eix central de la producció de coneixe-
ment. En el camp de les drogues, el component polític adquireix tal 
centralitat que tot treball remet contínuament a una posició ideològica 
determinada. Tot i que l’element central de la recerca és la normalit-
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zació dels consums i la normalitat dels consumidors, és d’obligada 
referència recórrer a les implicacions polítiques dels discursos de les 
drogues per entendre els significats que es construeixen entorn dels 
dos elements centrals de la discussió.

Per il·lustrar les diferents posicions morals i ideològiques que 
sustenten els discursos de les drogues, només cal apropar-se al llen-
guatge utilitzat per definir el món relacionat amb els consums, i observar 
la disparitat de significats, per exemple: dolor, problemes, plaer, pà-
nic, indiferència, terror, diversió, auto exploració, amistat, delinqüèn-
cia, etc. Els significats associats són gairebé infinits. Una categoritza-
ció ràpida dels significats ens presenta dues categories: en la primera, 
estats i situacions desitjades (plaer, diversió, amistat…); i, en la sego-
na, estats i situacions negatives i gens esperades (dolor, delinqüència, 
pànic…). Per què un fenomen social com els consums de drogues por-
ta associats significats tan dispars? La dicotomia i la disparitat mos-
tren un clar indici, tant de la complexitat del fenomen com del conflic-
te moral i polític que oculta i amaga.

La presència social de les drogues ha comportat que es conver-
tissin en objecte de discurs, com a consum metafòric de la cultura de 
masses (Ramírez, 1993, p. 64). És a dir, el conjunt de la ciutadania és 
capaç d’elaborar un discurs sobre els consums de drogues, encara que 
la gran majoria mai hagi mantingut un contacte real. Els discursos 
que elaboren es converteixen en una metàfora dels consums perquè 
són el resultat de la reproducció del discurs rebut de les institucions 
que exerceixen control social (Baratta, 1989). Les institucions (famí-
lia, escola…) i les disciplines de coneixement (Psicologia, Medicina, 
Epidemiologia…) posseeixen el poder estratègic per difondre com ve-
rídic un discurs connotat moralment (Foucault, 2009, 2001).

El discurs metafòric de les drogues esdevé cert i real. I això és 
degut perquè entre els diversos discursos socials de les drogues 
(Ibáñez, 1993, p. 128), el discurs prohibicionista s’ha erigit com l’he-
gemònic. Discurs que promulga evitar qualsevol contacte amb les dro-
gues. Però si trobem uns significats desitjables és perquè hi ha altres 
discursos que els possibiliten, malgrat que aquests també reconeixen 
el risc de determinats usos de les drogues en cap cas les satanitza irra-
cionalment. El discurs com a eina permet problematitzar el prohibi cio-
nisme (Ibáñez, 1996 a Íñiguez, 2006, p. 84) amb la finalitat d’entendre 
el procés mitjançant el qual s’ha convertit en el discurs hegemònic i 
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s’ha naturalitzat com obvi i cert, sense deixar molts espais als discur-
sos subalterns com el de la reducció de danys o el de la normalització, 
propi dels consumidors el qual progressivament obté més rellevància 
social.

En la present investigació, com exigeixen els dissenys qualita-
tius, l’anàlisi de les dades corregué en paral·lel amb el treball de camp, 
és a dir, abans de tornar al camp s’analitzaren les primeres dades, per 
tal d’obtenir nous indicis. Hi ha infinitat de mètodes d’anàlisi qualita-
tiu, però pels propòsits de la investigació s’optà per utilitzar l’Anàlisi 
Sociològic del Sistema de Discursos (ASSD) (Conde, 2010). L’ASSD 
és d’utilitat, per analitzar els discursos i entendre les diferents posi-
cions dels consumidors davant els consums de drogues, així com, el 
valor simbòlic d’aquests.

Seguint a Conde (2010) els discursos obtinguts a partir de la 
transcripció de les tècniques discursives (entrevistes i grups de discus-
sió) es realitzà l’anàlisi qualitatiu. Els texts un cop depurats i desfrag-
mentats es buscà els estils discursius, és a dir, els elements centrals 
que ordenen les pràctiques dels consumidors. Per al propòsit d’aques-
ta investigació es detectaren els elements que contribueixen a la nor-
malització, i aquells elements que s’entenen com a normals o com a 
problemàtics segons les diferents posicions dels consumidors. La di-
cotomia dels discursos i la controvèrsia que s’hi genera en el seu si és 
clau per descriure el procés de normalització (capítol 5) i els meca-
nismes que permeten als consumidors mantenir-se normalitzats (capí-
tols 6 i 7). Fou important detectar les posicions dels consumidors da-
vant els consums, així com, els espais semàntics centrals i secundaris, 
és a dir, detectar i descriure els factors contextuals, socials i polítics 
associats. Com es presentarà existeixen diferents posicions dels con-
sumidors que descriuen les relacions que mantenen amb les drogues 
(capítol 4.4). A més, és clau entendre els factors relacionats amb els 
inicis (capítol 4.5) i la qüestió del plaer (4.6). En el capítol 6 es pre-
sentaran els elements relacionats amb els espais semàntics, com són 
els temps i els contexts (capítol 6.1), la freqüència i intensitat de con-
sum (capítol 6.2), els elements grupals (capítol 6.3), els motius per 
consumir (capítol 6.4), les conseqüències negatives (6.5), i la gestió 
de l’estigma (capítol 7).
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3.
Els discursos sobre els consums de drogues

Cuanto más severas sean las penas impuestas a los consumidores y a los 
negociantes de cocaína, más aumentará en los consumidores la atrac-
ción por el fruto prohibido y la fascinación por el peligro afrontado, y 
en los especuladores, la avidez de ganancia, que es ya ingente y crecerá 
con el crecer de la ley. Es inútil esperar de la ley.

ERRICO MALATESTA. Cocaína.
Article publicat en el diari italià Umanità Nova el 1922.

3.1. L’hegemonia del prohibicionisme

La implementació del capitalisme traspassà a l’individu la responsabi-
litat de cuidar-se. Això comportà que els consums d’alcohol i d’altres 
substàncies obtingudes a la farmàcia es desvincularen dels rituals de 
regulació propis dels usos tradicionals (Menéndez, 1990). La gènesi 
del prohibicionisme es fonamenta en la creuada moral, impulsada amb 
més intensitat durant el segle XIX, en els Estats Units d’Amèrica (EUA) 
per la minoria WASP,1 amb la finalitat d’eliminar les drogues perquè 
representaven «un vici moral que pertorbava els sentits» (Díaz, 1998, 
p. 65). En el moment de la construcció de la nació americana, els pro-
testants volien imposar a les altres ètnies, la cosmovisió moral pròpia 
basada en el puritanisme, el classisme i l’etnocentrisme (Romaní, 

1.  White Anglo Saxon & Protestant.
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2003) on certes drogues no hi tenien cabuda. Les drogues perseguides, 
en diferents moments, eren les utilitzades per les minories: els xinesos 
fumaven opi, els negres dels Estats del Sud prenien fàrmacs d’autor 
que contenien cocaïna, els mexicans fumaven marihuana i els irlande-
sos, blancs però catòlics, bevien alcohol (Díaz, 1998, p. 70). Fou rela-
tivament fàcil orquestrar el discurs de la perillositat entorn les drogues 
perquè els protestants posseïen els mitjans de producció, control i 
també el poder (Courtwright, 2002, pp. 243-261). Com a resultat du-
rant el primer terç del segle XX es fiscalitzà la venda de diverses subs-
tàncies. Fiscalització que desplaçà als marges de la societat els consu-
midors2 (Becker, 2009) i possibilità l’aparició del mercat negre 
(Wodak i Owens, 1996).

En paral·lel al procés de control en els EUA, la diplomàcia nord-
americana pressionà a la comunitat internacional perquè adoptés la 
fiscalització de les drogues. Arana (2013, p. 130) apunta que el prohi-
bicionisme modern és un localisme globalitzat perquè representa la 
projecció al món de la moral puritana, possibilitat per l’hegemonia 
dels EUA com a potència mundial. Al llarg del segle XX, mitjançant 
arguments tremendistes s’aprovaren tractats i convenis que progressi-
vament restringiren la producció, transport i venda de certes drogues. 
La culminació de les polítiques repressives es produeix amb la signa-
tura de la Convenció Única d’estupefaents de Nova York l’any 1961, 
que es complementa amb el Conveni sobre substàncies psicotròpiques 
de Viena de 1971, i la Convenció de Nacions Unides contra el tràfic 
il·lícit d’estupefaents i substàncies psicotròpiques de 1988 també a 
Viena (Arana, 2013, p. 130; Davenport-Hines, 2003).

La prohibició mundial més que un exercici de diplomàcia inter-
nacional, es podria considerar gairebé com un exercici d’extorsió per-
què és condició obligada ratificar les Convencions per formar part de 
les Nacions Unides (Levine, 2002), vetllades per una entitat tan opaca 
com la JIFE.3 Pel prohibicionisme, perseguir els consums esdevé una 

2.  Yonki (Burroughs, 2008, original de 1953) és una novel·la sobre la marginalitat 
dels consumidors basada en l’experiència de l’autor, situada als EUA a final dels anys 
40 amb el prohibicionisme totalment implementat, es reflecteix les conseqüències ne-
gatives que comportà la prohibició. Com a anècdota, senyalar que aquesta novel·la 
esdevingué el manual de referència o la bíblia pels heroïnòmans dels anys vuitanta a 
l’Estat espanyol. 
3.  Es descriu a si mateixa com «la Junta internacional de Fiscalización de Estupefa-
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empresa moral que mou la justícia i les polítiques per autoperpetu-
ar-se i imposar la seva veritat al conjunt de la societat (Derrida, 1995). 
En conseqüència, l’opció moral de la minoria protestant del segle XIX, 
s’ha convertit en una normativa jurídica internacional d’obligat com-
pliment, sense importar els perjudicis. Com apunta Henman (2008, 
p. 17 a Arana, 2013, p. 131) el règim de fiscalització internacional de 
les drogues és com una mena de «mandamiento de dios […] No sus-
ceptible a un sereno análisis crítico».

Els Convenis Internacionals de fiscalització ordenen el control 
de les substàncies a partir de la classificació en quatre llistes. Nutt, 
King i Phillips (2010) consideren que els criteris d’inclusió d’una 
substància a una llista o una altra es deu a una qüestió moral i política 
i no a criteris objectius de toxicitat contrastada. La classificació arbi-
trària comporta la inclusió a la llista I (la més restrictiva) de substàn-
cies amb un gran valor sociocultural per certes cultures perquè com-
pleixen finalitats específiques sense que afectin a la cohesió social 
(Furst, 1980), com la fulla de coca a la regió andina (Díaz, 1998, 
p. 219), l’opi a l’Índia (Charles, 2005, pp. 163-166) i el sud-est asià-
tic, el san pedro i els bolets al·lucinògens a Mèxic i Amèrica Central 
(Bouso, 2013, pp. 366-367), l’ayauasca a Amèrica del Sud (Bouso, 
2013, pp. 354-366), el khat a la península Aràbica i a la Banya d’Àfri-
ca, el kava i el bètel en els pobles d’Oceania (Gamella, 2003, p. 80). 
La importància cultural dels productes psicoactius s’observa en els 
txuktxi de Sibèria, on els rens esdevenen el centre de l’organització 
social però «los hongos son aún más preciosos, por eso, en un trueque, 
un Chukchi puede pagar dos o tres renos por un ejemplar de amanita 
muscaria. El reno alimenta y viste el cuerpo, pero los hongos nutren el 
alma con visiones y éxtasis, y esto es más valioso para estos nativos» 
(Siegel, 1989, p. 67 a Gamella, 2003, p. 80). La intransigència dels 
tractats de l’ONU comporta perseguir pràctiques mil·lenàries sense 
que s’obtingui cap benefici i només contribueixi a l’homogeneïtzació 
cultural.

cientes (JIFE) es un órgano independiente y casi judicial constituido por expertos que 
fue establecido en virtud de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes». 
Csete (2012, p. 78) apunta «La JIFE sigue siendo la entidad más hermética y menos 
transparente de todas las instituciones apoyadas por las NN.UU. No existen actas o 
informes públicos sobre las deliberaciones de la JIFE. Los procedimientos de la Junta 
son cerrados no solo a las ONG sino también a los Estados miembros».
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L’Estat espanyol, a remolc de la diplomàcia internacional, signà 
els diferents Convenis Internacionals en matèria de control i fiscalitza-
ció de les drogues. El 1918 es produí la primera acció de control sobre 
certes drogues arran de la firma del Conveni Internacional de L’Haia 
sobre la restricció de l’ús i el tràfic d’opi, morfina, cocaïna i les seves 
sals de 1912. Tot i que com senyala Usó (2012, p. 145) la prohibició 
vingué facilitada per la publicació en diaris radicals d’articles antidro-
gues de determinats periodistes. La implementació del Conveni es tra-
duí en l’obligatòria presentació de la prescriptiva recepta mèdica per 
comprar aquests tipus de substàncies (Usó, 2013, pp. 55-59). Durant 
el segle XX es continuà controlant i fiscalitzant les drogues, fins que 
l’any 1967 s’adaptà la legislació espanyola a la Convenció Única de 
1961 i es creà la Brigada Especial d’Estupefaents (Usó, 2013, p. 65).

L’aplicació del prohibicionisme adquireix certes diferències en-
tre Estats. Levine (2003, p. 68) suggereix que la prohibició de les dro-
gues es pot ordenar en un contínuum, on en un extrem trobaríem la 
«prohibició punitiva de les drogues» (EUA) i en l’altra «la prohibició 
tolerant de les drogues» (Països Baixos). Fa més de deu anys, Levine 
apuntava com les polítiques de drogues dels països d’Europa, Canadà, 
Austràlia i Nova Zelanda s’estaven desplaçant cap a l’extrem de la 
tolerància. En els darrers anys s’ha avivat la discussió pel canvi en les 
polítiques de drogues, especialment a Amèrica de Sud on el narcotrà-
fic subverteix el poder dels Estats i la guerra contra el narco atenta 
contra els Drets Humans, ha causat milers de víctimes i un dolor in-
calculable. Una de les conseqüències dels nous aires en les polítiques 
de drogues es produí a l’Uruguai on el 31 de juliol de 2013, la càme-
ra de diputats aprovà la llei per regular la marihuana. Els canvis en les 
polítiques, especialment les referides al cànnabis, també s’observen 
en els estats nord-americans de Colorado i Washington on és legal la 
compra de cànnabis amb finalitats recreatives. I, en altres estats és ac-
cessible amb finalitats terapèutiques. A més entre 2014 i 2016 fins a 
set estats més (Califòrnia, Arizona, Maine, Massachusettts, Montana, 
Nevada i Oregón) realitzaran referèndums per regular el cànnabis re-
creatiu (Montañés, 2014, pp. 5-6). Sense entrar en més detalls, les po-
lítiques de drogues es mouen cap a la tolerància i la regulació jurídica, 
especialment pel que fa al cànnabis, tot i que, en molts altres països, el 
prohibicionisme punitiu es manté ferm.
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Prohibicionisme: discurs, control social i estigmatització

El prohibicionisme s’articula a partir de dos paradigmes, el jurídic i el 
mèdic, per aconseguir imposar una determinada percepció de les dro-
gues fonamentada en un component moral. El discurs prohibicionista 
reificat sobre discursos tendenciosos i fal·làcies de les disciplines jurí-
diques i les de la salut, ha lluitat per aconseguir l’abstenció a les dro-
gues de la població. Pels nostres propòsits destacarem la següent fal-
làcia: entendre com a natural, verídic, obvi, i que sempre ha estat així, 
que els consums són incontrolables i inevitablement provoquen pro-
blemes d’addicció. Com exposa Romaní (2013, p. 104):

Hoy en día, todavía ocupa un lugar hegemónico un modelo de percep-
ción y gestión de las drogas que se basa en la articulación de dos para-
digmas fundamentales en la definición de las mismas, el de tipo jurídi-
co y el de tipo médico. Dicho modelo ha logrado producir un conjunto 
de ideas sobre lo que son las drogas y su lugar en el mundo (con su in-
fluencia en las visiones generales del mundo que forman parte de los 
discursos hegemónicos existentes), en las cuales tienen un peso estraté-
gico sus aspectos morales: asociación con lo que debe o no debe ser, 
con lo prohibido, con el placer, con la postergación de la recompensa, 
con la auto-contención, con el ejemplo público.

El teorema de Thomas proposa «if men define situations as real, their 
are real in their consequences» (Thomas i Swaine, 1928, p. 572). Per 
tant, una situació esdevé real en la mesura que és exitosa per explicar 
la realitat social. Així doncs, si en les notícies o en les converses quo-
tidianes només s’exhibeix la imatge degradada dels consumidors i els 
problemes de les drogues, per a certes persones esdevé real que tots 
els consumidors responen a l’estereotip del ionqui i que és impossible 
controlar els consums. La institucionalització del discurs prohibicio-
nista ha comportat entendre com a normal l’abstenció i els abstinents 
i, com a anormal els consums i els consumidors. I, com que el poder 
de les societats (post) industrials s’ha esmerçat a generar dinàmiques 
per controlar les poblacions (Foucault, 2002), la persona que no se-
gueix la normalitat és etiquetat com a anormal i desviat. Com exposa 
Larrauri, arran del concepte dels empresaris morals de Becker, etique-
tar els consumidors compleix una funció de control social per a degra-
dar-los:
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Etiquetar es una forma de controlar significados, y por tanto una forma 
de control social, que aparece desigualmente distribuida en función del 
distinto poder que tienen los grupos sociales, los cuales la utilizan como 
una forma de degradar actividades a un estatus inferior. «O dicho de 
otro modo estudiamos algunas formas de presión y las formas por las 
cuales la opresión adquiere el estatus de “normal” “cotidiano” y “legíti-
mo”» (Becker, 1974, p. 60 a Larrauri 1991, p. 138).

El control social del prohibicionisme s’ha articulat mitjançant el con-
trol de l’oferta i de la demanda. El control de la demanda, emmarcat 
en el paradigma mèdic, el conformen les polítiques abstencionistes 
on, mitjançant estratègies d’educació per a la salut i prevenció, es pre-
tén augmentar la percepció de risc i dotar al jove d’habilitats per abs-
tenir-se de consumir, i en conseqüència evitar que caigui en «la Dro-
ga». Romaní (2005, p. 110a) caracteritza aquests tipus d’estratègies:

Centrar las políticas básicamente a combatir la «baja percepción del 
riesgo», como un factor clave para la disminución del consumo de la 
sustancia, a través de los canales habituales de declaraciones institucio-
nales o campañas masivas, insistiendo sólo en los aspectos negativos de 
su uso (estos equivaldrían al riesgo), asociándolo al oscuro mundo del 
estigma/ilegalidad, acompañándolo de un mayor control policial en de-
terminados ámbitos; y pensando que esto es compatible con apoyar 
«ensayos» de educación informal, con mensajes más matizados, en me-
dios de ocio de los jóvenes.

Entre les diferents estratègies del control de la demanda, presentarem a 
continuació el cas de les campanyes mediàtiques, exemples que servi-
ran per discutir sobre el discurs prohibicionista, per a continuació, re-
flexionar sobre l’efectivitat del control de l’oferta, entès com les ac-
cions, normalment policials per evitar la compra-venda de drogues.4 
Abans de reflexionar sobre les implicacions del discurs prohibicionista 
que s’articula en les campanyes mediàtiques, s’ha d’assenyalar com la 
prevenció escolar, especialment l’anomenada universal, també en seria 

4.  Els casos de corrupció entre les forces de seguretat espanyoles són nombrosos i 
recurrents com així ho documentà Juan Carles Usó pel període 1990-1995 (1996, 
pp. 365-376). En l’actualitat tot i no disposar d’una complicació tan exhaustiva com la 
d’Usó, les notícies de premsa relacionades amb el tràfic de drogues, la corrupció i les 
desaparicions de decomisos a les comissaries encara continuen sent recurrents. 
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un bon exemple. La prevenció realitzada en els centres educatius, s’ha 
diversificat i són cada vegada més els agents implicats en acomplir 
aquestes tasques de prevenció. La majoria dels missatges d’aquest tipus 
de prevenció són més complexos que el clàssic «no a les drogues», 
però tot i això, la gran majoria encara busquen l’abstenció mitjançant 
estratègies que mobilitzen emocions pròpies del prohibicionisme com 
la por i l’angoixa. Emocions inoculades als alumnes a través del discurs 
del camp jurídic (multes, detencions, judicis, presó…) i del camp sani-
tari (addicció, esquizofrènia, deliris, paranoies i tot tipus de trastorns 
tant físics com mentals), on el discurs mèdic protegit per l’autoritat que 
li coincideix la ciència es presenta com a verídic i inqüestionable.

Fotografia 1

Per aconseguir el rebuig de les drogues, el discurs prohibicionis-
ta ha utilitzat recurrentment les campanyes de prevenció en els mit-
jans de comunicació amb la finalitat d’arribar a gran part de la pobla-
ció (Gayo, 2013). O’Connor (1990) proposa que les campanyes 
massives són efectives si tenen credibilitat entre l’audiència. Els mis-
satges emocionalment impactants són només creïbles per les persones 
allunyades dels consums que entenen les drogues com a terribles. Les 
campanyes mediàtiques presenten eficàcia per alarmar els pares/mares 
dels adolescents i els joves desconeixedors del món dels consums. 
Però els missatges no modifiquen les actituds de la població diana 
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perquè pels consumidors són del tot inversemblants si es comparen 
amb els consums que ells realitzen (MacDonald, Roche, Durbridge i 
Skinner, 2003). A tall d’exemple, la campanya de la FAD de juliol de 
2002, com mostra la fotografia 1, senyalava «sin la educación ade cua-
da un joven está en pañales ante las drogas», on s’observa uns joves 
en bolquers a punt de prendre una ratlla. És a dir, es presenta una 
imatge pejorativa i de descrèdit, on s’invoca a la educació per preve-
nir els consums, però només s’aconsegueix preocupar als moralment 
commoguts i obtenir el rebuig frontal dels consumidors perquè ells 
presenten una autopercepció integra i adulta de si mateixos diametral-
ment oposada a la imatge d’uns recents nascuts.

Fotografia 2

Una altra campanya de la FAD presentada el maig de 2013 (fo-
tografia 2), més en la lògica dels temps actuals on l’alcohol és la dro-
ga alarmant, s’observa com un jove (la campanya també ofereix la 
versió en noia), després d’emborratxar-se, vomita una sèrie d’ele-
ments importants en la seva vida que representen la família, la parella, 
l’equip de futbol, el surf, la música, etc. Mitjançant la invocació del 
fàstic,5 es pretén evitar els consums d’alcohol. Si més no, els més in-

5.  La imatge adjunta ho és però, l’espot televisiu encara és més nauseabund perquè 
s’escolta la gesticulació sonoritzada del vòmit.
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tensius i problemàtics. Els adolescents rebutgen les fortes borratxeres 
i vomitar perquè no permet continuar la festa, tot i que les borratxe-
res són presents entre els adolescents i joves, com es veurà, el discurs 
de la regulació permet avaluar els consums que realment els separa 
d’allò que els importa, és a dir, les borratxeres continuades amb con-
seqüències socials i sanitàries. Pels consumidors, les campanyes pos-
seeixen una minsa o nul·la credibilitat perquè l’experiència els apunta 
que ells només s’emborratxen esporàdicament i en conseqüència no 
s’allunyen d’allò que els importa.

Measham (2004, p. 312) destaca que mostrar les causes sinistres 
dels consums manté estable la percepció de risc i, no modifica les ac-
tituds cap als possibles consums perquè les campanyes estan manca-
des de versemblança. Més enllà d’això, no només no són efectives ni 
preventives sinó que poden ser del tot perillós perquè al incomplir-se 
la profecia de la campanya els joves poden banalitzar els riscs de les 
drogues (Pennay i Moore, 2010, p. 569). I també els mitjans de comu-
nicació juguen un paper contraproduent perquè les notícies alarmants 
sobre certes drogues, comporta que els joves coneguin noves substàn-
cies i s’interessin per elles. Com il·lustra Parés, «en el Reino Unido, 
cada aparición en prensa de noticias sobre muertes de jóvenes que 
habían tomado mefedrona (research chemicals) comportaba un pico 
en el aumento de búsquedas en Google para comprar mefedrona» 
(Forsyth, 2012 a Parés, 2013, p. 79). Si els missatges massius recone-
guessin el consumidor com a competent i amb capacitat d’agència, 
l’efectivitat seria molt més notable (Rohl, 2000). Duff (2004) apunta a 
la necessitat de realitzar micropolítiques preventives versemblants 
amb els consums de drogues.

En relació al control de l’oferta, la quantitat de decomisos és 
l’indicador indirecte utilitzat per mostrar l’accessibilitat de les dro-
gues. La lògica del control de l’oferta considera que l’augment dels 
decomisos correspon a l’augment de la demanda i, per tant, a una ma-
jor accessibilitat a les substàncies (Ahmad i Mwenda, 2004, p. 5 a 
Measham 2004, p. 313). El World Drug Report de l’Oficina de Dro-
gues i Crim de les Nacions Unides (UNODC, del anglès United Na-
tions Office on Drugs and Crime) estima que es decomissa entre el 10 
i el 20 per 100 de la producció mundial (UNODC, 2013), dada impos-
sible de verificar. La taula 1 mostra l’oscil·lació dels decomisos a 
l’Estat espanyol per a quatre drogues, sense que aquests hagin influen-
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ciat en les prevalences de consum. A tall d’exemple, es poden obser-
var les oscil·lacions en l’aprehensió de cocaïna en la darrera dècada 
sense que es pugui establir una relació directa amb el descens de les 
prevalences. En el cas del cànnabis, els decomisos han baixat però els 
consums en la població adulta s’han mantingut estables. I si els deco-
misos són poc fiables per explicar les oscil·lacions en els consums, en 
l’Estat espanyol encara perden més el sentit perquè és un país d’entra-
da de drogues cap Europa, és a dir, una part important de la cocaïna i 
el haixix decomissats tenia com a destí altres països europeus, en can-
vi la immensa majoria de l’heroïna que es decomissa té com a destí 
final l’Estat espanyol.

TAULA 1. Evolució de les quantitats decomissades a l’Estat espanyol en el 
període 2000-2010. Elaboració pròpia a partir de l’informe 2011 del Observa-
torio Español sobre Drogas (OED).

2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2010

Heroïna* 485 631 275 242 271 472 227 548 233

Cocaïna* 6.165 33.681 17.660 49.279 33.135 49.650 37.784 27.981 25.241

Haixis* 474.505 514.181 564.816 727.313 749.437 459.267 653.651 682.672 384.315

MDMA** 891.564 860.165 1.396.591 771.875 796.833 481.583 490.644 534.906 634.628

* Quilograms.
** Número de pastilles.

La pressió punitiva sobre els consumidors s’ha traduït en la satu-
ració del sistema judicial per causes de possessió de quantitats irrisò-
ries de drogues, normalment destinades a sufragar el propi consum, a 
més d’augmentar el nombre de població penitenciària per delictes 
contra la salut pública (Fornons, 2011, p. 21). En conseqüència, al-
guns consumidors han sofert la injustícia d’unes lleis pensades per 
garantir la reproducció de l’orde establert (Baratta, 1989). Els decomi-
sos tot i el soroll policial representen una eina més del prohibicionis-
me per recordar a la societat la presència de la lacra que representen 
les drogues. En el terreny mediàtic, a falta de notícies de sobredosis i 
atracaments perpetrats per drogoaddictes, els decomisos han servit per 
perseverar amb la qüestió del «problema de la Droga». Per exemple, a 
principis de 2013 es decomissaren 64 quilos d’heroïna al port de Bar-
celona. L’actuació policial serví per explicar un suposat retorn de 

SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   64SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   64 16/01/15   09:0616/01/15   09:06



Els discursos sobre els consums de drogues   65

l’heroïna i recordar els núvols negres dels funestos anys vuitanta.6 En 
aquest sentit, apuntar com en la darrera dècada han estat recurrents els 
cicles de notícies (en una setmana tots els diaris de l’Estat se’n fan 
ressò) de la «tornada de l’heroïna». Periòdicament en els mitjans de 
comunicació apareixen notícies sobre nous indicis, avalats per profes-
sionals de l’àmbit assistencial o policies, senyalant que l’heroïna està 
sofrint «un repunt». Aquest tipus de notícies serveixen per alarmar a 
la població i justificar la guerra contra «la Droga». Alarma totalment 
injustificada perquè les prevalences i les admissions a tractament es 
mantenen estables des de l’any 2000 (OED, 2012).

Com apunten González et al. (1989, p. 37) «la lucha contra la 
droga se produce así en términos más ideológicos y morales que ra-
cio na les». Les evidències del fracàs prohibicionista són de tal magni-
tud, que només les qüestions morals poden mantenir el prohibicionis-
me per intentar perseguir la cerca de plaer personal i, fins i tot els més 
convençuts persisteixen en aconseguir la quimera d’un món lliure de 
drogues (Walton, 2002). Romaní senyala:

El desconocimiento de la cultura de los consumidores y la sociedad en 
la que éstos viven, tan abundantemente en las políticas sobre drogas do-
minantes hasta ahora tienen «efectos perversos» bien conocidos, en for-
ma de problemas que se pueden evitar o paliar cuando se tiene en cuen-
ta aquella cultura, como ha demostrado la aplicación de políticas 
alternativas, sea de tipo general, o centradas en la reducción de daños 
(South, 1999; IGIA, 2001 en Romaní, 2005a, p. 111).

Un cas particular del discurs prohibicionista: l’alcohol

En el context espanyol, a finals dels anys setanta es recuperà7 entre 
l’estament mèdic el discurs alarmant entorn de l’alcohol, que demana-
va una resposta política ferma per lluitar contra el vici de l’alcohol 

6.  Diari ABC 7 de gener de 2013: «Incautados en Barcelona 64 kilos de heroína 
procedente de Afganistán».
7.  Com il·lustra Juan Carles Usó (2012, pp. 127-146) a l’Estat espanyol durant la 
segona dècada del segle XX ja aparegueren certes veus, difoses mitjançant la publicació 
El abstemio, que alarmaven sobre el consum d’alcohol, el consideraven una lacra so-
cial i advocaven per l’abstenció. Tot i la presència de certs col·lectius abstemis la seva 
croada no reeixí i l’acceptabilitat social de l’alcohol ha estat notable fins a l’actualitat. 
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perquè si no s’actuava es desencadenarien conseqüències terribles 
(Freixa, Insa i col·laboradors, 1981). Malgrat la presencia d’un discurs 
alarmant, aquest es mantingué com a minoritari fins fa poc més de 
cinc anys. La societat espanyola no percebia ni entenia com a proble-
màtic l’alcohol perquè es considerava totalment integrat, tot i que du-
rant els vuitanta el patró de consum d’alcohol incorporà els consums 
intensius de cap de setmana. A més, tampoc existien les condicions 
que possibilitessin dur a terme cap intervenció, ja que l’atenció me-
diàtica estava centrada en el problema de «la Droga» (Megías, 2010, 
pp. 77-78).

Gamella (2001) considera que la difusió de les drogues, les con-
seqüències i la conseqüent alarma social es poden dividir en substàn-
cies de cicle curt (tempestes) i de cicle llarg (marees). L’alcohol re-
presenta una marea perquè la difusió ha estat lenta i progressiva. 
Szasz (1990) presentà la funció social de les drogues com a boc ex pia-
tori que mitjançant l’ordre moral oculta desigualtats socials. Des de la 
transició «democràtica», la societat espanyola sempre ha tingut una 
droga expiatòria. Heroïna, cocaïna, èxtasi, cànnabis i alcohol han fun-
cionat consecutivament com a boc expiatori per amagar altres proble-
mes socials, especialment relatius als joves (precarietat laboral, atur, 
dificultats en l’emancipació). En els darrers anys, la marea de l’alco-
hol s’ha convertit en el boc expiatori i en aquests moments es conside-
ra per les autoritats sanitàries i part de l’opinió pública com la droga 
més alarmant i problemàtica (OED, 2012). Les prevalences del con-
sum d’alcohol s’han mantingut estables però les sinèrgies entre la in-
dústria de l’oci nocturn i la de l’alcohol han comportat una major 
pressió consumista, especialment de destil·lats durant les nits del cap 
de setmana (Measham i Brain, 2005).

El discurs mèdic ha obtingut més cobertura mediàtica i social 
aconseguint despertar l’atenció —i l’alarma— de l’opinió pública. 
Aquest utilitza el saber (i poder) de la ciència per legitimitzar-se i 
aconseguir l’objectiu de l’abstenció. Producte del poder mèdic, emer-
geix el concepte de binge drinking com a dispositiu de control dels 
consums d’alcohol, que entén com a conducta de risc la ingestió de 4 
o més UBE8 en dones i 5 o més en homes en una sessió d’ingesta d’al-

8.  UBE: Unitat de beguda estàndard. És curiós observar que la quantitat d’alcohol 
que representa la unitat estàndard és diferent en cada un dels països. A l’Estat espa-
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cohol. La presentació del binge drinking en unitats d’alcohol desvin-
cula els consums del context que els dota de significat, es tracta doncs, 
de presentar els consums d’alcohol des la mirada «objectiva» que ofe-
reix la ciència positivista, sense parar esment en l’entramat sociocul-
tural en el qual s’insereixen. Segons aquest criteri la majoria de joves 
que consumeixen alcohol realitzen un consum de risc, cosa que ser-
veix per construir la imatge de joves irresponsables, que beuen sense 
control, i no tenen percepció del risc ni dels problemes que implica 
l’alcohol (Measham, 2004, pp. 316-319).

Si s’utilitza el discurs centrat en les conseqüències funestes de 
l’alcohol s’aconsegueix crear alarma i, per tant, es justifiquen mesures 
de control, i també es busquen responsabilitats en els consums dels 
adolescents. L’augment de la inquietud en relació el botellón compor-
ta l’estigmatització dels consumidors, perquè només se’n destaca els 
problemes (brutícia, sorolls, escenes patètiques, etc.) però s’omet el 
component relacional i afectiu tan transcendent pels adolescents. Això 
comporta que s’entengui el consum d’alcohol (dels adolescents i jo-
ves) com a problemàtic, perillós i que s’ha de combatre unànimement. 
Degut a la preocupació desfermada, l’any 2011, el Ministeri de Sani-
tat posà en marxa una campanya per aconseguir el consum zero entre 
els menors d’edat, amb l’eslògan «Alcohol en menores no es normal» 
amb un pressupost de 2,1 milions d’euros. La campanya podria provo-
car un efecte invers del perseguit perquè si es diu als joves què el 
normal és beure, per molt que s’apunti que no ho hauria ser, es reco-
neix tàcitament que beure és normal, per tant, alguns adolescents amb 
la intenció de posicionar-se en la normalitat començaran a beure per 
sentir-se normals (Martínez Oró, 2012, p. 10).

Un altra acció per controlar els consums d’alcohol es proposà el 
4 de juny de 2013: el Delegat del Govern pel Plan Nacional Sobre 
Drogas (PNSD) presentà la proposta de multar els pares dels adoles-
cents que acudeixen a urgències per intoxicació etílica per segona ve-

nyol, una UBE representa 10 grams d’alcohol, mentre que en el Regne Unit equival a 
8 grams. Quan es marca el llindar de bevedor de risc, la quantitat d’UBE també varia 
en funció del país. Així doncs, es presenta una unitat de mesura com a «objectiva» 
però alhora respecta les particularitats socioculturals. Tot i això, l’OMS proposa com a 
bevedor d’alt risc el consum d’entre 17 o 28 UBE/setmana pels homes i d’entre 11 i 17 
UBE/setmana per les dones. Superar el màxim d’aquests intervals es considera peri-
llós.
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gada.9 En aquest cas, s’observa com davant de la impossibilitat de 
l’administració central (i les altres de menor cobertura) de realitzar 
polítiques adequades i necessàries pels joves, com la creació de feina, 
l’accés a l’habitatge, ajudes als estudis, o d’altres aspectes, aquesta 
només pot mostrar la preocupació vers els joves mitjançant aspectes 
poc problemàtics per ells, com són els consums d’alcohol, la sexuali-
tat o com vesteixen.10 I mitjançant aquesta preocupació, s’opta per la 
via administrativa per donar «solució» a un «problema» molt més 
complex on l’únic que s’aconsegueix és perpetuar la situació. En l’ac-
tual situació politicoeconòmica l’alcohol funciona com a boc expiato-
ri per a responsabilitzar dels problemes socioeconòmics dels joves als 
propis joves.

3.2. El discurs normalitzador de la reducció de riscs i danys

La irrupció dels consums compulsius d’heroïna evidencià el fracàs es-
trepitós de les polítiques prohibicionistes (Díez Ripollés, 1989), com 
així ho manifestaren els juristes firmants del Manifest de Màlaga, el 2 
de desembre de 1989, on senyalen:

El fracaso que ha obtenido la acentuación de la política represiva pro-
ducida en los últimos años […] no se han logrado las metas supuesta-
mente perseguidas: erradicar o disminuir sensiblemente el tráfico y 
consumo de drogas (y por eso) […] instan a los poderes públicos a que 
fomenten abiertamente un debate en la sociedad española en los térmi-
nos antedichos, abandonando actitudes de descalificación hacia la de-
nominada alternativa despenalizadora, y haciendo llegar estas inquietu-
des a las instancias oficiales internacionales.

Com apunta Pallarés (1995, p. 15) en la introducció de la Dolça pun-
xada de l’escorpí:

9.  El País 5 de juny de 2013. «Multas a los padres que no impidan las borracheras 
graves de sus hijos».
10.  El País 14 de maig de 2013 «El Telediario de TVE emite un reportaje sobre la 
ropa “provocativa” de los jóvenes».
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En els darrers quinze o vint anys la nostra societat ha estat donant una 
resposta desmesurada i histèrica a la qüestió de les drogues. Sembla 
com si havent perdut el nord —i el seny— qualsevol incongruència 
pugui afegir-se al gran sac de les contradiccions que comença a ves-
sar-se i espurnejar als més febles en aquesta història i a la societat en 
conjunt. Els que remouen el sac, però, no donen l’abast per solucionar 
allò que ells problematitzaren, i arriben a creure’s —i, el més greu, vo-
len fer-nos creure— que aquells fantasmes que inventaren existeixen de 
debò i són aquí per continuar la malifeta.

En el marc de la crisi de l’heroïna apareix el discurs de la reducció de 
riscs i danys com a subaltern del prohibicionisme. Durant els anys 
vuitanta, vista la ineficàcia de les polítiques abstencionistes (Edwards 
i Arif, 1981) i la irrupció del VIH, es possibilità la implementació de 
recursos de reducció de danys, per minimitzar els estralls dels con-
sums per via parenteral (Newcombe, 1995). Més enllà de l’objectiu 
final de l’abstenció es plantejaren objectius centrats en la preservació 
de la salut i la millora de la qualitat de vida dels usuaris (IGIA, 1996, 
2000, 2001).

A l’Estat espanyol, els inicis de la reducció de danys foren com-
plicats perquè els fantasmes que apunta Pallarés només es podien 
combatre mitjançant un clar i rotund «no a les drogues». Tot i això, 
l’evidència que molts danys associats als consums es podien prevenir 
mitjançant mesures profilàctiques, facilità la posada en marxa dels 
primers dispositius de reducció danys, donant xeringues, parafernàlia 
per injectar-se higiènicament i oferint un lloc per descansar i menjar. 
En paraules de Rhodes i Hedrich (2010, p. 19), «a core principle of 
harm reduction is the development of pragmatic responses to dealing 
with drug use though a hierarchy of intervention goals that place pri-
mary emphasis on reducing the health-related harms of continued 
drug use». Les estratègies de reducció de riscs i danys s’han demostrat 
eficaces per controlar el VIH, l’hepatitis i amortir l’exclusió social 
dels consumidors (Adan i Cura, 2013, p. 216; Arkin, 2011). Des de la 
mirada sanitària, la reducció de danys deixava de banda la crítica a les 
polítiques de drogues (Romaní, 2005b; 2003).

Parés senyala com les estratègies de reducció de riscs i danys, es 
poden dividir en la «versión que identifica la reducción de daños y 
riesgos como un movimiento basado en los derechos humanos» i «la 
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versión que prioriza la Salud Pública» (Parés, 2013, p. 83). La prime-
ra versió demana noves polítiques per acabar amb la guerra contra les 
drogues i el narcotràfic. La segona és un apèndix del prohibicionisme 
que omet qualsevol judici de valor sobre les polítiques. Alguns pro-
fessionals, durant els vuitanta, tal com s’ha presentat en el capítol 1.1, 
observaren que les polítiques prohibicionistes eren les responsables de 
la majoria de problemes. En el si de la reducció de danys, aparegué un 
corrent crític amb el prohibicionisme que reivindicava la regulació 
jurídica de les drogues. Tot i que, com apunten González et al. (1989, 
p. 56), en el marc de la «guerra contra la drogues» intentar discutir 
sobre la necessitat i eficàcia del sistema penal comportava la sospita 
de ser «quintacolumnista» al servei dels narcotraficants. El llibre Re-
pensar las drogas el podem entendre com una obra fundacional on els 
professionals, més enllà de les qüestions merament tècniques i sanità-
ries, es posicionen políticament per assenyalar el prohibicionisme 
com la causa de la majoria dels problemes.

Al final dels noranta s’adaptà el discurs de la reducció de danys 
per intervenir en els consumidors recreatius.11 Aparegueren col·lectius 
de reducció de riscs formats per coneixedors del món de la nit i els 
consums, tot i que la implementació d’aquest col·lectius ha estat desi-
gual en el territori de l’Estat espanyol i també en la seva activitat. 
Entre els col·lectius és comú la preferència de la reducció de riscs 
(sense el dany), com una estratègia política per diferenciar-se de les 
estratègies de reducció de danys dirigides a població marginal (Martí-
nez Oró i Pallarés, 2013, pp. 27-29). A partir del treball entre iguals, i 
mitjançant intervencions en els contexts de festa, es donaren respostes 
pragmàtiques a les demandes dels consumidors recreatius, com infor-
mació fidedigna sobre les substàncies, efectes, conseqüències, dosifi-
cació, vies d’administració, presentacions, qualitat, adulteració, anàli-
si de substàncies, etc. (Faura et al., 2007, pp. 227-244). I sobretot, i el 
més apreciat pels consumidors i la clau de volta de l’èxit, la capacitat 
dels grups per a comunicar-se en el seu llenguatge, aspecte clau i ne-
cessari per impactar-hi (Duff, 2004). L’èxit de les intervencions entre 
iguals vénen donades perquè s’assumeix l’atracció dels joves respecte 

11.  A Catalunya, Madrid, Andalusia i Illes Balears Energy Control (1997), a Catalu-
nya Arsufesta (2007) i Som.nit (1999), a Euskadi Ai Laket!! (1998) i a Navarra He-
goak (2000). 
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el món de les drogues i, per molt que es treballi per promoure l’abs-
tenció, alguns joves consumiran (Rovira, 2001, pp. 353-358). La re-
ducció de riscs treballa per apoderar el consumidor mitjançant la in-
formació «objectiva». Seguint a Romaní (2008, p. 308), arran de 
Faura et al. (2007) els efectes en els consumidors derivats de les inter-
vencions en espais d’oci nocturn són: la reflexió sobre la gestió dels 
consums, la consciència sobre la pròpia salut, la moderació en la in-
tensitat i la freqüència dels consums i donar eines i recursos per defen-
sar pautes de consum responsable.

Més enllà dels diferents corrents i les controvèrsies, acceptar els 
consums i els consumidors comporta inevitablement que les interven-
cions de reducció de riscs i danys treballessin, de manera més o menys 
conscient, per la normalització. Aquest és un aspecte criticat pels 
abordatges més bel·ligerants perquè normalitzar les substàncies és una 
victòria pel narcotràfic perquè es promociona el consum i es banalitza 
el risc. Des de la sensatesa de conèixer la realitat del món de les dro-
gues i acceptant com a possible (i necessari) el consum controlat, es 
reconeix la capacitat d’agència dels consumidors per dominar els con-
sums i evitar danys indesitjables.

Arran de les incògnites que generaren els nous consums, l’any 
1997 es creà l’Observatori amb la finalitat de conèixer la realitat dels 
consums i dissenyar polítiques adequades als consums (més en el pla 
abstracte que amb la voluntat política). L’Observatori és una estratè-
gia etnogràfica per monotoritzar els nous consums de drogues en 
l’àmbit juvenil, que ofereix any rere any les principals tendències dels 
consums de drogues en el context català. Com a estratègia d’alerta 
ràpida, en aquests 15 anys, l’Observatori ha detectat l’evolució dels 
nous consums, i també l’emergència de noves drogues, com per exem-
ple la ketamina, el GHB o el 2CB. Estratègies etnogràfiques com 
l’Observatori han facilitat la comprensió en l’àmbit de les drogues, ja 
que les dades que obté les reporta l’equip de camp format per joves 
consumidors o en contacte amb els consums.

Monotoritzar l’evolució dels consums ha comportat que l’Obser-
vatori hagi estat testimoni de primera mà de la normalització a Catalu-
nya. Ha observat el descens de l’alarma i l’estigma associat al món de 
les drogues, l’augment de les prevalences, els canvis en els discursos 
sobre les substàncies, és a dir, de l’assentament cultural de les drogues 
i de la capacitat d’agència dels consumidors per mantenir-se normalit-
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zats. A més de copsar la normalització, també hi ha contribuït perquè 
ha realitzat una tasca de recerca i divulgació que aporta llums a l’hete-
rogeneïtat dels consums i dels perfils de consumidors, superant els 
discursos reduccionistes. Els resultats de l’Observatori han ajudat a 
configurar un discurs més sensat entorn de les drogues i, pel cas que 
ens ocupa, a mostrar com la immensa majoria de consumidors mante-
nen el control sobre els propis consums.

Abans de la creació del Plan Nacional Sobre Drogas el 1985, es 
produïren controvèrsies ideològiques entorn de les polítiques de dro-
gues i la resposta que s’havia de donar al «problema de la Droga». 
L’evolució de les polítiques de drogues en les darreres legislatures, 
segons Martinón Quintero (2011, p. 327), ha comportat que a l’Estat 
espanyol «la política de drogas evolucionó hasta convertirse, esencial-
mente, en una política de reducción de daños». Sens dubte que reco-
neixem els grans avenços i la proliferació de l’enfocament normalitza-
dor de la reducció de riscs i danys. Actualment podríem considerar 
que està plenament implementada en la intervenció dels col·lectius 
més desafavorits que realitzen consums per via parenteral però, tot i 
això, que només Catalunya i Euskadi tinguin sales de venopunció, as-
senyala les mancances de certes estratègies de reducció de danys a la 
majoria de territoris de l’Estat. Tot i el debilitament del prohibicionis-
me, encara és un discurs situat en la posició subalterna, al qual li que-
da un llarg camí perquè les polítiques de drogues siguin esencialmente 
polítiques de reducció de danys.

3.3. El discurs de la normalització i el de la regulació

Des d’una perspectiva històrica, per explicar el nou escenari dels con-
sums de drogues, el concepte de normalització representa el marcador 
de canvi respecte el món marginal de l’heroïna. El nou escenari com-
portà la difusió dels consums però sense la generalització dels proble-
mes (Díaz, Pallarés i Barruti, 2001, p. 147; Parker, Aldridge i Meas-
ham, 1998, pp. 151-153). Els nous consums s’inscrivien en l’hedonisme 
de la Societat de Consum on els joves, per continuar gaudint-ne, s’ha-
vien de mantenir normalitzats (Conde, 1999, pp. 115-128). Romaní 
(2005a, p. 112) senyala com la generalització dels consums comportà 
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la domesticació de les conseqüències negatives, només presents en 
aquells que consumien descontroladament. En les primeres propostes 
de la tesi de la normalització (Parker, Aldridge i Measham, 1998, 
p. 154) es destaca com els joves realitzen consums sensats12 (sensible) 
de drogues, on la moderació esdevé clau per obtenir els efectes posi-
tius i evitar els indesitjables. Parker, Aldridge i Measham (1998, 
p. 155) consideren que els consumidors es converteixen en experts 
(drugwise), és a dir, han d’obtenir cert coneixement per a controlar els 
consums.

La proposta del consum sensat rebé airades crítiques perquè es 
considera que la tesi de la normalització omet el risc intrínsec de les 
drogues. Pels detractors de la normalització és inadequat parlar de 
consums sensats perquè sota aquesta patina d’aparent normalitat 
s’amaguen consums potencialment problemàtics (Blackman, 2004; 
Shiner i Newburn, 1997, 1999). Altres veus entenen la capacitat de 
control argumentada pels consumidors com una tècnica de neutralitza-
ció, és a dir, un tipus d’excusa utilitzada per evitar (neutralitzar) la 
desviació i presentar-se com a normalitzats, però ni els consums es 
controlen ni els consumidors es mantenen normalitzats (Sandberg, 
2013, p. 65). Aquests arguments estan en clara consonància amb el 
discurs prohibicionista que no accepta altra via que l’abstenció. 
A l’Estat espanyol, Calafat et al. (2000, p. 249), en un text sobre la 
suposada «cultura del cànnabis», no admeten la possibilitat de contro-
lar perquè consideren que els joves consumeixen cànnabis compulsi-
vament. Altres texts ibèrics neguen la capacitat de control (Calafat et 
al., 1999) i, fins i tot, en el cas del cànnabis es defensa la teoria de la 
escalada (Vázquez i Becoña, 2000). I a l’Estat espanyol ha estat recur-
rent entendre el procés sociocultural de la normalització com un feno-
men pervers que comporta la banalització dels problemes relacionats 
amb les drogues.

Negar la capacitat de control és negar la capacitat d’agència dels 
consumidors, com estratègia política per legitimitzar les pràctiques de 

12.  Parker utilitza el concepte sensible que aplicat a les persones es pot traduir com 
a sensat i prudent. En el context espanyol s’ha utilitzat recurrentment el concepte de 
consum responsable per explicar els consums compatibles amb l’entorn i les responsa-
bilitats. En el present text, preval l’expressió de consums controlats perquè s’ajusta 
més a la proposta del discurs de la regulació.
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control social sobre els consumidors (Aldridge, Measham i Williams, 
2011, p. 223; Baratta, 1991, pp. 49-55). Tot i les mirades que neguen 
el control sobre els consums, les mirades hermenèutiques de la realitat 
social desmunten la fal·làcia prohibicionista (Pennay i Moore, 2010, 
p. 563). Permeteu-nos insistir en la capacitat de control, si tots o la 
gran majoria de consums comportessin problemes, la major part de 
la població en desenvoluparia. A voltes es desencadena la ira entre els 
moralment commoguts, quan es proposa que els consumidors norma-
litzats controlen els consums de drogues fiscalitzades. Si tots els con-
sums són problemàtics, és difícil d’explicar com dels 412.06013 consu-
midors habituals de cocaïna (últims 30 dies) a l’Estat espanyol només 
21.249 (primer tractament i amb tractament previ) realitzen una de-
manda de tractament, és a dir, el 5,15 per 100 dels consumidors habi-
tuals de cocaïna. Si el control no fos possible la dada hauria de ser del 
100 per 100. En el cas que també s’incloguessin les demandes de trac-
tament en recursos privats creiem que la dada en cap cas seria superior 
del 10 per 100. A Austràlia, segons Duff (2004, p. 387), només el 10 
per 100 dels consumidors intensius realitza una demanda de trac-
tament.

La immensa majoria de consumidors controlen els consums i els 
fan compatibles amb la disciplina, la racionalitat, la llibertat (Mander-
son, 2005; Keane, 2002) i, en general, amb tots els valors nobles. Les 
recerques sociològiques de Parker, Measham i Aldridge (1995) 
Parker, Aldridge i Measham (1998) Parker, Williams i Aldridge 
(2002) i Parker (2005) a Anglaterra; Duff (2003, 2005) i Holt (2005) 
a Austràlia; Järvinen i Demant (2010) a Noruega; Hutton (2010) a 
Nova Zelanda; Cheung i Cheung (2006) a Hong Kong. I també els 
treballs etnogràfics en el context espanyol, Romaní (2004, 2005a, 
2008), Díaz, Pallarés i Barruti (2000, 2001, 2002, 2003), Díaz, Palla-
rés, Barruti i Espluga (2004) Pallarés et al. (2005, 2006, 2007) Martí-
nez Oró et al. (2008, 2009, 2010) i Martínez Oró i Pallarés (2009) 
evidencien que els consums controlats són l’expressió majoritària dels 
consums recreatius, i només una minoria de consumidors desenvolu-

13.  Aquesta s’ha calculat prenen com a referència el 1,3 per 100 de la població entre 
15 i 64 anys que segons l’EDADES 2009 havien consumit cocaïna en l’últim any i les 
31.696.550 persones d’aquesta edat que segons l’INE vivien a l’Estat espanyol el 1 de 
gener de 2009.
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pen problemes. Les evidències empíriques d’aquestes recerques mos-
tren com els consumidors utilitzen les drogues per obtenir beneficis i 
intenten evitar l’aparició de danys.

Proposem el discurs de la regulació com l’eina analítica per di-
lucidar com els consumidors gaudeixen dels efectes de les drogues i 
alhora es mantenen normalitzats. L’anomenarem discurs de la regula-
ció però s’ha d’entendre com una pràctica discursiva, és a dir, un 
discurs que possibilita i ordena les pràctiques dels consumidors. La 
difusió del món de les drogues arran del procés de normalització ha 
comportat que totes les persones que hi han mantingut contacte, tam-
bé els no consumidors, dominin el discurs de la regulació per ordenar 
l’univers simbòlic dels consums. En aquest sentit, les ciències socials 
han proposat diferents teories per entendre com els consumidors re-
gulen i controlen els propis consums. Control i regulació relacionada 
amb qualsevol pràctica d’autoatenció per sobreviure en un context 
hostil.

Sabem que «des dels orígens les societats humanes han utilitzat 
molts productes diferents per alterar l’estat d’ànim, per accedir a algu-
nes formes de coneixement, per estimular-se, calmar-se, sentir-se bé» 
(Romaní, 1997, p. 40). Utilitats de les drogues que eren compatibles 
amb la cohesió social (Blackman, 2004). Abans de la revolució indus-
trial la relació entre les drogues i les societats humanes es fonamenta-
va en el control i la regulació, on les persones no sofrien cap tipus de 
sanció social per prendre substàncies psicoactives14 (O’Malley i Val-
verde, 2004; Moore, 1993; Zinberg, 1984). Al llarg de la història, la 
relació entre les societats humanes i les substàncies s’ha caracteritzat 
per l’ús vinculat a pràctiques simbòliques. L’estat d’excepció contra 
les drogues és el resultat de la implementació de les societats industri-
als —on el caràcter col·lectiu perdé centralitat en l’organització so-
cial— i el prohibicionisme (Romaní, 2004; Díaz, 1998). El prohibici-

14.  La història de les drogues és molt més complexa, i en determinades societats 
abans de la revolució industrial, sí que es sancionaren certs usos de substàncies, per 
exemple, a Anglaterra el 1736 s’aprovà la Gin Act, un decret que imposava taxes ele-
vades a la destil·lació i la venta de ginebra, el què comportà la proliferació del contra-
ban i la destil·lació il·legal. Aquesta llei s’aprovà per la pressió de moviments religio-
sos, entre altres, les esglésies Metodista i la Quàquera (Gamella, 2003, p. 99). A més, 
recordar la cacera de bruixes per part de l’Església catòlica on els usos de certes plan-
tes psicoactives podien ser motiu suficient per ser acusat de bruixeria i acabar a la fo-
guera.
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onisme desplaçà els consums cap als marges socials i les subcultures 
juvenils, cosa que comportà que en les noves drogues, producte dels 
avenços farmacèutics (cocaïna, heroïna…), no es construïren regula-
cions socioculturals com les dels consums tradicionals (Arif, 1981, 
p. 22). El discurs hegemònic negava la capacitat de control malgrat 
que la majoria de consumidors controlaven els consums, encara que 
estiguessin estigmatitzats (Becker, 2009; Zinberg, 1984). Dominar els 
consums de drogues és possible en qualsevol context sociocultural, 
alhora que aquest delimita i possibilita l’aparició dels problemes (Ro-
maní, 2004; Díaz, 1998; Peele, 1990, 1985; Zin berg, 1984; Young, 
1971).

Al llarg de la història, per no perir i dotar de sentit la vida, l’és-
ser humà ha exercit el control sobre les pròpies activitats, especial-
ment les potencialment perilloses (Castel, 1984). Norbert Elias (2009, 
pp. 535-550) senyala que la història de vida social en les comunitats 
humanes ha dotat a les persones d’una autocoacció i autodominació 
que ha delimitat l’expressió de com ha esdevingut el progrés social en 
les societats occidentals; i en obres posteriors Elias (2002, pp. 17-18) 
considera que l’autocontrol dels individus, és a dir, el domini dels 
éssers humans sobre si mateixos constitueix la base del procés de ci-
vilització. Michel Foucault considera les tècniques de si com «las 
prácticas sensatas y voluntarias por las que los hombres no sólo se fi-
jan reglas de conducta, sino que buscan transformarse a sí mismos, 
modificarse en un ser singular y hacer de su vida una obra que presen-
ta ciertos valores estéticos y responde a ciertos criterios de estilo» 
(Foucault, 2002, p. 14). Duff (2004, p. 390), a partir de les premisses 
de les tècniques de si de Foucault, proposa que la cerca del plaer en 
els consums de drogues requereix de l’exercici de la moderació i l’au-
tocontrol, i que cada persona ha de definir els límits personals. Mit-
jançant la moderació, tractarà de mantenir-los perquè reconeix que 
traspassar-los comportarà complicacions en la vida. Arran dels estu-
dis de governabilitat de Foucault, Sepúlveda (2010, p. 62) proposa la 
teoria de l’aguant (aguante) on exposa que en l’àmbit dels consums 
recreatius de drogues existeixen tres expressions de l’aguant que defi-
neixen les característiques dels consums en cada persona, un d’aquests 
és l’autocontrol sobre si mateix per drogar-se quan es vulgui, és a 
dir, com la capacitat per regular els propis consums (Sepúlveda i Ro-
maní 2013, pp. 89-101). En la mateixa línia Moore i Valverde (2000, 
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p. 526) consideren que els consumidors han de poder exercí la gover-
nança sobre si mateixos per monitoritzar els riscs i evitar els danys 
possibles.

Parker, Aldridge i Measham (1998, pp. 132-147) destaquen que 
els consums es regulen a partir de l’avaluació, en termes de cost-be-
nefici dels efectes positius i les conseqüències negatives obtingudes. 
El resultat de l’avaluació orientarà els futurs consums. Si l’avaluació 
és positiva s’hi perseverà, en cas contrari s’abandonaran. En una pro-
posta teòrica similar, Rodríguez et al. (2008) detallen com els consu-
midors s’allunyen del discurs del risc formal (el proposat pel discurs 
prohibicionista) per realitzar una lectura del risc subjectiva i contex-
tual, que «tiene que ver con las lecturas de las repercusiones de los 
consumos, de los tipos de consumos y sus contextos, y de la percep-
ción subjetiva de la capacidad personal para afrontarlos […] la lectu-
ra subjetivizada apunta a la sustitución del concepto “daños seguros” 
por el de “daños probables”» (Rodríguez, 2013, p. 123). Els consu-
midors avaluen els consums en termes de beneficis i danys possibles, 
on consideren el risc com a intrínsec per obtenir els plaers de les 
drogues perquè «sin riesgos no hay beneficios» (Rodríguez, 2010, 
p. 123).

Moore (2008, p. 357) apunta que durant l’època més hegemòni-
ca del discurs prohibicionista, les drogues eren enteses com a corrup-
tores de la racionalitat i productores de cossos grotescos. En els dar-
rers temps el discurs hegemònic ha estat subvertit pel discurs 
subaltern de la normalització, on els consums i l’obtenció del plaer 
són compatibles. Fer-ho compatible és producte de la disciplina i el 
sentit comú que permet gaudir dels consums sense desenvolupar pro-
blemes. Zinberg (1984, p. 5) destaca que el context representa l’as-
pecte oblidat en les recerques sobre drogues, però és en el context on 
es construeixen les sancions i els rituals que delimiten els consums 
acceptables.

Autodominació, tècniques de si, moderació, autocontrol, aguant, 
governança de si mateix, monitorització del risc, avaluació cost-bene-
fici, lectura subjectiva, discurs de la normalització i sancions com a 
estratègies per regular els consums. És a dir, en un sentit similar al del 
discurs de la regulació, per explicar com els consumidors amb la vo-
luntat de mantenir-se normalitzats regulen i controlen els consums. 
Així doncs, qualsevol proposta que analitzi lliure de moralitat «purita-
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na» els discursos i les pràctiques dels consumidors, observarà com 
utilitzen discursos allunyats del prohibicionisme.

Entendrem el discurs de la regulació com: el discurs que ordena 
i dóna sentit a l’univers simbòlic dels consums amb la finalitat d’obte-
nir-ne el plaer, evitar els efectes indesitjables i continuar normalitzat. 
El discurs de la regulació avalua els beneficis i els possibles danys que 
s’obtindran. Aquest discurs construeix els consums, tot i les difuses 
fronteres simbòliques, com a normals, acceptables, potencialment pro-
blemàtics i desviats. Com a discurs es pot entendre com una tècnica de 
si aplicada a l’àmbit de les drogues, amb la finalitat de relacionar-s’hi 
amb els mínims danys possibles. I, com assenyalen Duff (2004, 
p. 390) i Elias (2002), la moderació i l’autocontrol esdevenen claus 
per obtenir plaer i mantenir-se normalitzat. Per això el discurs de la 
regulació no desapareix quan els consums són intensius i freqüents, 
perquè l’agència del consumidor permet interpretar, actuar, resignifi-
car i modificar els propis consums en funció de les conseqüències ob-
tingudes. En definitiva, permet executar amb èxit consums desvincu-
lats dels problemes i els danys.

El procés de normalització ha comportat certa homogeneïtzació 
dels consums que s’entenen com a normals. En l’escenari dels con-
sums recreatius hi ha un mínim de consens en el moment de definir 
quins són els consums normals. A partir del consens han emergit unes 
regularitats que funcionen com a normes informals, mal·leables contí-
nuament en funció dels elements que possibiliten els consums. Les 
regularitats compartides pels coneixedors del món de les drogues 
s’aglutinen en el que anomenarem el discurs de la normalització, en el 
mateix sentit que descriu Moore (2008, pp. 353-355). Aquest discurs 
és compartit pels coneixedors dels consums recreatius (no només pels 
consumidors), però cada persona en realitza l’apropiació personal per 
elaborar el discurs de la regulació. El discurs de la normalització, en 
ser producte del consens, és influenciat per les posicions del grup 
d’iguals, la classe social i altres elements socioculturals. Tot i que el 
discurs de la normalització és compartit per la gran majoria de les 
persones coneixedores del món de les drogues, aquest pot variar entre 
cultures i col·lectius. En ocasions es troba que alguna expressió dels 
consums és entesa de manera diferent per diferents grups, cosa que 
indica que dos discursos de la normalització poden conviure en el ma-
teix entramat sociocultural degut a les posicions polítiques dels grups, 
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per exemple, entre els col·lectius vinculats a la música punk es norma-
litza consumir speed durant els concerts encara que la freqüència sigui 
cada cap de setmana, en canvi per persones desvinculades d’aquesta 
subcultura consideren altament problemàtic consumir speed i més fer-
ho cada cap de setmana.

El discurs de la normalització ordena les pràctiques sobre les 
quals hi ha cert consens per entendre-les com a normals. I el discurs 
de la regulació és el discurs propi que serveix a la persona per ordenar 
l’idoneïtat dels consums. El discurs de la normalització delimita l’ac-
ceptabilitat dels consums, però la pràctica del consumidor es deu al 
discurs de la regulació. En aquest sentit, quan una persona avalua els 
consums ho fa a partir del discurs de la regulació, tot i que normal-
ment pren com a referència el discurs de la normalització. La pràctica 
resultant serà producte del discurs de la regulació i no del discurs de la 
normalització. La influència de les pràctiques microsocials del discurs 
de la regulació comporta canvis en el discurs de la normalització. Per 
exemple, a finals dels noranta l’LSD estava normalitzat entre els con-
sumidors més experimentats, però actualment s’entén com una subs-
tància potencialment problemàtica on els consums només poden ser 
excepcionals. És a dir, el discurs de la regulació de cada persona de-
sestimà consumir LSD i com a resultat el discurs de la normalització 
entén com a potencialment problemàtic l’LSD.

Entre un gran nombre de consumidors, el seu discurs de la regu-
lació és gairebé idèntic al de la normalització; però, en d’altres és 
substancialment diferent. Alguns consumidors presenten un discurs de 
la regulació allunyat del de la normalització, però mai tan peculiar 
com perquè els consums siguin entesos per l’entorn com a problemà-
tics. Si el discurs de la regulació d’un consumidor normalitza consums 
entesos com a problemàtics, l’entorn l’etiquetarà com a problemàtic i, 
en conseqüència, deixarà de pertànyer a la categoria de consumidor 
normalitzat. Quan un consumidor es droga de manera contradictòria al 
discurs de la normalització, normalment sap que n’està trencant les 
normes. Si el consumidor no vol perdre l’estatus de normalitzat, no-
més podrà realitzar consums que trenquen amb les normes en certs 
moments i contexts, i sempre i quan no li afecti amb el compliment de 
les responsabilitats adquirides.

A l’actual escenari de la normalització, la capacitat d’agència 
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dels consumidors, la institucionalització i l’eficàcia simbòlica15 del 
discurs de la regulació són elements que dificulten l’aparició de pro-
blemes. Pel que fa a l’eficàcia simbòlica, tal com s’ha apuntat a Mar-
tínez Oró i Conde (2013, pp. 45-49), durant els vuitanta els consums 
d’heroïna es vincularen a la marginalitat, i les conseqüències terribles 
es justificaven també per l’eficàcia simbòlica (Levi-Strauss, 1973, 
p. 152) dels consums i no només pels efectes farmacològics. Com se-
nyala Usó (1996, p. 315):

El yonqui confirma punto por punto los criterios de sus represores, y 
éstos confirman a su vez la irresistible dependencia, aunque estos suje-
tos usando —como mucho— ¼ de gramo de heroína adulterada al 95 
por 100 cada día, cantidad insuficiente para provocar síndromes de abs-
tinencia serios.

A l’escenari de la normalització, la voluntat de mantenir-se normalit-
zat genera l’eficàcia simbòlica per continuar adherit a les institucions 
socials. Les observacions participants en el marc de l’Observatori han 
permès contactar amb consumidors extremadament intensius sense 
que això afectés a la seva normalitat social. Creure que els consums 
són normals permet mantenir-se normalitzat. En cas contrari —com el 
dels heroïnòmans dels vuitanta—, entendre els consums com a proble-
màtics facilita l’aparició de problemes. Degut a l’eficàcia simbòlica, 
alguns consumidors poden realitzar durant anys consums freqüents i 
intensius sense que es qüestioni la seva normalitat. L’eficàcia simbò-
lica en els consumidors recreatius també és més efectiva perquè no 
s’utilitzen vies tan eficients com la injectada, ni substàncies altament 
addictives com l’heroïna o el crack. Utilitzar substàncies menys ad-
dictives i vies menys eficients comporta que a la fórmula persona-

15.  Es pot entendre l’eficàcia simbòlica com els efectes produïts pel sistema de cre-
ences integrats en un entramat sociocultural determinat. Com senyala Lévi-Strauss 
(1973, p. 152) «No hay razones, pues, para dudar de la eficiencia de ciertas prácticas 
mágicas. Pero al mismo tiempo se observa que la eficacia de la magia implica la creen-
cia en la magia, y que ésta se presenta en tres aspectos complementarios: en primer 
lugar, la creencia del hechicero en la eficacia de sus técnicas; luego, la del enfermo que 
aquél cuida o de la víctima que persigue, en el poder del hechicero mismo; finalmente, 
la confianza y las exigencias de la opinión colectiva, que forman a cada instante una 
especie de campo de gravitación en cuyo seno se definen y se sitúan las relaciones 
entre el brujo y aquellos que él hechiza».
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context-substància, el pes d’aquesta última tingui un paper menys 
central i els efectes siguin més controlables. Tot i això, els problemes 
relacionats amb les drogues a les societats avançades són gairebé ine-
vitables i, alguns consumidors no poden dominar els consums i en poc 
temps desenvolupen problemes, especialment quan canvien de via. 
Per exemple, els consumidors de cocaïna (en pols) acostumen a desen-
volupar problemes severs d’addicció quan canvien de via i de presenta-
ció i passen a fumar cocaïna base.

Pel que fa a la institucionalització estesa com, «el proceso medi-
ante el cual las normas, los valores y los modos de comportarse se 
transforman en pautas duraderas, estandarizadas y predecibles» (Har-
re i Lamb, 1992, p. 77), produïda durant el procés de socialització, 
actualment travessada per la lògica de la Societat de Consum, els con-
sumidors desitgen mantenir-se com a subjectes competents i integrats 
socialment perquè «las instituciones […] Controlan el comportamien-
to humano estableciendo pautas definidas de antemano que lo canali-
zan en una dirección determinada, en oposición a las muchas otras que 
podrían darse teóricamente» (Berger i Luckmann, 2011, p. 74). Les 
institucions delimiten la normalitat mitjançant el control social (Ber-
ger, 2007). La institucionalització comporta que els consumidors res-
pectin, en major o menor grau, les normes formals i informals. Per-
què, com remarquen Erickson i Hathaway (2010, p. 138) «normalizing 
also means establishing the limits to social tolerance and clarity about 
rights and freedoms and obligations of drugs user to other members of 
society». Mantenir-se normalitzat implica respectar el discurs de la 
normalització mitjançant el discurs de la regulació que estableix els 
límits de la idoneïtat dels consums per fer-los compatibles amb les 
tasques quotidianes. En aquest sentit, els consumidors persegueixen 
continuar pertanyent a la categoria de persones normals i realitzen es-
forços per controlar els consums i evitar la marginació amb la que 
l’opinió pública tant s’esmerça en associar-los (Aldridge, 2008, p. 201; 
France, 2000).
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3.4.  L’acceptabilitat dels consums segons el discurs de la 
normalització

Pel discurs de la normalització, els consums normals vénen delimitats 
per: quan, on, cada quan, quant, amb qui, per què, què i com es consu-
meix. És a dir, temps, context, freqüència, intensitat, grupalitat, mo-
tius, substància i conseqüències. Cada element aporta a un consum 
determinat certes particularitats. De la imbricació dels diferents ele-
ments resulta una situació única, que el consumidor a partir del dis-
curs de la regulació, entendrà com a normal o no. Tant el discurs de la 
normalització com el discurs de la regulació construeixen les diferents 
manifestacions dels consums com tolerables, normals, potencialment 
problemàtics i desviats.

Els consums tolerables representen els consums que no estan 
normalitzats, però si es produeixen esporàdicament, el discurs de la 
regulació els pot tolerar perquè considera que no posa en entredit 
la normalitat. Poden ser exemples, un consum de cocaïna dimarts a la 
tarda, sempre que, no es torni a prendre fins al cap d’uns dies després 
i el fet de consumir entre setmana sigui excepcional. També són tole-
rables els consums de drogues minoritàries com ara 2CB: no és nor-
mal consumir-ne però un consum experimental entès com a excepcio-
nal s’accepta com a compatible amb la normalitat. Els consums 
tolerables per molts consumidors són entesos com normals per altres. 
Per tant, les dues categories s’entenen com a funcionals i permeten 
obtenir efectes positius. La diferència és que els consums tolerables 
ho són només en moments determinats i no poden presentar-se fre-
qüentment. Tant els consums tolerables com els normalitzats són 
compatibles amb el discurs de la regulació i permeten continuar nor-
malitzat. Per això, pels consumidors, no resulta excessivament central 
que siguin tolerables o normals, el més important és que aquests con-
sums es desvinculin dels problemes. Tot i que com s’ha assenyalat, en 
l’actualitat, certes actituds de tolerància amaguen un desinterès cap 
a l’altre. En el cas dels consums aquest desinterès també es trobaria 
quan es toleren certs consums perquè els protagonistes provoquen de-
sinterès en la persona que els jutja. Així també, algunes persones tole-
ren per desinterès certs consums que són potencialment problemàtics.

Pel discurs de la normalització, els consums normals són els que 
s’accepten per la majoria de persones coneixedores del món de les 
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drogues. La regularitat del discurs de la normalització que entén com 
a normals els consums, correspon a drogar-se esporàdicament amb els 
amics durant el temps d’oci, en el context de festa on la finalitat és 
obtenir plaer, les conseqüències no generen el rebuig de l’entorn, no li 
impedeixen complir les seves obligacions i les drogues consumides 
estan aceptades pel grup. No obstant això, certs grups normalitzen 
pràctiques que per d’altres només serien tolerables en determinats mo-
ments i de manera excepcional. Els consums que s’entenen com a po-
tencialment problemàtics, en altres moments s’accepten i es normalit-
zen, però la intensitat, la freqüència o les conseqüències negatives que 
comporten, els fan conceptualitzar com l’avantsala dels consums pro-
blemàtics. Aquests són els que se situen a la tènue frontera entre la 
normalitat i la desviació. I, encara que no han de comportar automàti-
cament problemes, el discurs de la regulació els acostuma a rebutjar 
perquè poden afectar les interaccions personals i també el compliment 
de les responsabilitats.

Els consums desviats representen els consums protagonitzats per 
les persones etiquetades com a problemàtiques o desviades. Seguint 
Becker (2009, p. 28), «es desviado quien ha sido exitosamente etique-
tado como tal, y el comportamiento desviado es el comportamiento de 
la gente etiqueta como tal». S’entenen com desviats els consums que 
atempten contra els objectius del grup, quan la interacció amb el con-
sumidor és inviable i en general quan els consums contravenen frontal-
ment el discurs de la normalització. Els consumidors que perseveren 
amb els consums altament intensius i potencialment problemàtics, són 
etiquetats com a desviats. Aquests han estat censurats pel grup rei te ra-
da ment i, en conseqüència, se’ls penja l’etiqueta. Els consums que re-
alitzen són similars als protagonitzats pels consumidors intensius o 
descontrolats però com que han estat etiquetats com a problemàtics 
s’entenen com a tals. És a dir, primer s’etiqueta el consumidor com a 
problemàtic i després els seus consums s’entenen com a desviats. Un 
cop etiquetat és difícil desvincular-se dels atributs negatius perquè tot 
i que en un futur els seus consums es desvinculin de les conseqüències 
negatives, aquests es continuaran entenent per l’entorn com a proble-
màtics i només després d’acumular noves interac cions positives i pas-
sat cert temps se li podrà despenjar l’etiqueta de problemàtic.

En aquest sentit, quan se’ls penja l’etiqueta de problemàtic patei-
xen certa discriminació i, fins a cert punt, se’ls estigmatitza. La tesi de 
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l’estigma de Goffman (2008) és aplicada en molts altres àmbits, però 
pel propòsit de la discussió entendrem l’estigmatització com l’etique-
ta més «greu» que es penja als consumidors. Becker (1974) assenyala 
que l’etiquetatge és l’avantsala de la desviació, però en els consumi-
dors recreatius les carreres desviades són molt improbables i es deuen 
més a les precàries condicions d’existència que als consums, encara 
que aquests sens dubte poden agreujar la situació. Hidalgo (2011) 
considera que fins i tot els consumidors més intensius realitzen un 
mínim de control. Si no es prenguessin cap tipus de mesura de control, 
els consumidors semblarien els macacos rhesus dels experiments de 
laboratori (Cohen, 1984, pp. 10-11 a Díaz, 2001, p. 20), on l’animal 
s’administra cocaïna fins a morir i, llavors sí que hauríem de donar la 
raó als que defensen la incontrolabilitat dels consums.

3.5. Posicions dels consumidors

La literatura en l’àmbit de les drogues, a voltes, presenta els diferents 
perfils de consumidors com clixés inamovibles. Pallarés (1995, p. 35) 
presenta el concepte d’itinerari per destacar que «la qüestió rau en el 
tipus de relació que s’estableix amb la substància i no en la substància 
en si». El concepte d’itinerari és interessant per denotar el procés can-
viant al llarg de la trajectòria del consumidor, on els factors biogràfics 
i la institucionalització hi tenen un paper destacat. S’utilitzarà el terme 
de posició per copsar la relació que manté un consumidor amb les 
drogues. Les posicions són dinàmiques i canviants, i un consumidor al 
llarg de l’itinerari, amb la voluntat de mantenir-se normalitzat podrà 
variar la seva posició en múltiples ocasions, per seguir gaudint del 
plaer i evitar els danys. L’anàlisi dels discursos permet distingir les 
diferents posicions perquè són producte de l’habitus i els valors que 
fan interpretar i variar la idoneïtat de prendre drogues.

Les posicions dels consumidors vénen delimitades en funció de 
la intensitat, la freqüència i les conseqüències que comporten els con-
sums. Les posicions obtingudes en les investigacions de Martínez Oró 
i Pallarés (2009) i de Pallarés i Martínez Oró (2013) depenien de la 
substància eix sobre la qual s’investigava, a la primera fou la cocaïna 
i en la segona l’alcohol. En les dues recerques les posicions basculen 
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entre dos pols diferenciats i oposats. En un pol se situen els consumi-
dors recreatius —més o menys intensius— on l’acceptació del con-
sum està clarament influenciada per una significació dels consums 
que, a priori, podríem entendre com «positiva». Posició producte dels 
discursos elaborats a partir de les experiències pròpies i que, per la 
seva curta edat i la limitada experiència en els consums, implica que 
per la majoria les vivències siguin positives. Tant els consumidors 
com els «no consumidors propers» als consums, accepten l’ús recrea-
tiu que s’entén com a normal durant els temps d’oci.

Contràriament, en l’altre pol, se situen els adolescents allunyats 
dels consums. S’oposen a qualsevol relació amb les drogues perquè 
les entenen com «negatives i problemàtiques». Rebutgen els consums 
sense matisar la freqüència ni el patró de consum, incloent els con-
sums experimentals i recreatius. Independentment de l’opinió, que els 
mereix els consums recreatius, els usos vinculats a problemes són re-
butjats per tots els adolescents. També, respecte a la consideració dels 
riscs de drogar-se, tots els consumidors accepten la seva existència i 
argumenten, en major o menor mesura, que els consums poden desen-
cadenar seriosos problemes. Encara que alguns mantenen un pensa-
ment il·lusori en considerar que els efectes indesitjables es produeixen 
en «altres persones» indeterminades.

En la present discussió sobre la normalitat dels consumidors, 
s’ha reelaborat les posicions de les dues investigacions per unificar i 
presentar unes de més satisfactòries per explicar la normalitat. Presen-
tem cinc posicions per ordenar-los. Aquestes són:

Esporàdica: Representen els consumidors amb una freqüència 
de consum espaiada en el temps, i quan consumeixen ho fan poc in-
tensament, és a dir, prenen per notar lleument els efectes de les subs-
tàncies. En aquesta categoria se situen la majoria dels consumidors 
durant les etapes inicials, o també a partir de certa edat, on les sortides 
nocturnes adquireixen un paper secundari. Molts consumidors després 
de mantenir posicions intensives o descontrolades, poden tornar a una 
posició esporàdica per minimitzar els riscs i els danys o perquè les 
condicions contextuals impossibiliten els consums més intensius.

Intensiva: Consumeixen més freqüentment i intensa. Per aquests 
és recurrent drogar-se en la majoria de sortides nocturnes, de vegades, 
ho poden fer poc intensament, però en altres, poden fer-ho fins a obte-
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nir els efectes més extrems. Els consums en ser més intensos poden 
patir les conseqüències negatives més lleus de forma més recurrent-
ment. I també assumeixen més riscs de patir efectes indesitjables. La 
majoria varien la seva posició periòdicament per evitar danys, així 
poden intercalar períodes de consum intensiu amb altres més esporà-
dics o directament l’abstenció. Tant entre els esporàdics com entre els 
intensius és clau que els consums es desvinculin de sancions grupals, 
i tampoc, afectin al compliment de les responsabilitats.

A voltes, s’agruparà aquesta posició amb l’esporàdica sota el 
concepte de posició recreativa. Si ens referim als consumidors, sense 
especificar, ens referirem als consumidors recreatius, tant als esporà-
dics com als intensius. Els consumidors recreatius presenten el discurs 
de la regulació més definit, és a dir, entenen més pràctiques de con-
sum com a potencialment problemàtiques i en normalitzen menys que 
els consumidors descontrolats. Per això els intensius, tot i realitzar 
consums més freqüents i intensos, no corresponen a la posició descon-
trolada, encara que alguns durant la primera època de consum o en 
algun moment de la seva trajectòria s’hi posicionessin.

Els consumidors recreatius, per normalitzar els consums, és fre-
qüent que rebutgin les substàncies que no consumeixen (Rødner, 
2005). Megías i Ballesteros (2013, pp. 89-92) presenten la categoria 
de consumidors anomenada «previnguts» que normalitzen els con-
sums de cànnabis i alcohol, que ells consumeixen, però entenen com 
potencialment perilloses altres substàncies. A Martínez Oró i Pallarés 
(2009, pp. 31-32), els consumidors situats en la posició «anticocaïna» 
rebutjaven inequívocament la cocaïna perquè l’entenien com a proble-
màtica. En un sentit similar, la posició «porreta» de Pallarés i Martí-
nez Oró (2013, pp. 30-32) desestimava els consums d’alcohol perquè 
consideraven que produïa més inconvenients que avantatges respecte 
el cànnabis. El rebuig d’altres substàncies es deu més a motius ideolò-
gics i polítics que farmacològics, com en el cas de refusar la cocaïna 
perquè es considera una substància pròpia de les classes acabalades, o 
per una qüestió identitària perquè s’identifiquen amb el «món del càn-
nabis».

Descontrolada: Es consumeix amb freqüències i sobretot inten-
sitats elevades. Els situats en aquesta posició elaboren un discurs so-
bre els propis consums que els fa entendre com a compatibles amb les 
responsabilitats. Tot i que es mantenen en la normalitat social, l’en-
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torn els situa en la tènue frontera entre la normalitat i la desviació, ja 
que es considera que fan consums potencialment problemàtics. Acos-
tumen a ser els protagonistes de situacions indesitjables com violèn-
cia, assetjament o estats d’alteració extrems que impossibiliten la inte-
racció.

En la Societat de Consum, l’adolescència i la primera joventut es 
caracteritzen per l’estil de vida amb poques responsabilitats i amb una 
adherència líquida a les institucions socials. Per alguns, les sortides 
nocturnes i els consums adquireixen gran centralitat (Pallarés et al., 
2006, pp. 41-45). Les ganes de transgredir, d’experimentar i d’obtenir 
sensacions plaents, i utilitzant el concepte de Megías i Ballesteros 
(2013, p. 89) d’una posició «despreocupada» respecte l’entorn, pot 
comportar drogar-se intensament, fins i tot, descontroladament. Tot i 
la intensitat dels consums, els joves consideren la relació amb les dro-
gues com a compatible amb l’entorn i la resta de responsabilitats. 
L’aparent descontrol també s’entén com a normal perquè no li provo-
quen greus disfuncions. No obstant això, com es veurà, l’entorn no 
sempre els normalitza.

Els consums descontrolats són poc sostenibles en el temps, com 
així ho assenyalen els consumidors més experimentats, que els recor-
den com a propis de l’època destroyer, quan no importaven les conse-
qüències futures dels consums. L’acumulació d’experiències, espe-
cialment negatives, l’augment de les responsabilitats i la menor 
freqüència en les sortides, influeixen en abandonar la posició descon-
trolada (Martínez Oró, 2007). Els consums descontrolats es deixen 
d’entendre com a normals per construir-se com a potencialment pro-
blemàtics o com a tolerables només en situacions excepcionals. En 
conseqüència, el discurs de la regulació normalitzarà els consums 
menys freqüents i intensius perquè són compatibles amb les responsa-
bilitats. Perseverar amb els consums descontrolats comporta ser estig-
matitzat i, en una minoria, la posició problemàtica es convertirà en 
l’únic espai social que se’ls hi reservarà. I llavors es situaran en la 
posició problemàtica.

Problemàtica: Formada pels consumidors estigmatitzats perquè 
els seus consums són incompatibles amb la normalitat. Quan una per-
sona és etiquetada com a problemàtica, per molt que es consideri a si 
mateixa com a normalitzada, serà entesa per l’entorn com a problemà-
tica. Malgrat això, en l’actualitat les persones es relacionen en dife-
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rents àmbits i grups d’iguals, el que permet a un consumidor entès 
com a problemàtic en un grup, resignificar els seus consums i presen-
tar-se com consumidor recreatiu en un altre grup, sense que aquest 
adverteixi de l’etiqueta de problemàtic que li penjà el primer grup. 
Aquesta multiplicitat d’amics esmorteeix l’estigmatització del consu-
midor perquè es poden relacionar normalitzadament amb altres perso-
nes, però com és obvi, si en el nou grup el consumidor persisteix en 
els consums problemàtics ràpidament se li tornarà a penjar l’etiqueta.

Autodestructiva: En aquesta posició es troben les persones amb 
problemes relacionals i existencials, pels quals les drogues funcionen 
com una línia de fuga, sense importar les conseqüències que els pu-
guin comportar. Només una minoria de joves utilitza les drogues amb 
finalitats «tanàtiques», per aquesta raó es presenten breument a conti-
nuació i no se’ls prestarà molta més atenció.

En el marc de la Societat de Consum una minoria realitza con-
sums altament intensius sense que els importi desenvolupar proble-
mes. És més, alguns els busquen explícitament. Els autodestructius 
estan fascinats per la transgressió, la marginalitat o qualsevol altre 
aspecte allunyat del discurs de la normalització. En ocasions, perse-
gueixen l’objectiu d’esdevenir víctimes d’un entorn hostil. Alguns 
presenten desencant, malestar, desorientació vital i, fins i tot, poc inte-
rès per seguir vivint. Les drogues es converteixen en l’arma per acon-
seguir l’autodestrucció, però també es podrien utilitzar altres vies. Els 
desenllaços fatals es deuen més a la ruïna existencial que no pas a 
l’acció «patògena» de les drogues. En la majoria de casos la voluntat 
d’autodestruir-se era present abans dels consums. L’entorn desconei-
xedor del món de les drogues, i els mitjans de comunicació si se’n fan 
ressò, atribuiran la mort directament i inequívoca a les drogues. Tot i 
que la posició autodestructiva també és dinàmica i, amb el temps, es 
pot abandonar i mantenir una altra posició, el canvi ve més motivat 
per qüestions vitals que per l’experiència amb les drogues, que també 
influeix, evidentment.

Actualment, els autodestructius són molt minoritaris, però durant 
l’època de l’heroïna aquesta posició era molt més recurrent, com apun-
ta Romaní (1993, p. 73) «el mito negativo de “la Droga” ha estimulado 
en gran manera la aparición de un tipo de identidad juvenil, de ser un 
don nadie, por lo menos uno puede pasar a ser algo importante en nu-
estro mundo actual y que de paso, parece preocupar/molestar mucho a 
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los mayores, como es ser un drogadicto». Com s’assenyala a Martínez 
Oró i Conde (2013, pp. 45-48) les dinàmiques de la Societat de Con-
sum ha suposat la desvinculació entre la marginació i els consums de 
drogues, per això ara és testimonial el perfil autodestructiu.

3.6.  Iniciar-se en els consums des d’una mirada normalitzadora

Per a alguns joves el discurs prohibicionista esdevé insatisfactori per 
explicar l’univers simbòlic dels consums. La premissa d’aquest dis-
curs per relacionar-se amb les drogues és inequívoc: no consumir. 
Discurs insatisfactori per a les persones que es droguen. A Martínez 
Oró i Pallarés (2009, pp. 89-93) i a Pallarés i Martínez Oró (2013, 
pp. 82-87) es presenta com el discurs hegemònic és inadequat per evi-
tar els consums entre determinats joves. En una societat que anima els 
joves al consumisme, a gaudir del temps d’oci i a assumir riscs, per 
alguns iniciar-se als consums és part del ritual de pas per assolir la 
joventut (Pallarés et al., 2006, p. 136).

Les mirades més problematitzadores dels consums destaquen la 
banalització dels riscs com la responsable dels primers consums (Shil-
drick, 2002). Els adolescents exposen que durant les primeres expe-
riències, en desconèixer els efectes que s’aconseguirien, la prudència 
era la clau per controlar els consums. El discurs de la regulació els 
assenyalava la necessitat de consumir poc intensament per evitar con-
seqüències desagradables. En altres paraules, mostren una alta percep-
ció del risc. Si s’aconsegueixen els efectes desitjats, s’assumirà com a 
certa la informació rebuda dels iguals, habitualment més grans: «t’ho 
passaràs bé», informació contradictòria amb el discurs prohibicionista 
que els assenyala: «les drogues et comportaran problemes». El consu-
midor copsa la contradicció entre els dos discursos i, per tant, adopta 
el discurs més coherent amb les intencions futures. Si desitja conti-
nuar prenent drogues adoptarà el discurs dels iguals, és a dir, el dis-
curs de la normalització, perquè li ofereix més eines per relacionar-se 
amb les drogues i, en certa mesura, desestimarà el discurs prohibicio-
nista.

A Martínez Oró i Pallarés (2009, pp. 91-97), es presenta com en 
el moment d’iniciar-se, els adolescents assenyalen la necessitat de 
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desafiar la barrera de la por rebuda durant la socialització, on el grup 
d’iguals juga un paper clau per superar-la. A la primera experiència, el 
neòfit pot mostrar cert temor perquè pensa que la profecia tremendista 
es complirà. Faura et al. (2007, pp. 267-268), en el mateix sentit que 
Becker (2009, p. 73), presenten la importància de l’amic experimentat 
com a guia en els primers consums. La seguretat que transfereixen 
tant el grup d’iguals com l’amic expert tranquil·litza al neòfit per dis-
sipar les pors i començar a gaudir dels efectes. Tot i això, algunes 
primeres experiències, especialment d’al·lucinògens, poden ser terri-
bles, caracteritzades per ansietat, pànic i pensament sobre la pròpia 
mort. Les experiències negatives, en la majoria dels casos, són pro-
ducte de l’ansietat secundària (Becker, 2009, pp. 163-176) resultat de 
creure que és probable morir-se o embogir. Pensar en la possible apa-
rició d’efectes terribles comporta que sigui més probable que la profe-
cia s’autocompleixi.

Amb el temps, alguns consumidors reconeixen les situacions in-
desitjables que precipitaren la mala experiència, com un context 
agressiu, una companyia desagradable, superar la dosi, no estar prepa-
rat, però molts coincideixen que no sabien quins serien els efectes i en 
percebre’ls s’inquietaren i es produí la mala experiència. En una oca-
sió posterior, podran decidir tornar a consumir perquè el discurs de la 
regulació haurà reconegut les condicions òptimes per drogar-se i obte-
nir els efectes plaents. En la nova experiència el paper dels iguals o 
l’amic expert actuarà com ansiolític i facilitarà gaudir-la. Els diferents 
efectes obtinguts amb la mateixa substància denoten com aquests de-
penen dels contexts, i sobretot de les expectatives dipositades en l’ex-
periència. Ordenar la vivència a partir del discurs de la regulació i 
creure que es controlaren els efectes comporta més possibilitats de 
dominar els efectes i gaudir de l’experiència.

Un altre cas particular el protagonitzen les persones que realitzen 
un consum experimental (o pocs consums) satisfactori però desistei-
xen de persevera-hi perquè consideren les drogues com a potencial-
ment problemàtiques. La decisió pot ser deguda tant a la pervivència 
del discurs prohibicionista, com a una decisió desvinculada d’un com-
ponent moral o de por. D’altres prefereixen abstenir-se de continuar 
perquè la pròpia negació de la capacitat d’agència, producte de la in-
fluència del discurs prohibicionista, impossibilita l’aparició del discurs 
de la regulació. En conseqüència es veuen a si mateixos com a perso-
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nes mancades de control (es refereixen a ells mateixos com a viciosos 
i addictius) i temen desenvolupar una addicció en cas de perseverar-hi. 
La por o neguit també és present en d’altres consumidors que conti-
nuen consumint, tot i que s’ha d’apuntar que conviure amb la incerte-
sa de desenvolupar problemes severs pot provocar l’ansietat secundà-
ria en el moment que es presenti una situació imprevista.

Megías et al. (2005, p. 77) consideren que la majoria de joves 
només realitzen consums esporàdics per experimentar amb el risc, 
com a ritual de pas. I, un cop experimentat es desisteix de tornar a 
consumir perquè és la millor manera de controlar els problemes asso-
ciats als consums. En certa mesura coincidim amb Megías et al. 
(2005) en que entre els joves actuals hi ha una gran presència de per-
sones que en algun moment de la vida han consumit, més o menys 
esporàdicament, però no han perseverat o consumeixen menys d’una 
vegada a l’any. Tots aquests encara que no es puguin entendre com a 
consumidors, també dominen el discurs de la normalització i en certa 
mesura contribueixen enormement a l’assentament cultural dels con-
sums.

3.7. La negació del plaer: moral i control social

One half of the world cannot understand the pleasures of the other (Jane 
Austen, 1816).
Quien no lo ha probado no lo puede entender, quien lo ha probado no lo 
puede explicar (Expressió dels consumidors).

En l’àmbit de les drogues, un aspecte que crida profusament l’atenció 
és la marginalitat del plaer, com a concepte de discussió i anàlisi per 
explicar els consums. La irrellevància del plaer és producte de les ar-
rels puritanes del prohibicionisme que el menysté com un fi justifica-
ble en la vida de les persones. Negació comuna en tots els dogmes 
derivats de la moral judeocristiana (Nietzsche, 2008). El discurs pro-
hibicionista, amb l’objectiu d’evitar qualsevol contacte amb les dro-
gues, ha maximitzat els aspectes problemàtics ometent i amagant el 
principal motiu de les persones en les societats avançades per consu-
mir-les: el plaer. Duff (2005, p. 385) apunta que «contemporary drug 
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policy and the ways in which it tend to privilege the “problem” of 
harms whilst eluding the consideration of pleasure». El plaer és obviat 
en les discussions sobre les polítiques de drogues16 com a estratègia 
per reproduir el discurs problematitzador, sense parar esment en les 
nombroses evidències que en subratllen la centralitat per dotar de sen-
tit els consums (Hidalgo, 2011; Fitgerald, 2002; Levy, O’Grady, Wish 
i Arria, 2005; Maclean, 2005; White, Degenhardt, Breen, Bruno, 
Newman i Proudfoot, 2006 a Duff, 2008, p. 384). Mentre es neguin 
els efectes plaents, les polítiques continuaran sense copsar la totalitat 
del fenomen; incorporar-los permetria millorar l’efectivitat i l’ètica de 
les intervencions (Duff, 2008; Moore, 2008).

Com es pregunten Holt i Treloar (2008, p. 19), «Why is pleasure 
considered unimportant and why is overlooked?» Doncs perquè el dis-
curs prohibicionista considera el plaer com la falsa il·lusió producte 
de la «lluna de mel» transitòria, que un cop es desenvolupi l’addicció 
deixarà pas inevitablement als turments.17 La prevenció abstencionista 
omet qualsevol referència al plaer, presentant de manera descontextu-
alitzada les conseqüències problemàtiques, com a únic escenari possi-
ble després de consumir (Rodríguez et al., 2008), informació inútil per 
a tots aquells que es drogaran (O’Malley i Valverde, 2004; Martínez 
Oró i Pallarés, 2009, pp. 195-202). Holt i Treloar (2008, p. 19) apun-
ten que conèixer els riscs i els possibles danys és insuficient per per-
suadir de desistir dels consums. Coggans (2006, p. 417) destaca que la 
prevenció universal és molt poc efectiva. En canvi, el discurs de la re-

16.  A l’Estratègia Nacional 2009-2016 del PNSD la paraula plaer no hi apareix ni 
una sola vegada mentre que la paraula «problemes» es presenta 36 vegades. 
17.  El següent text il·lustra aquesta lògica, es pot observar com després de presentar 
un aspecte relatiu als inicis dels consums es passa automàticament a parlar dels proble-
mes asso ciant-los a l’addicció, és a dir, ometent tot un procés relacional, simbòlic i 
vivencial dels consums per situar els consums en l’últim estadi de l’addicció, on no-
més hi arriba una minoria, i més amb el cànnabis. El text és un exemple del discurs 
prohibicionista que invita a l’alarma, podria ser una anècdota si no estigués firmat per 
la Ministra de Sanitat Elena Salgado. «Lo cierto es que el cannabis no sólo es la droga 
ilegal más consumida en España y en el resto del mundo, con un uso creciente en los 
últimos años, sino que la edad en la que los consumidores se inician es cada vez más 
temprana y, en consecuencia, los problemas que ocasiona son de mayor entidad. Por-
que la adicción a drogas, también al cannabis, lejos de ser inocua, deja su huella en 
forma de secuelas negativas en la salud, en las dificultades de aprendizaje, en las rela-
ciones familiares y afectivas y tiene efectos perjudiciales en el conjunto de la socie-
dad» (PNSD, 2006, p. 6). 
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ducció de danys i riscs ofereix una mirada pragmàtica, sensata i lliure 
de càrrega moral per abordar els consums, on els plaers són recone-
guts com a possibles conseqüències (Bernabeu i Sedó, 2013, pp. 157-
168; Race, 2008; Keane, 2003).

L’obra de Foucault subratlla que les disciplines del cos: Epide-
miologia, Psiquiatria, Salut Pública i Psicologia, posseeixen el poder 
estratègic per regular les poblacions mitjançant el coneixement inten-
cionadament ideològic. El poder estratègic dóna forma a tot allò que 
es construeix com a normal o desviat. En l’àmbit de les drogues, el 
discurs prohibicionista s’ha legitimitzat mitjançant les disciplines de 
la salut (disciplines del cos) que han destacat les conseqüències per-
verses de les drogues (Moore, 2002). Les disciplines de la salut repre-
senten l’espai de coneixement on s’ha generat la immensa producció 
científica en l’àmbit de les drogues. Els temes estrella han estat aspec-
tes com la predisposició a l’addicció, les conductes compulsives, la 
teoria de l’escalada, les disfuncions en la memòria, les dificultats 
d’aprenentatge, la neurotoxicitat, les malalties infeccioses, i molts al-
tres (Moore, 2010), òbviament aspectes problemàtics. Si s’investiga 
exclusivament sobre les situacions negatives, els únics resultats possi-
bles versaran sobre els problemes, sense espai per altres tipus de co-
neixements.

La línia ideològica en la recerca en l’àmbit de les drogues con-
sisteix a continuar reproduint el mantra prohibicionista, centrant-se 
amb els danys, les addicions i els problemes, sense espai per la recerca 
en aspectes com el plaer i tot allò positiu que poden reportar les dro-
gues a les persones (Amigó, 2012). En paraules de Moore (2008, 
pp. 354-355), «a researcher […] Writing about pleasure does not earn 
a researcher much in the way of research capital, so it is professiona-
lly safer to accept the focus on risk and harms». Reconèixer el plaer, 
en l’àmbit de les drogues, tal vegada no és el millor camí per realitzar 
recerques amb alts pressuposts però sens dubte que és el més ètic.

Les recerques etnogràfiques no poden ometre els efectes positius 
i plaents de les drogues. Els informes de l’Observatori inclouen l’apar-
tat d’efectes positius on el component del plaer esdevé central. A Mar-
tínez Oró i Pallarés (2009, pp. 110-123), sota l’epígraf d’efectes posi-
tius, trobem l’amalgama de pràctiques que justifiquen prendre 
drogues: relacionar-se amb el grup, potenciar les afinitats, desconnec-
tar de la rutina, intensificar les emocions i desinhibir-se. En definitiva, 
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buscar estats relacionals i emocionals positius. En tots ells descansa el 
plaer. I, si la pressió consumista converteix els joves en caçadors de 
plaers, les drogues s’erigeixen com una via més per obtenir el plaer 
(Demant, 2013, pp. 196-198). Com senyala Measham (2004, p. 322):

The alleviation of distress and the pursuit of pleasure are inherent in 
capitalist consumer society then we should not be surprised if a reduc-
tion in one form of psychoactive consumption is accompanied by an 
upsurge in another. With such a broad range of transgressive beha-
viours and such a broad social spectrum of appeal in evidence, the cha-
llenge of attempting to manage and minimize the consequences of the 
pursuit of pleasure is far greater than at present anticipated.

La persecució del plaer és estratègica, acceptar-lo en el context d’una 
societat hedonista implicaria legitimitzar els consums de drogues. Pels 
consumidors, la cerca del plaer representa la llibertat en la gestió del 
propi cos, que serveix per obtenir experiències vivencials (i a vegades 
viscerals) intenses, desvinculades de la pressió dels temps formals 
(Martínez Oró, 2014, pp. 70-72). Com senyala Gourley (2004, p. 65) 
els consumidors d’èxtasi tenen dificultats per explicar el plaer obtin-
gut, en el mateix sentit que ho indica l’aforisme de l’encapçalament 
del present apartat. El plaer és el motiu final dels consums perquè si-
gui quin sigui el motiu esgrimit, sempre s’expressa la busca d’una situa-
ció agradable i positiva, és a dir, plaent. I, en la cerca, tal com descriu 
la cita de Measham (2004, p. 322) els consumidors reconeixen la ne-
cessitat de realitzar l’exercici de control.
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4.
El procés de normalització

Aquella noche Marylou tomó todo lo que aparece en los libros: fumó 
tila, tomó barbitúricos y anfetas, bebió mucho alcohol, y hasta le pidió 
a Bull un chute de morfina que, él, por supuesto, no le dio. Le dio un 
martini. Estaba tan pasada con tantos productos que llegó a una especie 
de sopor y parecía una retrasada mental cuando se quedó en el porche 
conmigo. On the Road (Kerouac, 1981, p. 102).

Durant els vuitanta els problemes que es gestaren com a subproducte 
de la transformació politicoeconòmica (desigualtats socials, reconver-
sió industrial, crisi económica, atur juvenil o inseguretat ciutadana) 
foren amagats sota el «problema de la Droga» (Martínez Oró i Conde, 
2013, pp. 42-45). Els mitjans de comunicació oferien contínuament la 
cara més terrible de les drogues (sobredosis, atracaments…) on tots 
els consums foren entesos com a problemàtics i es negava la possibi-
litat de prendre drogues controladament. Els consumidors eren pre-
sentats com a potencials delinqüents i, amb la irrupció del VIH re-
presentaren també el risc de contagi (Da Agra, 2003). La centralitat de 
l’alarma relacionada amb l’heroïna ocultà els consums controlats d’al-
tres drogues com els de cocaïna, cànnabis o amfetamines. Durant els 
vuitanta, les conseqüències dels consums compulsius per via parente-
ral provocaren una histèria col·lectiva desproporcionada (Pallarés, 
1995, p. 15). I, amb la complicitat dels mitjans de comunicació, com-
portà la construcció social del monstre de «la Droga», com senyala 
(Usó, 2013, pp. 66-67):

Gracias a una cobertura excesiva y desmesurada y a un ejercicio de 
dramatización —promovido por los medios de comunicación y ciertas 

SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   95SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   95 16/01/15   09:0616/01/15   09:06



96   Sense passar-se de la ratlla

instituciones públicas y privadas «la Droga» pasó a un primer plano de 
actualidad. Todos sus males se identificaron con una sustancia-tipo 
(heroína), un consumidor-tipo (yonqui) y toda una coreografía típica 
(cuelgue, enganche, jeringas, agujas, palos, tratamientos, sobredosis, 
monos, etc.). El ejercicio ideológico proyectado por los creadores de 
opinión pública sobre los placeres y peligros de las drogas duras —he-
roína y cocaína— no proporcionaba demasiada información, sino más 
bien un paquete de esquemas para interpretar una nueva realidad so-
cial, que implicaba la necesidad de organizar una empresa moral beli-
gerante —maquillada de iniciativa terapéutica— para defenderse de 
«la Droga».

Durant l’estiu de 1987 es produeixen en ambients selectes d’Eivissa 
els primers consums d’èxtasi (Caudevilla, 2005, pp. 36-40; Oleaque, 
2004, pp. 62-65). En anys posteriors es difongué en el Regne Unit de 
la mà de la cultura acid i techno (Collin, 2002; Measham, Aldridge i 
Parker, 2001; Forsyth, Barnard i McKeganey, 1997), i també a la pe-
nínsula ibèrica amb especial rellevància a la costa de Llevant. A mit-
jan dels noranta l’èxtasi i la cultura Club eren presents a tot Europa 
occidental.1 Al País Valencià apareix la ruta del bakalao, on la indús-
tria de l’oci nocturn afavorida per una legislació laxa en qüestió d’ho-
raris, proposà un model de festa caracteritzat per llargs itineraris en la 
distància i en el temps, amb característiques semblants a Catalunya 
apareixé l’ambient màkina (Oleaque, 2004, pp. 73-79). A les festes 
electròniques, els joves buscaven el plaer mitjançant la grupalitat i la 
música, on l’èxtasi tingué un paper central (Oleaque, 2004, pp. 65-74; 
Gamella i Álvarez, 1999; Feixa i Pallarés, 1998, pp. 100-102).

Al llarg dels noranta, l’èxtasi i altres drogues es difongueren a 
d’altres contexts de festa. En conseqüència, molts joves independent-

1.  Com a detall s’ha de senyalar que els països de l’antic Teló d’Acer, després del 
col·lapse soviètic, han viscut «l’arribada» de les drogues de manera problemàtica, i no 
només amb l’heroïna, sinó també amb la metamfetamina i altres substàncies (Grund, 
2003). Sense conèixer exhaustivament la realitat politicoeconòmica dels països de 
l’Est, sembla talment que les dinàmiques d’exclusió que es produïren a l’Estat espa-
nyol durant la «modernització» dels vuitanta amb la conseqüent drogodependència 
dels joves exclosos de la modernitat, s’hagi reproduït en els països de l’Est. Per tant, el 
procés de normalització en els països de l’Europa de l’Est és incipient i encara conviu 
amb l’escenari problemàtic. El canvi de model econòmic, sigui feixista o comunista 
amb l’arribada del capitalisme comporta dinàmiques d’exclusió mitjançant els con-
sums de drogues.
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ment de la classe social, ideologia, sexe o valors, es relacionaren amb 
els consums de drogues (Díaz, Pallarés i Barruti, 2001, p. 166). La 
premsa sensacionalista criminalitzà la ruta del bakalao perquè era el 
context de consum que representava una amenaça per la joventut 
(Oleaque, 2004, pp. 106-118). Les notícies de consumidors absorbits 
pel frenesí extàtic ajudaren a perpetuar «el problema de la Droga», i 
fins i tot, com puntualitza Oleaque (2004, p. 107) «de manera al-
lucinant, els fulls parroquials de Barcelona, Lleida, Tortosa i la Seu 
d’Urgell publicaren un editorial en què atribuïen la proliferació de 
“les rutes” a la “crisi de valors” i a “l’erosió moral que els adults 
transmeten els joves”». La Societat de Consum preparava un nou sis-
tema de valors i un nous escenaris pels consums que canviaria el dis-
curs de les drogues a una part de la població, especialment entre els 
joves. Els nous consums es desvincularen dels problemes associats a 
l’heroïna, deixant pas a uns consums més acceptats i menys problemà-
tics. El procés de normalització havia començat i ja no tindria atu-
rador.

Després de la crisi de 1993, la implementació del model glocal i 
la Societat de Consum, entre d’altres conseqüències politicoeconòmi-
ques, comportà en els joves majors dificultats per assolir l’adultesa 
(Alonso, 2001, pp. 61-85; Alonso i Conde, 1996, pp. 94-95; Conde 
1996, p. 76). La joventut es convertí en un període vital més llarg però 
com a compensació, els joves pogueren gaudir intensament de l’oci, el 
consum i d’un estil de vida alliberat de les responsabilitats adultes. En 
el nou escenari, les drogues es convertiren en un producte de consum 
a l’abast de qualsevol jove (Martínez Oró i Conde, 2013, pp. 47-48). 
Com destacà l’Observatori:

Consumir implica accelerar l’arribada de «l’estat d’ànim adequat» per a 
cada situació i moment de la nit. De la mateixa manera que consumei-
xen altres mercaderies, les drogues són també funcionals per aconse-
guir quelcom, en una societat consumista que els ha socialitzat per evi-
tar qualsevol aturall per satisfer els desigs, i per realitzar-los 
immediatament (Pallarés et al., 2006, p. 83).

En una societat on els contexts formals oferien oportunitats precàries 
i inestables, les drogues funcionaren com a element d’autoatenció per 
mitigar els malestars produïts per la incertesa i l’ansietat cap al futur 
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(Duff, 2004, p. 388, pp. 317-320). En aquest sentit, Oleaque (2004, 
p. 67) destaca dels joves valencians:

L’èxtasi es va convertir en la gran droga de l’evitació de la vida per una 
generació que no hi tenia gaires expectatives posades. Els pares els ha-
vien deixat una vida còmode, però sense ideals ni inspiració. Els estudis 
i el treball eren, cada dia més, àrees de control, però no de realització. 
Per això resultava tan atractiu el descontrol en l’àrea de la diversió, que 
apareixia com l’antídot a l’obligació cada dia major que el sistema els 
exigia. Vivien una nova transició, cap a la consolidació d’un sistema 
social més reglat, més establert, més dur. Però, al mateix temps, sense 
que ningú els donara garanties reals que el futur seria consistent més 
enllà del 1992.

Els consumidors havien de mantenir-se normalitzats si volien gaudir 
dels plaers i la diversió que els oferia la Societat de Consum. S’havia 
d’evitar els problemes perquè s’associaven a l’estigma del món margi-
nal. En el marc de la Societat de Consum, la normalització afavorí el 
canvi en la construcció social del «problema de la Droga» (Romaní, 
2004, pp. 85-112). Amb el temps, tot i la resistència dels moralment 
commoguts, la normalització ha comportat cert assentament cultural 
dels consums de drogues, és a dir, s’han emmotllat en el nostre entramat 
sociocultural permetent la convivència menys problemàtica, tot i que, 
encara queda un llarg camí per arribar a una normalització completa.

Parker, Aldridge i Measham (1998, pp. 151-159) consideren la 
normalització com un procés conformat per set eixos: disponibilitat de 
les drogues, augment de les prevalences, l’acceptació dels consumi-
dors, l’expertesa dels consumidors, la intenció de continuar consu-
mint, l’assentament cultural d’allò il·lícit i l’assumpció del risc com a 
habilitat per la vida. A continuació, s’abordarà cada un d’aquests ele-
ments, tot i que sota epígrafs diferents, per explicar el procés de nor-
malització en el context espanyol i les implicacions socioculturals 
dels nous consums de drogues. En la present discussió, als eixos de 
Parker, Aldridge i Measham, s’ha d’afegir també, com a responsables 
de la normalització, la disminució de l’alarma, la desvinculació dels 
elements subculturals (aquests elements en certa mesura subjacents en 
els eixos esmentats) i com els consums han deixat de pertànyer exclu-
sivament a la generació juvenil, aspecte més recent però, com es veu-
rà, fonamental per la normalització.
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4.1.  Nous Consums: Disminució de l’alarma del «problema de 
la Droga»

La normalització s’utilitza per donar compte del procés sociocultural que 
comportà la major tolerància dels consums, diametralment oposat a 
l’alarma derivada dels consums d’heroïna dels anys vuitanta. Les con-
seqüències dels consums foren menys problemàtiques i els consumidors 
s’invisibilitzaren. Rodríguez Cabrero (1993, p. 87) destaca «entre los ciu-
dadanos integrados miembros de la sociedad de servicios, los consumos 
adictivos apenas si son visibles socialmente, forman parte de la vida coti-
diana de diferentes grupos sociales y de sus formas de consumo individu-
al, pero no generan problemas sociales». Encara que Rodríguez Cabrero 
continuava caracteritzant els consums com addictius, els consums s’ac-
ceptaven entre certs col·lectius perquè eren funcionals en diversos con-
texts (Erickson i Hathaway, 2010, p. 137). Megías et al. l’any 2000, sense 
esmentar pròpiament la normalització, apunten a la presència de diferents 
elements que possibilitaren el nou escenari en l’àmbit de les drogues:

El debilitamiento de la atención focalizada en los problemas de heroína, 
que favorece la aparición de nuevas sustancias en el imaginario colecti-
vo, en el lenguaje, y ligada a los problemas tradicionales del consumo, 
que permite el señalamiento de conflictos diferentes, en espacios nuevos; 
la disminución de la intensidad de los reacciones de satanización defen-
siva de algunos consumos y de algunos consumidores […] la aparición y 
extensión de posturas menos comprometidas […] todos estos elementos 
que, creemos, permiten justificar: la etapa que hemos vivido en España 
de construcción de un fenómeno social característico alrededor de la he-
roína […] parece estar tocando a su fin (Megías et al., 2000, p. 177).

Pels més bel·ligerants contra les drogues, el nou escenari s’entengué 
com un procés perillós perquè les drogues deixaven de generar rebuig, 
es banalitzaven les conseqüències dels consums, la difusió era patent 
i, en conseqüència, la normalització comportaria problemes (FAD, 
2009; Shiner i Newburn, 1999, 1997). Reconèixer la normalització 
dels consums era una acció desafortunada perquè fonamentava el des-
cens de la percepció de risc2 (Vázquez i Becoña, 2000, p. 182). A tí-

2.  Tot i que l’ús de cometes i altres aspectes de format varien profusament entre 
texts i autors, és curiós observar com el concepte de normalització s’ha utilitzat recur-

SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   99SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   99 16/01/15   09:0616/01/15   09:06



100   Sense passar-se de la ratlla

tol d’exemple, «normalization is a potentially destructive concept that 
can, and at times has been, used to further demonize and pathologize 
youthful drug use» (Shildrick, 2002, p. 46). La normalització era del 
tot inacceptable i s’havia de combatre enèrgicament.

Durant els anys noranta, el prohibicionisme continuà generant 
monstres, com les «pastilles de la mort» per referir-se a les pastilles 
d’èxtasi, tot i que eren menys patents les conseqüències terribles de 
l’heroïna (descens de la mortalitat, sobredosis, emergències, furts i 
atracaments, entre d’altres). Alarmar era l’única eina possible per 
abordar els consums perquè «el discurso prohibicionista no admite fi-
suras, las drogas son malas y todo lo que se aparte de esto es “baja 
percepción de riesgo”» (Romaní, 2009, p. 3). Si no s’alarmava per 
augmentar la percepció de risc, el nombre de drogodependents aug-
mentaria exponencialment perquè hi havia més nombre de consumi-
dors. Comas (2002, p. 88) apunta «los problemas de drogas no sólo no 
han desaparecido sino que han aumentado (cada vez hay más jóvenes 
consumidores experimentales o habituales) […] Mientras que los re-
cursos efectivamente destinados a la respuesta asistencial y preventiva 
van disminuyendo». Les campanyes mediàtiques foren les eines més 
vistoses i s’invertí una quantitat ingent de recursos públics3 en tots 
tipus d’estratègies per disminuir la demanda i per controlar l’oferta.

Tot i l’alarma professional i institucional, al llarg dels anys no-
ranta, el «problema de la Droga» anà apaivagant-se. Segons el «Baró-
metro de la percepción de los principales problemas de España» rea-
litzat pel Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) les drogues 
passaren de figurar entre els principals problemes a desaparèixer. «La 
Droga», el maig de 1985 (dada més antiga), era la cinquena preocupa-
ció (17,5 per 100) més important dels espanyols; el juny del 1988 

rentment entre cometes. La interpretació que en fem és que es parla de la normalització 
en l’escenari dels consums recreatius, però que de normal no en té res perquè els con-
sums són potencialment problemàtics per se. Un cas el trobaríem en el Llibre blanc de 
la prevenció de la Generalitat de Catalunya. També altres autors utilitzen les comentes 
perquè el concepte de normalització es considera que no està definit i s’utilitza en el 
sentit que l’utilitzen els consumidors.
3.  En els pressupostos de l’Administració central i les administracions autonòmi-
ques, 432.703.103 € foren destinats només l’any 2010 en programes i activitats rela-
cionades amb les drogodependències (Memòria PNSD, 2010). En el període 1986-
2010 la despesa fou de 5559 milions d’euros (dada obtinguda a partir de les memòries 
del PNSD). No es comptabilitza les despeses del control de l’oferta.
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(percentatge més elevat de la història), era la segona (49 per 100). 
Durant els noranta es mantingué, amb fluctuacions, entre el 35,8 per 
100 i el 16 per 100. Durant els 2000, el percentatge anà disminuint 
progressivament fins a assolí, el maig de 2014, el 0,1 per 100. El ba-
ròmetre del CIS il·lustra la irrellevància dels consums de drogues com 
a problema pel conjunt de la societat. Megías et al. (2000) exposen 
que les persones mantenien una percepció del «problema de la Droga» 
més elevada si se’ls preguntava pel «problema a Espanya» que si se’ls 
preguntava pel seu barri o ciutat, aspecte que demostra la intoxicació 
mediàtica i la sobre dimensió del «problema».

La disminució de l’alarma i el canvi en els discursos s’il·lustra a 
Megías et al. (2005) on es presenta una categorització de les percepci-
ons dels espanyols del «problema de la Droga». La categoria «consu-
mismo normalizador» (entre el 5 i el 25 per 1004 de la població gene-
ral espanyola), reconeix la presència social de les drogues i s’ha de 
conviure amb elles amb normalitat, «con una visión de las drogas 
como un producto de consumo, más o menos normalizado, entre el 
que no hay que escandalizarse». La segona categoria «pragmatismo 
desproblematizador» (entre el 6 i el 20 per 100 dels espanyols), en la 
línia del primer, però encara reconeix més beneficis en els consums de 
drogues. És a dir, l’any 2005, entre un 11 per 100 i un 45 per 100 dels 
espanyols elaborava un discurs allunyat del prohibicionisme i afí al 
discurs de la normalització.

La tercera categoria anomenada «inevitabilidad resignada» (en-
tre el 13 i el 32 per 100 dels espanyols) es caracteritza per entendre les 
drogues com a perverses i que no es pot fer res per minimitzar-ne els 
danys. I la «confabulación exterior» (entre un 34 i un 50 per 100), en 
clara oposició als consums, considera que l’única estratègia possible 
és el rebuig frontal tenyida d’alarma social. És a dir, dues posicions 
que reprodueixen amb matisos el discurs prohibicionista. Les dues 
primeres categories estan clarament en augment, la disminució de 
l’alarma i la tendència a la normalització és una realitat ben patent, 
que no està acompanyada per polítiques de drogues sensates amb la 
realitat i les conseqüències dels consums. En canvi, les últimes dues 

4.  Aquesta amplitud en els percentatges es presenta en el text de Megías et al. 
(2005), encara que pugui semblar inexacte, aquesta variació es deu al fet que es té en 
compte els marges d’error estadístic.
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categories descendeixen, en part com es presentarà, per qüestions ge-
neracionals.

La normalització provocà el canvi en la construcció del «proble-
ma de la Droga», on cada vegada eren menys freqüents les notícies de 
successos esperpèntics, les conseqüències dels consums eren menys 
terribles i, en conseqüència, l’alarma disminuí. De retruc del canvi en 
la percepció dels consums, aquests deixaren d’entendre’s com una 
prioritat en l’agenda política (Comas, 2002, pp. 90-92). Tot i això, 
alguns professionals s’han esmerçat en continuar senyalant les dro-
gues com a problema social de primer ordre per mantenir la sinecura 
de «viure de les drogues».5

4.2. L’augment de les prevalences dels consums

Un dels elements més destacats del canvi d’escenari fou la difusió 
dels consums i el conseqüent augment de les prevalences. Per Parker, 
Aldridge i Measham (1998, pp. 150-152) l’augment de les prevalen-
ces sense que augmentin les conseqüències negatives és un indicador 
de la normalització. A l’Estat espanyol, els indicadors epide mio lògics 
d’àmbit Estatal més fiables i vàlids corresponen a l’enquesta ESTU-
DES per a població escolar (14-18 anys) i l’EDADES per a població 
general (15-64 anys) promogudes pel Plan Nacional Sobre Drogas. 
Des de les primeres aplicacions, l’any 1994 i el 1995 respectivament i 
fins a l’actualitat, les tendències dels consums han presentat cicles de 
difusió i disminució, en els consums realitzats en els últims 30 dies i 
en els últims 12 mesos. Les oscil·lacions dels consums es relacionen 
amb les conseqüències del procés de normalit zació.

En relació a la normalització, les prevalences ens aporten dos 
elements importants. D’una banda, entre la població adulta, aplicació 

5.  El llibre Problemas de drogas aquí y ahora (FAD, 2009) és producte de la dis-
cussió entre 33 experts en l’àmbit de les drogues, on es pot observar com alguns pro-
fessionals advoquen per generar alarma. Visió enfrontada amb d’altres professionals 
que consideren contraproduent generar alarma per donar resposta als consums perquè 
l’alarma provoca més problemes que solucions. En relació al finançament, un profes-
sional apunta: «creo que coincidimos en que desde el punto de vista de la financiación 
hemos gozado de una situación de privilegio…»
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rere aplicació, s’acumula més percentatge de població que ha consu-
mit alguna vegada a la vida. I per altra banda, la difusió dels consums 
produïda durant els anys noranta i sobretot durant els primers anys 
dels segle XXI ha comportat una major presència social dels consums 
de drogues. En relació al primer element, és d’extrema importància 
per la normalització perquè implica que cada vegada hi ha més perso-
nes adultes que coneixen el «món de les drogues». La taula 2 mostra 
l’augment de les prevalences dels consums alguna vegada a la vida. 
Per exemple, s’observa que el 1995 el 14,5 per 100 havia consumit 
alguna vegada cànnabis mentre que el 2009 fou el 31,1 per 100; la 
cocaïna passà del 3,4 per 100 al 10,2 per 100. L’augment de les dades 
il·lustra el gran nombre de persones que alguna vegada a la vida han 
consumit i, per tant, han tingut contacte amb els consums. En la gran 
majoria de casos, com a resultat del contacte es produeix un canvi en 
el discurs sobre els consums, és a dir, la majoria els entenen a partir 
del discurs de la normalització.

TAULA 2. Prevalença dels consums alguna vegada a la vida entre la població 
general (15-64 anys). Elaboració pròpia a partir de l’Informe 2011 del Obser-
vatorio Español sobre Drogas del Plan Nacional Sobre Drogas.

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Alcohol – 69,6 64,9 68,4 68,9 69,5 68,5 75

Cànnabis 14,5 22,9 19,6 23,8 29 28,6 27,3 32,1

Èxtasi 2,0 2,9 1,9 2,8 3 3,4 3,8 3,7

Al·lucinògens 2,1 2,9 1,9 2,8 3 3,4 3,8 3,7

Amfetamines 2,3 2,7 2,2 2,9 3,2 3,4 3,8 3,7

Cocaïna (pols) 3,4 3,4 3,1 4,8 5,9 7 8 10,2

Heroïna 0,8 0,6 0,5 0,6 0,9 0,7 0,8 0,6

Inhalats Volàtils 0,7 0,8 0,6 0,8 1,0 0,8 1,1 0,6

Hipnosedants 8,7 15,4 13,4

En relació a l’augment dels consums, l’Observatori, des de finals 
del noranta i fins el 2007, detectà la difusió contínua, especialment de 
cànnabis i cocaïna. L’any 2006, senyalava «en aquest temps, però so-
bretot els darrers tres anys i aquest més clarament, s’aprecia una ten-
dència a l’augment del consum de les substàncies més utilitzades, tant 
legals com il·legals» (Pallarés et al., 2006, pp. 79-80). Les drogues 
estaven totalment inserides en els rituals festius sense que comportes-
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sin greus problemes pels consumidors. Les prevalences de consum 
mostraven la difusió, especialment entre la població escolar. En l’àm-
bit de les polítiques, la lectura que se’n féu, una vegada més, fou en 
clau problematitzadora on l’alarma havia de ser la resposta política, 
ometent també una vegada més el punt de vista del consumidor i les 
conseqüències que li reportaven. Pocs professionals entengueren que 
els nous consums eren menys problemàtics. I en el 2002 encara es 
continuava alarmant sobre el nou escenari:

Y ahora el tema de las drogas no está de moda porque se considera un 
tema del pasado, algo ya resuelto de lo que se encargan los especialis-
tas. Pero esto no es cierto, porque aunque no se vean en la calle, sabe-
mos que hay más casos de adictos que nunca y con mayores problemas 
de salud. Estamos seguramente en el umbral de un nuevo ciclo de «pro-
blemas con las drogas» que no es percibido porque la percepción social 
lo niega. Seguramente por ello, en los próximos años, cuando la reali-
dad nos alcance, volverán los excesos dramáticos que tanto mal hicie-
ron a esta sociedad (Comas, 2002, p. 92).

L’evolució dels consums de drogues ha demostrat que la profecia de 
Comas, almenys 12 anys després, no s’ha complert. Els consums man-
tingueren una tendència a l’augment durant el període (1994-2006), 
augment no correspost amb una major problemàtica ni amb més de-
mandes de tractament (OED, 2012). La perillositat de les drogues fun-
cionava com a quimera per mantenir l’alarma perquè si no és mante-
nia la societat hauria d’enfrontar-se a problemes de la magnitud de 
l’heroïna. I això feia molta por. L’augment de les prevalences i la su-
posada normalització, justificà el bucle pervers de lluita contra «la 
Droga», on les pràctiques abusives i criminalitzadores han estat recur-
rents, sense aconseguir en cap moment l’objectiu d’allunyar les dro-
gues de la població.

Per exemple, en el cas del cànnabis, enlloc d’entendre els con-
sums com un aspecte més del període adolescent i com un ritual de 
pas cap a la joventut (Pallarés et al., 2006, pp. 88-91), s’entengué com 
una lacra que pertorbava els menors i, per tant, s’havia de combatre 
enèrgicament per la via del control de l’oferta, amb més efectius poli-
cials, més controls i sobretot més repressió. La resposta institucional 
en ocasions fou desmesurada. Tal vegada la més esperpèntica fou 
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l’operació policial6 realitzada en els instituts l’any 20067 per lluitar 
contra «la Droga», especialment el cànnabis. En aquells moments, les 
prevalences dels consums de cànnabis arribaren al màxim històric en-
tre la població escolar. Tot i la pressió contra els consumidors i els 
venedors, tal vegada de forma menys oberta i amagada, però de la 
mateixa manera que en anys precedents, es detecten consums en hora-
ri escolar.

Després de l’operació policial, les prevalences de consums des-
cendiren, segons l’EDADES 2006-2007. Aquest descens convida a la 
reflexió, perquè el treball de camp es realitzà de novembre de 2006 a 
febrer de 2007, només uns mesos després de l’operació policial. Sem-
bla lògic dubtar de la validesa de les dades obtingudes el novembre, 
quan en el mes de maig, en alguns instituts, als mateixos estudiants 
se’ls escorcollà la motxilla amb gossos ensinistrats per detectar dro-
gues. La suspicàcia deuria ser de tal magnitud, que poc importava que 
els enquestadors assenyalessin l’anonimat de les respostes. El descens 
de les prevalences foren presentades com l’èxit de les polítiques abs-
tencionistes perquè la prevenció funcionava per allunyar «la Droga» 
dels joves.8 És probable que es conegués la influència de l’operació 
policial en la validesa de les dades però poc importava, la victòria 
mediàtica i estratègica la compensava, per legitimitzar el discurs pro-
hibicionista i la prevenció universal que persegueix l’abstenció (Mar-
tínez Oró i Pallarés, 2013, p. 24). Aquesta prevenció, camuflada sota 
l’aparent solemnitat de la ciència amb paràmetres com eficàcia, efi-
ciència i efectivitat, presenta poca o nul·la capacitat per modificar les 
pràctiques dels joves (Aldridge, 2008; Coggans, 2006). Les dades per-
meteren apuntar-se la victòria, però quan augmenten les prevalences 
el responsable és el narcotràfic, la falta de valors, i sobretot la norma-
lització que comporta en els joves la baixa percepció del risc. És a dir, 

6.  Plan Estratégico de Respuesta Policial para prevenir y combatir el tráfico mino-
rista y el consumo de drogas en el entorno de los centros educativos.
7.  El Mundo, 15 de març de 2006 «El plan contra la droga en los colegios se salda 
con 129 arrestos y 3.128 denuncias en el primer mes».
8.  La noticia que recollia El Mundo l’endemà de la publicació de l’ESTUDES 
2006-2007 (10 d’octubre de 2007) resava «Baja el consumo de cannabis y el de cocaí-
na entre los menores españoles» i l’entrada de la notícia deia «Por primera vez en 13 
años, el consumo de drogas entre menores descendió en 2006 en 6,8 puntos en el caso 
del cannabis y en 3,1 puntos en el de la cocaína…». Notícies semblants foren publica-
des en les principals capçaleres de l’Estat com El País, l’ABC o La Vanguardia. 
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es busca un boc expiatori per penjar-li les responsabilitats quan les 
dades són contradictòries als objectius de les polítiques prohibicionis-
tes (Aldridge, Measham i Williams, 2011, p. 22).

4.3.  Conseqüències menys problemàtiques: la invisibilitat dels 
consumidors

La difusió dels nous consums de drogues comportà l’augment dels 
consumidors però alhora una disminució de la seva visibilitat. La invi-
sibilitat es donà en un doble sentit. Per una part, els més marginals 
foren desplaçats als poblats de xaboles de les perifèries de les conur-
bacions urbanes (Romaní i Ilundain, 2009; Ilundain, 2004) i, per una 
altra part, els consumidors recreatius es tornaren invisibles pel conjunt 
de la ciutadania. Més enllà de certs trets estètics i preferències musi-
cals, no es diferenciava un jove consumidor de derivats amfetamínics 
d’un d’altre abstinent. La invisibilitat dels trets i els atributs dels con-
sumidors possibilita mantenir-se normalitzat perquè els immunitza de 
l’estigmatització. La immensa majoria dels participants dels grups de 
discussió i entrevistes de Martínez Oró i Pallarés (2009) i Pallarés i 
Martínez Oró (2013) no presentaven cap tret extern que possibilités 
distingir la seva relació amb les drogues i, a voltes, era curiós observar 
que sota l’aparença de la més extrema formalitat, hi havia tot un con-
sumidor experimentat. Romaní (2005a, p. 113) dóna compte del nou 
escenari en els consums i la relació amb la normalitat:

Las drogas, en este sentido, ya no se asocian tanto a la marginalidad, 
como ocurría en el modelo del discurso «tremendista» sobre «la dro-
ga», que llegó a ser hegemónico en la España de los años ochenta (Pa-
llarés, 1996; Gamella y Álvarez, 1997); sino que están inmersas en 
contextos sociales categorizados como «normales», y así son percibi-
das tanto por la mayoría de sus consumidores como por muchos com-
ponentes de sus núcleos primarios de relación social, incluidos algunos 
adultos.

El discurs prohibicionista entengué la invisibilitat dels consumidors 
(drogoaddictes en argot prohibicionista), també com a problemàtica 
perquè això en dificultava l’assistència. La posició recalcitrant prohi-
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bicionista era de tal magnitud que entengué com a problemàtic l’ab-
sència de les demandes de tractament. Aquesta idea, a més de mostrar 
poca sensibilitat i un escàs coneixement dels consums recreatius, tam-
bé manifesta el biaix professional. Es cregué que si fins el moment els 
heroïnòmans (i les seves famílies) havien demanat atenció assistencial 
per guarir la dependència a «la Droga» (Pallarés i Martínez Oró, 2013, 
p. 183) seguint la lògica tremendista, els consumidors recreatius tam-
bé acabarien més tard o més d’hora a la sala d’espera dels centres de 
tractament.

Durant la difusió dels consums recreatius, s’esperava l’arribada 
d’una nova onada de consumidors que mai arribà, ben just es produí 
un minso degoteig de consumidors de cocaïna9 (Martínez Oró et al., 
2008; OED, 2012). La immensa majoria no necessitava tractament. 
Les necessitats eren altres que foren cobertes pels grups de reducció 
de riscs, amb menys ànsia d’adoctrinament moral. Els professionals 
assistencials restaren esperant-los, i com que no arribaven, es centra-
ren en continuar donant tractament a heroïnòmans i alcohòlics, en 
ocasions de manera crònica. En relació als professionals assistencials 
com senyala Romaní (2005c, p. 274) «a veces con las mejores intenci-
ones del mundo, de lo que se trata en el fondo para algunos personajes 
(que no osaría de tildar de profetas o sacerdotes, maleando así el len-
guaje que tenemos para entendernos)10 sea de mantener el problema 
para seguir siendo indispensables como guardianes de la salud».

Els consumidors recreatius eren invisibles a les sales d’espera, 
però eren ben notoris a molts altres contexts. Si la societat i els profes-
sionals no els observaven era degut a una posició social, moral i ideo-
lògica que només deixava veure els consums més problemàtics, amb 
la complicitat dels mitjans de comunicació que només reportaven la 
cara més negativa. Els nous consums es desvincularen del fetitxisme 

9.  L’any 2007 a l’Observatori se’ns encarregà que indaguéssim per què davant de 
les altes prevalences de consums no augmentaven les demandes de tractament. La lò-
gica dels demandants era clara, a més consumidors hi hauria d’haver més demandes de 
tractament. Tot i que, els recursos assistencials foren dissenyats per donar resposta als 
heroïnòmans i eren poc atractius pels consumidors de derivats anfetamínics, el motiu 
més genuí era perquè no desenvolupaven problemes greus que requerissin d’assistència. 
10.  Amb aquestes paraules Romaní contesta al despropòsit de Calafat et al. (2000, 
p. 244) on enunciaven: «otros muchos autores se han convertido también en sacerdotes 
para los feligreses defensores del cannabis como son el antropólogo Oriol Romaní y el 
historiador Juan Carlos Usó». El lector sabrà valorar.
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dels consums d’heroïna: els petits furts i els espectaculars robatoris a 
mà armada, l’esperpent dels cossos dels heroïnòmans buscant-se l’úl-
tima vena on injectar-se, les morts per sobredosis, el pànic moral rela-
cionat amb la percepció de falta de seguretat ciutadana i la «pesta» 
que representà el VIH, és a dir, de tota la iconografia i simbologia del 
món ionqui (per una aproximació al món dels ionquis marginals ve-
geu l’etnografia de Romaní, Espinal i Rovira, 1989; i per la relació 
entre l’addició i l’estil de vida vegeu, Romaní, Pallarés i Díaz, 2001). 
Els consumidors recreatius no compartien cap d’aquests elements, ja 
que no es drogaven als espais públics, la parafernàlia utilitzada per 
drogar-se no era tan alarmant com les xeringues, ni tampoc delinquien 
per costejar-se els consums. L’any 2000 l’Observatori presentava:

La immensa majoria de consumidors que hem contactat veuen el seu 
consum (també el del cap de setmana; més intens) compatible amb el 
seu entorn i «normalitzat» socialment. No es veuen com a drogoaddic-
tes, perquè la imatge es correspon en l’imaginari amb el consumidor 
d’heroïna, problemàtic i consumidor diari. Els joves no responen a 
aquest perfil i es veuen com la resta de joves no consumidors, fins i tot 
com a més «oberts», «experimentadors» i «llençats» però també més 
«calaveres», mai com a persones amb problemes. La majoria, a més, 
quan perceben certs efectes i conseqüències del consum com a disfun-
cionals, disminueixen el consum i/o intenten no sortir tant (Díaz, Palla-
rés i Barruti, 2000, p. 212).

Díaz, Pallarés i Barruti, presenten dos elements psicosocials necessa-
ris en els consumidors recreatius per mantenir-se normalitzats. Per 
una part, construir la frontera simbòlica entre ells i els consumidors 
d’heroïna, perquè els significats i les conseqüències dels dos consums 
no presentin similituds. I, per una altra part, controlar els efectes inde-
sitjables dels consums per mantenir-hi la distància, ja que desenvolu-
par problemes els aparella amb ells, escenari totalment rebutjat.

4.4. Canvis en l’accessibilitat a les drogues

La disponibilitat de drogues esdevé un altre element necessari per la 
normalització (Parker, Aldridge i Measham 1998, pp. 125-153). La 
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facilitat dels joves per comprar drogues és, tal vegada, l’enunciat pre-
ferit pel prohibicionisme per generar por. L’accessibilitat es presenta 
com a extremadament terrible i negativa perquè s’entén l’accés com a 
sinònim de consum. Les evidències empíriques (i el sentit comú) ex-
posen com l’accessibilitat no implica consumir (Pallarés i Martínez 
Oró, 2013, pp. 129-133; Martínez i Pallarés, 2009, pp. 155-160), si 
aquest fos el cas es presentarien unes prevalences exagerades.

TAULA 3. Evolució de la disponibilitat percebuda de substàncies psicoactives 
entre els estudiants d’ensenyança de secundària, de 14-18 anys (proporció 
d’estudiants que pensa que seria relativament fàcil o molt fàcil aconseguir 
cada substància). Espanya, 1994-2010. Elaboració pròpia a partir de l’Informe 
2011 del Observatorio Español sobre Drogas del Plan Nacional Sobre Drogas.

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2008-

2010

1994-

2010

Alcohol 93,8 89,0 9,05 91,2 92 93,8 91,2 90,8 93,3 +3,3 –0,5

Tranquil·litzants 55,9 65,9 65,9 67,2 67,6 67,3 58,9 55,6 64 +8,4 +8,1

Al·lucinògens 30,8 53,9 60,4 59,7 67,9 71,8 66,8 63,6 71,1 +7,5 +40,3

Cocaïna (pols) 26,7 30,4 37,9 38 43,5 46,7 37,4 32,7 37,2 +4,8 +10,5

Heroïna 48 25,6 29,1 28,1 32 30,7 26,1 23,2 27,8 +4,6 –20,2

Amfetamines 43,9 40,1 39,7 40,2 45,4 41,7 32,1 28,1 32,5 +4,4 –11,4

Èxtasi 46,3 42,6 39,8 43,8 50 45,1 31,2 26,6 29,9 +3,3 –16,4

Al·lucinògens 26,2 40,1 39,2 41,4 45,3 41,9 33,5 28,6 35,8 +7,2 +9,6

Megías et al. (2005, p. 278) exposen que les persones més allu-
nyades dels consums percebien com a extremadament perillós l’aug-
ment de l’accessibilitat. Els resultats de l’Observatori mostren que 
l’oferta s’ha mantingut estable en els darrers anys, però la percepció 
d’accessibilitat ha augmentat perquè els consums són menys clandes-
tins i un major nombre de persones coneix venedors o senzillament té 
amics que saben on comprar-ne fàcilment (Martínez Oró et al., 2008; 
Pallarés et al., 2007). Les taules 3 i 4 presenten la percepció de dispo-
nibilitat segons les dades del PNSD. En la població escolar, la percep-
ció de disponibilitat de cànnabis ha augmentat el 40,3 per 100 des del 
1994 fins al 2010. En el cas de la cocaïna, el 10,5 per 100; però la 
percepció d’accessibilitat de l’heroïna, les amfetamines, i l’èxtasi ha 
disminuït. En la població adulta, la percepció d’accessibilitat ha aug-
mentat en totes les substàncies —cal destacar el 19,2 per 100 del càn-
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nabis—. Contradient el precepte prohibicionista, l’augment de la dis-
ponibilitat no s’ha correspost en l’augment de les prevalences de 
consum i, el què és més important, no han augmentat els problemes 
derivats.

TAULA 4. Evolució de la percepció de disponibilitat de drogues psicoactives 
il·legals (aconseguir-les en 24 hores és fàcil/molt fàcil), entre la població de 
15-64 anys d’edat (percentatges). Espanya, 1995-2009. Elaboració pròpia a 
partir de l’Informe 2011 del Observatorio Español sobre Drogas del Plan Na-
cional Sobre Drogas.

1994 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2007-
2009

1995-
2009

Cànnabis 50,3 52,1 51,8 59,5 59,2 66,2 59,8 69,6 +9,8 +19,2
Èxtasi 41,1 40,9 39,9 48,2 46,1 49,7 43,8 51,9 +7,1 +10,8
Cocaïna 39,5 39,2 39,9 46,7 46,5 53,3 43,8 56,7 +7,8 +17,2
Heroïna 37 36,2 37,2 41,2 39,2 43,4 39,5 44,7 +5,2 +7,7
LSD 37,1 37 37,2 42,7 40 44,8 40,2 48,7 +8,5 +11,6

Els resultats de Martínez Oró i Pallarés (2009, pp. 155-160) 
mostren com pels adolescents i joves la disponibilitat és absoluta. 
L’augment de la disponibilitat s’estava detectant des de finals dels 
noranta (Conde, 1999, p. 119; Díaz, Pallarés i Barruti, 2000, pp. 143-
148) perquè la normalització ha comportat una major presència social 
de les drogues. La percepció d’accessibilitat és més patent entre els 
consumidors perquè els consums són més propers en la seva xarxa de 
relacions, però també els no consumidors mantenen una alta percepció 
de disponibilitat. En conseqüència, pel conjunt de la societat és més 
fàcil accedir a les drogues avui dia que fa vint anys.

A l’escenari de la normalització, tot i els riscs del mercat negre, 
Parker, Aldridge i Measham (1998, pp. 122-125) subratllen que el 
moviment dels marges a la corrent principal ha comportat que perso-
nes desvinculades del món marginal es relacionin amb la venda i la 
facilitació de les drogues (Parker, Williams i Aldridge; 2002, pp. 90-
93). Un element clau en la normalització és comprar drogues a perso-
nes normalitzades que viuen en barris populars o residencials sense 
haver d’acudir als baixos fons. Adquirir les substàncies a zones degra-
dades permet el contacte amb els codis i les regles marginals. Com 
senyala Becker (2009), «el individuo aprende a participar en una sub-
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cultura organizada alrededor de una actividad desviada particular». Si 
per drogar-se, una persona, ha de saber-se moure’s pels marges amb 
els riscs que això implica, esdevé més fàcil involucrar-se en altres 
activitats informals. Dominar, participar i construir les regles margi-
nals implica un distanciament simbòlic amb les normes hegemòni-
ques, situació que ha evitat la normalització. Coincidim amb Parker 
(2005, pp. 205-206) que mantenir les drogues allunyades dels mons 
marginals és important per mantenir-se normalitzat. Actualment, la 
gran majoria de consumidors no mantenen cap contacte amb el món 
marginal. El què no ha pogut aconseguir el control de l’oferta i la de-
manda mitjançant estratègies punitives i de por respectivament, ho ha 
aconseguit el procés de normalització: allunyar els consumidors de la 
marginalitat.

La normalització dels consums comportà un canvi en el perfil del 
venedor de drogues en l’últim esglaó de l’escala de distribució.11 Tot i 
la disparitat de persones que es dediquen a vendre’n, l’element central 
a destacar és la normalitat social en què viuen. Tot i que s’ha de mos-
trar certa perícia per moure’s en el món de la compra-venda, especial-
ment quan s’interacciona en l’escala superior de distribució.12 El vene-
dor es relaciona amb allò il·legal, però no és marginal. L’Observatori 
(Díaz, Pallarés i Barruti, 2001, pp. 143-148) categoritzà els venedors 
en tres nivells: els «de nivell baix», que només venen als amics i la 
venda els permet sufragar els propis consums i obtenir petits ingressos. 
Els «de nivell mitjà», que tenen una clientela més àmplia, ofereixen 
més repertori de drogues, normalment tenen una activitat principal i la 
venda els hi reporta consumir gratuïtament i certs beneficis econòmics. 
I, els «traficants més institucionalitzats», situats en un esglaó superior 
en l’escala, venen als anteriors, no gramegen13 i viuen de la venda.

A més dels nivells proposats per l’Observatori, la normalització 
ha possibilitat l’aparició de la figura del facilitador de drogues que, 

11.  El què a continuació es detalla en relació als venedors de drogues fa referència a 
l’últim esglaó de la distribució, és a dir, a la persona que ven al detall i directament als 
usuaris. Una altra cosa són les empreses del sector del narcotràfic que ens abstindrem 
de valorar en aquest punt. 
12.  I no perquè les persones amb les que s’interacciona siguin més perilloses –que 
també pot ser- sinó perquè ser interceptat per les forces de seguretat en una transacció 
de gran quantitat de drogues pot implicar dures penes de presó.
13.  Vendre al detall dosis de gram o quantitats inferiors.

SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   111SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   111 16/01/15   09:0616/01/15   09:06



112   Sense passar-se de la ratlla

com el nom indica, no les ven sinó que només les facilita. El facilita-
dor emergeix en els grups on els consums es produeixen esporàdica-
ment, cosa que implica que desconeguin com comprar drogues o 
aconseguir-les de qualitat. El facilitador compra abans de la festa sota 
encàrrec, per garantir l’abastiment i no en treu cap benefici més enllà 
d’alguna invitació de gratitud. Sense l’amic facilitador, tal vegada els 
consums en aquests grups no es produirien, o tal vegada obligaria a 
comprar-les amb menys garanties i contactar amb els mons marginals. 
Consumir drogues a partir de l’amic facilitador contribueix enorme-
ment a la normalització perquè la relació entre el facilitador i el grup 
es fonamenta amb l’amistat, i les drogues representen un element to-
talment secundari dins de l’ampli ventall d’activitats i emocions com-
partides.

La imatge normalitzada dels venedors i els facilitadors contri-
bueix a la normalització perquè desvinculen les operacions de com-
pra-venda dels contexts de misèria on es relacionen els consumidors 
marginals (Wacquant, 2001, p. 66). El venedor normalitzat contradiu 
el discurs prohibicionista caracteritzat com a perillós i sense escrú-
pols. Pels consumidors, el venedor no representa un lladregot de can-
tonada, sinó una persona coneguda o un amic que facilita les substàn-
cies per divertir-se. Si els consumidors caracteritzen negativament 
alguns venedors són aquells desconeguts que venen descaradament a 
qualsevol esdeveniment, sense cap garantia de qualitat i amb una forta 
intenció de lucre. En els contexts de festa multitudinaris, on hi ha ve-
nedors de drogues anònims, obtenir substàncies de baixa qualitat —o 
directament estafes— és més que probable. Entre els consumidors de 
drogues es prefereix comprar amb antelació. Només com a última op-
ció, i degut a l’ànsia de consumir, es compren drogues al mateix espai 
on es celebra l’esdeveniment, ja que els mateixos consumidors saben 
que la qualitat serà més aviat pobre (Pallarés et al., 2006, p. 61).

La mirada criminalitzadora del prohibicionisme cap als vene-
dors de drogues ha comportat que aquests mai no fossin entesos com 
a subjectes amb qui realitzar treball preventiu. Com descriu Llort 
(2013, pp. 195-205), representen un element clau per reduir danys, 
tot i que, després de tants anys de criminalització, els venedors són 
reticents a qualsevol tipus d’intervenció externa. Treballar amb els 
venedors permetria evitar adulteracions perilloses, evitar l’endeuta-
ment dels consumidors, apoderar-los per donar-los informació… És a 
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dir, esdevindrien peces clau per la reducció de danys (Llort, 2013, 
p. 204). Intervenir amb els venedors implica acceptar i normalitzar un 
element central dels consums. Avui en dia en l’escenari català aquests 
tipus d’intervencions estan allunyades de les actuals polítiques de 
drogues.

En relació amb l’alcohol, en els darrers anys s’ha observat l’aug-
ment de la pressió administrativa per evitar l’oferta als menors, tot i 
que és una estratègia d’eficàcia dubtosa. Els adolescents poden com-
prar i beure alcohol sense gaire dificultat. Tal vegada l’accés no és del 
tot fàcil i, a vegades han de demanar a un amic major d’edat que els en 
compri o han de prendre’l de casa els pares (encara que a les ciutats és 
més fàcil comprar-ne a botigues on venen sense parar esment en la 
legislació vigent). En canvi, la venda d’altres drogues fiscalitzades 
desprotegeix especialment als menors, cosa que comporta que els ve-
nedors clandestins no acostumin a realitzar escarafalls a l’hora de ven-
dre’ls-en. Vista la diferència de la dificultat d’accés en funció de si 
estan en un costat o un altre de la legalitat, s’hauria de realitzar un 
exercici de reflexió sobre el control normatiu i no repressiu, per inten-
tar regular l’accés a l’alcohol dels menors d’edat.

I, cloent aquest punt sobre l’accessibilitat, és important remarcar 
la relació entre el preu de les drogues i la normalització. Parker Al-
dridge i Measham (1998, p. 153) assenyalen que un baix preu facilita 
la difusió dels consums. La lògica sembla apuntar que el preu baix 
possibilitarà majors consums, sobretot en joves amb poc poder adqui-
sitiu. El preu influeix en quines substàncies es consumeixen però en 
última instància les dinàmiques socioculturals delimiten l’expressió 
dels consums. Les variacions en la normalització d’una substància i 
les oscil·lacions en les prevalences es desvinculen del preu, especial-
ment en substàncies com, l’speed, l’LSD o el cànnabis. Per exemple, 
l’evolució dels consums de cànnabis i les fluctuacions en les prevalen-
ces no corresponen amb la tendència lenta però progressiva de l’aug-
ment del preu del haixix que l’any 2000 valia 3,9 €/g i el 2010 5,2 €/g 
(OED, 2012, p. 211).

En el cas de la cocaïna, tot i que el preu sempre ha estat un factor 
limitant en el moment de consumir-ne, les fluctuacions en les preva-
lences, es deuen a d’altres factors ja què el preu s’ha mantingut esta-
ble, l’any 2000 valia 57,2 €/g i el 2010 60 €/g (OED, 2012, p. 211). Es 
podria apuntar que tenint en compte la inflació, la cocaïna en termes 
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absoluts ara és molt més barata, però donada la precarietat de la vida 
quotidiana continua sent una substància cara. Pels consumidors ado-
lescents la cocaïna és una droga apreciada però els consums són espo-
ràdics i en alguns casos no es produeixen tan sovint com voldrien per-
què el preu els en limita el consum. Per això, és molt freqüent que 
utilitzin drogues més barates com l’speed o l’MDMA. Això apunta 
que el major preu de les substàncies és un factor relacionat amb les 
tendències dels consums que fa buscar alternatives més barates. Per 
exemple, l’alt preu del tabac ha comportat l’augment del contraban14 o 
per presentacions més barates (tabac de cargolar). Els adolescents 
amb poc poder adquisitiu compren alcohol barat i de baixa qualitat. 
I, en el cas més extrem, els nens i adolescents en situació d’extrema 
exclusió social, el nul poder adquisitiu no impossibilita els consums 
d’inhalants volàtils. Alternatives més barates —però també més peri-
lloses— per buscar l’estat d’ànim desitjat.

4.5. La desvinculació dels consums de les subcultures juvenils

Des dels anys seixanta, la Sociologia de la desviació anglosaxona ha 
estudiat els consums de drogues com a part de les subcultures juvenils 
(Young, 1971) on els consumidors eren estigmatitzats (Goffman, 
2007) i etiquetats principalment com a desviats (Becker, 2009). Parker 
(1996) dóna compte de la normalització a partir del desplaçament de 
les drogues dels marges al corrent hegemònic. És a dir, les drogues 
han deixat de vincular-se exclusivament a les subcultures juvenils. Hi 
ha controvèrsia entre la relació dels consums de drogues i les subcul-
tures juvenils. Per alguns investigadors, el procés de normalització 
s’ha desvinculat de les subcultures juvenils (Parker, Aldridge i Meas-
ham, 1998, pp. 26-28; Parker, 2005, p. 207; Aldridge, 2008, p. 192) però 
per d’altres, tot i l’assentament cultural de les drogues, l’expressió 

14.  Segons Altadis (principal empresa distribuïdora de tabac a l’Estat espanyol) el 
7,7 per 100 del tabac que es consumeix prové del contraban quan abans de 2010 es 
situava en el 1 per 100. Els mitjans de comunicació també s’han donat ressò de l’aug-
ment del contraban, com publicava l’agència Europa Press el 11 de juliol de 2013 
«Expertos alertan del aumento de contrabando por la crisis».
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actual dels consums continua representant un element subcultural 
malgrat les noves manifestacions que els fa diferenciar-se de la des-
via ció dels seixanta i setanta (Blackman, 2004, 2007; Gourley, 2004, 
pp. 70-71; Sandberg, 2012, pp. 372-375).

Blackman (2007) descriu com els consums dels noranta i princi-
pis del segle XXI representen la fase més recent del procés de norma-
lització. Els set eixos definitoris de la normalització presentats per 
Parker i col·laboradors també eren presents en els consums d’heroïna 
de la generació beat dels anys cinquanta, en els d’amfetamines dels 
mods durant els seixanta, i també, en els viatges psicodèlics dels hip-
pies al llarg dels seixanta i setanta. Fins i tot remarca que alguns ele-
ments de la normalització eren presents a l’època victoriana. Meas-
ham i Shiner (2009, p. 504) reconeixen que els consums de drogues 
subculturals foren l’estadi previ i necessari per la normalització per-
què representen els primers consums vinculats a joves que cercaven 
plaer. En el context espanyol, coincidim amb Measham i Shiner (2009) 
en atribuir un paper necessari dels consums subculturals per arribar 
als actuals consums normalitzats, però del tot insuficients per explicar 
la normalització, ja que el procés sociohistòric d’assentament cultural 
i l’evolució de la Societat de Consum han possibilitat l’actual escena-
ri. La desvinculació subcultural és un element necessari per la norma-
lització però aquest procés ha precisat d’altres elements per arribar a 
la situació actual.

En el context espanyol podem trobar coincidències entre els con-
sums subculturals dels seixanta i setanta i els actuals. Un element 
compartit és la difusió del cànnabis entre els joves contraculturals per-
què es començà a consumir més enllà dels baixos fons marginals, on 
era fumat per legionaris, exlegionaris, prostitutes i lladregots (Usó, 
1996, pp. 188-208; Romaní, 1982). El cànnabis i l’LSD s’utilitzaren 
amb finalitats lúdiques i hedonistes, en certa mesura de manera simi-
lar a la cerca del plaer dels actuals consumidors, però també per expe-
rimentar amb la consciència (Gil Muñoz, 1970, pp. 133-146). En pa-
raules de Huxley amb les portes de la percepció, aspecte desvinculat 
de la normalització i actualment només protagonitzat per la minoria 
psiconàutica. Un segon element coincident és que els consums de dro-
gues només es produïen en temps i contexts determinats, es consumia 
en grup per potenciar les relacions interpersonals i les afinitats. Tals 
consums en els ambients contraculturals no despertaven l’estranyesa 
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ni l’estigmatització, sinó que estaven totalment acceptats i en certa 
mesura normalitzats (Romaní, 2004, pp. 88-94). Així doncs, les carac-
terístiques espacio-temporals i grupals són semblants en l’actual esce-
nari de la normalització. I salvant les distàncies històriques i socials, 
els joves contraculturals i els actuals joves també comparteixen el fet 
de sociabilitzar-se en un context hostil, on els consums funcionen com 
a eina d’auto-atenció (Martínez Oró, 2014, pp. 70-72). Els primers 
sota la dictadura feixista i els joves actuals subjugats a la dictadura 
dels mercats (Ramonet, 2009). Tal vegada han canviat les formes en 
el control social, però el fons ideològic i politicoeconòmic proposat 
pel neoliberalisme comporta que els joves actuals es socialitzin en 
pre cari.

Tot i les semblances relacionals, les variacions en l’estructura 
social comporten notables diferències entre els dos moments històrics. 
La difusió de les drogues es produí només entre certs joves contracul-
turals, però la difusió no comportà que les drogues deixessin de circu-
lar exclusivament en els ambients subculturals. La gran majoria de 
joves dels setanta restaren allunyats dels consums de drogues fiscalit-
zades i les úniques substàncies que consumiren foren l’alcohol i tabac. 
L’assentament cultural de les drogues era inexistent, i els joves no 
consumidors entenien les drogues des de l’estranyament i l’estigmatit-
zació. En relació a l’accessibilitat entre els consumidors contracultu-
rals, l’oferta de drogues era molt més escassa i intermitent. L’oferta de 
cànnabis era més estable, el venien persones dels baixos fons «grifo-
tas», i també els joves que baixaven al moro15 (Romaní, 1983, pp. 89-
99). L’oferta d’LSD i heroïna era més intermitent, i eren importades 
per joves expedicionaris, especialment dels Països Baixos i Tailàndia 
(Romaní, 2004, 85-91; Garcia Pardo, 2002).

I, el més important, al final de la dictadura i durant la transició 
«democràtica» els consums de cànnabis simbolitzaven una posició 
ideològica d’esquerres i antifranquista. Els consums escenificaven 
transgressió per subvertir els valors de l’estatus quo. Amb la crisi de 
l’heroïna els consums perderen qualsevol connotació ideològica, es 
despolititzaren i es marginalitzaren (Romaní, 2004, pp. 104-110). 
I, en l’última fase dels consums, les drogues s’han convertit en un 

15.  Viatjar a Marroc a comprar haixix.
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producte de consum més, absorbides per la lògica consumista. La pèr-
dua del component ideològic representa l’element central per entendre 
la normalització, ja que les drogues han deixat de ser patrimoni exclu-
siu de les subcultures juvenils. Tot i els punts de trobada, les diferèn-
cies entre els dos escenaris permet conceptualitzar els consums de 
drogues actuals com a desvinculats del món subcultural.

Gourley (2004, p. 70), per contra, argumenta que l’augment de 
les prevalences i el major nombre de consumidors no denota que s’ha-
gi abandonat el component subcultural. L’autor considera els consums 
d’èxtasi com a subculturals perquè les teories de la Sociologia de la 
desviació, especialment les proposades per Becker, es poden aplicar 
amb èxit amb els consumidors actuals. Gourley, per sostenir la idea de 
la vinculació entre els dos escenaris, considera que els consums, enca-
ra que siguin recreatius i normalitzats, continuen mantenint unes nor-
mes específiques, sancions socials i compensacions compartides. 
I sens dubte que els consums presenten unes normes, que aquí s’arti-
culen mitjançant el discurs de la normalització, però la presència de 
normes específiques no implica inevitablement la vinculació amb la 
subcultura.

Becker és un referent en els estudis dels consums de drogues, on 
la majoria dels elements teòrics que proposa són de gran utilitzat per 
explicar els consums de la normalització. Però la normalitat del con-
sumidor i l’escassa —si no nul·la— percepció del consumidor com a 
subcultural, comporta la desvinculació dels mons subculturals. Ac-
tualment, només alguns raveros16 i travellers17 consumidors de keta-
mina es poden entendre com a consumidors pertanyents a la subcultu-
ra juvenil (Siokou, 2002) perquè comparteixen un univers simbòlic i 
ideològic allunyat de la resta de consumidors, i no només pel que fa a 
les drogues, sinó també en molts altres elements de la vida social, com 
la feina, l’habitatge, l’estètica, etc.

16.  L’Observatori definia: «Els raveros, entenen la seva vida quotidiana com un estil 
de vida concret, que va més enllà de la festa del cap de setmana. L’espectre és molt 
ampli però es poden caracteritzar com a joves que han fet de la música la seva vida, els 
consums de drogues és present en el seu quefer diari, i en ocasions es caracteritzen per 
no tenir un feina estable i tenir com a lloc de residència una casa okupa. Aquesta refle-
xivitat i subjectivitat que neix en certes persones, pel fet de ser usuaris de raves i l’estil 
de vida que despleguen en la seva quotidianitat» (Martínez Oró i Pallarés, 2007). 
17.  Els travellers són raveros semi nòmades que viatgen per Europa organitzant i 
participant de festes raves.
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Entre els joves espanyols, el moviment de desvinculació subcul-
tural es produí durant la crisi de l’heroïna. Tot i això, els consums, en 
certa mesura, continuaren vinculats als estils juvenils.18 Però el procés 
de normalització difuminà qualsevol particularitat dels consums en 
funció de l’estil juvenil. El treball de l’Observatori recull la desvincu-
lació entre els estils juvenils i els consums de drogues. En els seus ini-
cis presentava entre els objectius dilucidar la relació entre els estils ju-
venils (subculturals o no) i els consums. Amb el pas dels anys, i tal 
com es normalitzaven els consums, es descartà continuar indagant en la 
relació. A això, se li ha de sumar l’homogeneïtzació dels joves resultat 
de la pressió de la Societat de Consum, on tots busquen ser normals. En 
aquest sentit, el 1999 el 25 per 100 dels joves s’identificaven amb l’es-
til normal (Díaz, Pallarés i Barruti, 2001) i el 2009 ho feia el 50,9 per 
100 (Martínez Oró et al., 2010). L’any 2008 caracteritzàvem la presèn-
cia dels estils juvenils en la societat catalana en el següents termes:

Estètiques com la heavy, mood, rocker, punk, skin, entre d’altres, van 
perdent el seu contingut simbòlic i resten com a vestigis del passat car-
regats d’un gran component nostàlgic i romàntic. Es mantenen amb am-
bivalències pel que fa a la càrrega ideològica que els sustentava. Per a 
uns, l’estètica va lligada a una ideologia, per d’altres, la majoria, no té 
cap component ideològic —o molt tènue— sinó que és un element que 
els posiciona dins del seu grup d’iguals (Martínez Oró et al., 2008, 
p. 12).

Al llarg dels noranta, la lògica consumista s’apropià dels estils juve-
nils, on els valors subculturals i ideològics es difuminaren a l’hora de 

18.  En el si de l’Antropologia Urbana es presenta certa controvèrsia entre el concep-
te de subcultura i estil de vida. Díaz (1998, p. 215) senyala que «si se amplia el campo 
conceptual de lo que se entiende por subcultura (no limitándolo a cogniciones, simbo-
lizaciones y valores) estilo de vida y subcultura serían (casi) indeferenciables». No 
obstant això, la controvèrsia i les semblances —que hi són— entre els dos conceptes, 
creiem oportú entendre subcultura com a conjunt del sistema de valors, creences i 
significacions compartides per un grup de persones que disten dels de la majoria de la 
població i que configuren l’establishment (Moreno, 1981, pp. 11-12). En canvi, les 
persones que participen de l’estil de vida poden compartir els valors de la corrent prin-
cipal però es diferencia per la gestió del seu temps d’oci, els gustos musicals i trets 
estètics diversos (Pallarés, 1995, pp. 63-65). Podem afegir que el component polític 
contrari a l’ordre establert és present en els membres d’una determinada subcultura, 
però desvirtuat o inexistent entre els participants d’un estil de vida. Per tant, els punks 
formen part d’una subcultura, però els hipsters representen un estil de vida.
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construir la identitat dels joves. Si a més, hi sumem que les drogues, 
durant el procés de normalització, es convertiren en un producte de 
consum, el resultat és que la relació entre joves i drogues està modu-
lada i travessada per la Societat de Consum. El procés de normalitza-
ció requereix de joves normalitzats socialment per participar de l’he-
donisme i el plaer dels consums (Martínez Oró i Conde, 2013, 
pp. 45-49; Pallarés i Martínez Oró, 2013, pp. 33-50; Holt i Treloar, 
2008, p. 349; Duff, 2008, pp. 384-387). Tot i la desvinculació, en la 
societat catalana encara es troben estils juvenils i, en certa mesura, els 
joves vinculants als estils i les subcultures poden mostrar certa predi-
lecció per determinades substàncies, com per exemple, els moderni-
llos amb l’MDMA i els punks amb l’speed.

4.6. La transició a l’adultesa dels consumidors

L’últim aspecte rellevant que ha contribuït a la normalització ha estat 
els consums recreatius entre la població adulta, especialment pares i 
mares d’infants i adolescents. Si en èpoques anteriors els consums re-
creatius foren protagonitzats exclusivament per joves, en els darrers 
anys la incorporació al món adult dels joves que participaren dels con-
sums recreatius ha ajudat a potenciar l’assentament cultural. Tot i que 
la transició al món adult és complexa i llarga, tard o d’hora, —encara 
que de manera precària— els consumidors incorporen les responsabi-
litats pròpies dels adults. La transició al món adult no obliga a aban-
donar els consums, ni molt menys a desestimar el discurs que se’n 
posseeix. Que una part de la població adulta conegui el món de les 
drogues i utilitzi el discurs de la normalització representa el colofó 
final de la normalització dels consums de drogues.

Durant els vuitanta s’incorporaren al món adult els joves contra-
culturals dels setanta. La majoria d’ells es varen endur la mirada nor-
malitzadora dels consums i alguns també es varen endur els consums. 
En representar un percentatge molt baix de població adulta, l’impacte 
en el conjunt de la societat del discurs de la normalització fou minso, 
i més si es té en compte el clima bel·ligerant contra les drogues que 
poc afavoria intentar normalitzar allò amb el què s’estava en guerra 
permanent. Als joves contraculturals els seguiren els que havien con-
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sumit durant els vuitanta, alguns d’ells autèntics supervivents del tor-
nado de l’heroïna, i d’altres que havien participat de l’incipient oci 
nocturn on havien consumit cànnabis, alcohol i cocaïna. La incorpora-
ció al món adult d’una generació profundament marcada pels consums 
d’heroïna, dificultà la visibilitat del discurs de la normalització. Eren 
majoria els qui havien conegut els problemes en primera persona com 
per intentar normalitzar els consums. En aquestes dues generacions, 
tot i que de manera minoritària, trobem els primers adults que presen-
ten el discurs de la normalització.

En els darrers anys s’han incorporat al món adult la generació 
de joves que participaren de la massificació de l’oci nocturn i de la 
difusió dels consums de drogues durant els noranta. (Pallarés i Mar-
tínez Oró, 2012, pp. 4-18; Hathaway, 2004; Osborne i Fogel, 2008). 
Aquests esdevenen elements clau per la normalització ja que una 
part important de la generació mantingué contacte amb les drogues. 
Això els permeté construir el discurs sobre les drogues partint de les 
pròpies experiències, és a dir, a partir del discurs de la regulació. 
Erickson i Hathaway (2010, p. 138) critiquen la tesi de la normalit-
zació de Parker, Aldridge i Measham (1998) perquè consideren que 
tal com s’assumeixen les responsabilitats pròpies de la vida adulta 
s’abandonen els consums. Tal vegada alguns abandonin els consums 
però el discurs de la normalització es manté entre la gran majoria 
d’exconsumidors. Això ha possibilitat la normalització perquè, ni 
que no participin dels consums, tampoc no ho fan del discurs prohi-
bicionista (Pallarés i Martínez Oró, 2012, pp. 65-67; Aldridge, Me-
asham i Williams, 2011, p. 226). També és cert que algunes persones 
que varen participar dels consums recreatius reprodueixen el discurs 
tremendista, especialment entre aquells que varen desenvolupar pro-
blemes.

Actualment la participació de la majoria dels joves en l’oci noc-
turn i el contacte amb les drogues, més enllà dels consums, permet 
hipotetitzar que en els pròxims anys la majoria d’adults utilitzaran el 
discurs de la normalització per entendre el món de les drogues. Si en 
l’actualitat el consum de drogues ha deixat d’esser un element pròpia-
ment juvenil, el nou escenari trencarà definitivament el binomi joves-
drogues, fent possible els consumidors recreatius en qualsevol edat. 
D’aquesta manera, els consums de drogues fiscalitzades representaran 
una característica pròpia de les societats occidentals.
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I, si els adults posseeixen un paper clau en la normalització, 
aquest encara s’accentua més quan assumeixen el rol de pare o mare. 
Aquests últims anys, els protagonistes dels primers consums de l’es-
cenari de la normalització s’han convertit en pares i mares. I, com s’ha 
apuntat, en anys precedents s’incorporaren els consumidors dels se-
tanta i vuitanta. En l’època juvenil podien consumir més o menys in-
tensament i freqüent, però el procés d’institucionalització i reproduc-
ció social implica que abandonessin els consums o es tornessin més 
esporàdics (Pallarés i Martínez Oró, 2012; Moore K, 2004). Assumir 
més responsabilitats, especialment amb la feina i la família, comporta 
la disminució dels temps d’oci nocturn el què es tradueix amb menys 
oportunitats per consumir (Aldridge, Measham i Williams, 2011, 
p. 226; Díaz, Pallarés i Barruti, 2002). Alguns pares, més enllà de les 
responsabilitats, continuen consumint sense que això els provoqui cap 
interferència en la seva vida, encara que la gran majoria consumeix 
esporàdicament.

Com senyalen Pallarés i Martínez Oró (2012), els pares consu-
midors, o ex consumidors (no problemàtics) presenten unes caracte-
rístiques particulars en el moment d’abordar els consums dels fills, 
substancialment diferents dels pares desconeixedors del món de les 
drogues. Entendre els consums dels fills des de la sensatesa del dis-
curs de la normalització permet acceptar-los com qualsevol altre as-
pecte de la vida adolescent. Els pares i mares, tot i conèixer el món de 
les drogues, durant l’adolescència dels fills poden presentar certa 
preocupació cap els consums, especialment d’alcohol, cocaïna, speed 
o MDMA. En menor mesura cap al cànnabis perquè generalment el 
perceben com menys problemàtic (Pallarés i Martínez Oró, 2012, 
pp. 68-70). Preocupació però desvinculada de l’alarmisme, pròpia de 
pares i mares que coneixen el potencial d’abús de les substàncies i els 
problemes que s’hi poden relacionar, però que enlloc de censurar 
els consums i perseguir-los intenten apoderar els fills mitjançant l’as-
sertivitat i el discurs de la normalització. Amb el temps, i tal com els 
fills compleixen amb les responsabilitats adquirides, es tranquil·litzen, 
més enllà de si persisteixen amb els consums, perquè s’observa com el 
domini del discurs de la regulació permet complir amb les obligacions 
adquirides.

Aquest discurs normalitzador provoca uns efectes diametralment 
oposats al discurs prohibicionista dels progenitors desconeixedors. En 
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la majoria d’aquests últims, l’única tasca preventiva que realitzen és 
dir als fills que no es droguin (Conde, 2002, pp. 217-220). A partir de 
llavors, els consums es converteixen en tabú, i els fills han d’ama-
gar-los i els pares viuen tranquils pensant que els fills no es droguen 
(encara que alguns no els volen veure). Un cop els consums són des-
coberts, els pares posen en pràctica tot tipus d’estratègies allunyades 
de la sensatesa per dissuadir dels consums, com castigar, cridar, ame-
naçar o en els casos més extrems fins i tot ingressar-los en una comu-
nitat terapèutica sense avaluar les conseqüències dels consums que no 
tenen perquè ser problemàtiques. En aquests casos el què s’aconse-
gueix és el distanciament paterno-filial i la pèrdua de confiança, però 
difícilment l’abstenció. Alguns progenitors poden entendre els con-
sums com un fracàs en l’educació. Aquestes característiques poden 
comportar que els pares i mares pensin contínuament que el fill pre-
senta un problema amb les drogues, encara que els consums siguin 
esporàdics. Pel fill conviure amb la problematització dels propis con-
sums, pot comportar que el discurs de la regulació es posi en entredit 
i els consums es tornin coherents amb la problematització i les preo-
cupacions, i finalment les profecies dels pares es compleixin.

4.7. El procés de normalització mitjançant les substàncies

Peele (1985) senyala que la perillositat d’una droga varia en funció de 
la societat i del període històric. Aquesta asseveració s’ha presentat ben 
certa al llarg del procés de normalització. En les diferents substàncies, 
la tesi de la normalització demostra que la perillositat de les drogues 
depèn de factors socioculturals, sent les propietats farmacològiques re-
lativament secundàries (Peele, 1985; Zinberg, 1984). Aquest enunciat 
contradiu el discurs mèdic que posa en primer pla la substància com a 
eix central de l’anàlisi, ometent contínuament els aspectes històrics i 
socioculturals, el què inevitablement condueix a la fetitxització de la 
substància (Romaní, 2005a, p. 118; González et al., 1989, p. 67).

La difusió, la major disponibilitat i la disminució de l’alarma ha 
possibilitat la normalització de diferents substàncies. Tot i que el pro-
cés de normalització ha facilitat unes particularitats en l’expressió 
dels consums per a cada una d’elles, i això ha influït en la tolerància 
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o el refús dels consums. Com destaquen Measham i Shiner (2009, 
p. 502), la normalització «reworked and reframed in light of continuing 
changes in patterns of drug use». Durant els noranta, l’LSD gaudia 
d’acceptació però els canvis en el discurs de la normalització el conver-
tiren en perillós. En el cas de la cocaïna ha esdevingut un procés a la 
inversa perquè s’ha convertit en una de les drogues més normalitzades. 
Altres han sofert pocs canvis i sempre s’han rebutjat, com l’heroïna i la 
cocaïna base. L’alcohol i el cànnabis han accentuat la normalització. El 
cas més singular correspon a l’èxtasi, la normalització ha variat en fun-
ció de l’època i del format de presentació. I en relació al tabac, malgrat 
no representa una substància d’estudi d’aquest treball, s’ha de destacar 
que la nova legislació que restringeix fumar en els espais públics, i 
també, les campanyes mediàtiques, han comportat el descens dels con-
sums i paulatinament esdevé una substància menys normalitzada, i fins 
i tot, els consumidors comencen a ser estigmatitzats.

Wimbberley i Price (2000, p. 161) consideren que les drogues 
presenten diferent grau de normalització i es poden ordenar jeràrqui-
cament. En el cas de Catalunya es presenta la següent jerarquia: en 
primer lloc, i més normalitzada, l’alcohol. En el segon, el cànnabis. El 
tercer està disputat: entre els joves de més edat i amb cert poder adqui-
sitiu, correspon a la cocaïna. Entre els alternatius i els més joves, 
l’speed. I entre els més modernillos i fiesteros vinculats a la cultura de 
ball, aquesta tercera plaça l’ocupa l’MDMA. En relació a les altres dro-
gues, com els al·lucinògens, actualment no podríem parlar de normalit-
zació perquè corresponen a consums molt minoritaris protagonitzats 
per joves iniciats. Però com s’ha descrit, els consums de les substàncies 
minoritàries, tot i que no es normalitzen, si que s’accepten en diversos 
temps i contexts, sense que els consums impliquin l’estigmatització.

A continuació es presenta com ha evolucionat la normalització 
dels consums per a cada una de les substàncies (les més populars). En 
primer lloc la més rebutjada: l’heroïna. La institucionalització dels jo-
ves en el marc de la Societat de Consum els captiva a participar dels 
plaers hedonistes on qualsevol indici de marginalitat és rebutjat. El 
discurs de la normalització presenta el consens inequívoc de rebuig a 
l’heroïna perquè remet a marginalitat (Hidalgo, 2007). Els consumi-
dors la desestimen perquè es relaciona amb la mort, l’estigma i la des-
viació. L’estereotip del ionqui funciona com antítesi de la normalitat 
desitjada. El refús del ionqui és producte de les conseqüències perver-
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ses que comportaren els consums compulsius d’heroïna (i cocaïna) en 
les dècades anteriors. En conseqüència, es repudien les drogues asso-
ciades als ionquis (heroïna i cocaïna base), les vies (injectada, fumada 
en paper d’alumini o pipa de vidre), a més de l’estètica ionqui (xan-
dall, imatge, menjar brioxeria industrial, estigma físic, pidolar…). Tot 
el què remet a ionqui és expulsat pel discurs de la normalització.

Posem pel cas, que en un futur es produís la desvinculació dels 
consums d’heroïna amb la marginalitat i l’estigmatització, i el discurs 
de la normalització acceptés prendre heroïna amb el conseqüent aug-
ment dels consums. Tal vegada, algú pensaria que ens trobaríem de 
nou amb l’escenari dantesc dels vuitanta, però ens atrevim a hipotetit-
zar que després de més de vint anys de normalització, els canvis en les 
dinàmiques socioculturals, la desvinculació de l’heroïna amb la mar-
ginalitat i el coneixement acumulat en el discurs de la normalització, 
comportarien la desvinculació dels nous consums d’heroïna de la ico-
nografia ionqui i la majoria dels consumidors els controlarien. No 
obstant això, aquest escenari no sembla factible perquè l’imaginari 
que associa heroïna i marginalitat es manté gairebé intacte, perquè 
l’heroïna funciona com a boc expiatori pels consumidors recreatius, és 
a dir, permet normalitzar els propis consums perquè els problemàtics 
són els d’heroïna. I, només una minoria de consumidors iniciats la fu-
men en paper d’alumini per controlar els efectes de la sobreestimula-
ció producte de la cocaïna i/o l’speed, però són entesos pels altres com 
els ionquis de la festa (Pallarés et al., 2006, p. 99).

Amb relació l’LSD, durant els noranta era una droga normalitza-
da però, al llarg de la primera dècada del segle XXI, es començà a 
concebre com a una substància perillosa. En conseqüència, els con-
sums s’entengueren com a potencialment problemàtics. En el Regne 
Unit, Measham (2004) apunta que entre els consumidors recreatius, 
l’LSD s’associà a la imatge de persones penjades.19 El discurs de la 
normalització construí l’al·lucinogen descobert per Albert Hoffman el 
1943 com a una substància perillosa i els consumidors deixaren de 
consumir-la. A Catalunya, es produí un procés semblant. L’Observa-
tori, a l’informe 2008, proposava que «hi ha un temor als efectes al-
lucinògens de l’LSD, la qual cosa en limita els consums i els fa expe-

19.  En els quals la conducta és anormal producte dels consums i s’associa a cert estat 
de follia. 
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rimentals i, a la majoria dels joves, els allunya de la substància» 
(Martínez Oró et al., 2009, p. 49). A l’informe 2009, s’apuntava que 
«per a la majoria de consumidors, és una substància perillosa i l’ús 
està reservat per experimentar-hi en moments especials» (Martínez 
Oró et al., 2010, p. 43). Al final de la primera dècada del segle XXI, 
era entès pel discurs de la normalització com una substància on els 
consums només es podien acceptar si eren excepcionals, tot i que la 
minoria d’iniciats la continuà utilitzant per realitzar viatges psiconàu-
tics. En canvi, durant els noranta era normalitzada pel discurs de la 
normalització. En aquells anys era comú entre els adolescents que 
l’LSD fos la primera droga fiscalitzada consumida després del cànna-
bis. La perillositat construïda entorn seu ha comportat que en els dar-
rers anys hagi estat substituïda per l’èxtasi, l’speed i, especialment per 
la cocaïna (Martínez Oró i Pallarés, 2009, pp. 183-194). La perillositat 
percebuda de l’LSD i la poca presència en els contexts d’oci nocturn 
la fa entendre com una substància excepcional.

Respecte la cocaïna, en el context espanyol es difongué silencio-
sament durant més de vint anys sense despertar excessivament l’atenció 
mediàtica (Pallarés et al., 2006, pp. 93-96). Hidalgo (2007, pp. 71-76) 
i Gamella (2008, p. 145) han advertit que era àmpliament consumida 
pels heroïnòmans dels vuitanta,20 però la centralitat de l’heroïna n’im-
possibilità la visibilització. La cocaïna era una droga de yuppis prota-
gonistes de la «cultura del pelotazo» i la «modernitat espanyola», on en 
el mateix sentit que la beautiful people anglesa, s’associà a l’èxit so-
cial. Durant els noranta, a la ruta del bakalao i màkina, tot i que l’aten-
ció mediàtica recaigué sobre les pastilles, en alguns moments es pren-
gué més cocaïna que pastilles, tal com destaca Oleaque (2004, p. 50):

Hi va haver gent que va acabant anomenant també bacalao a aquesta 
substància [cocaïna] […] va arribar un moment que el fet de menjar 
càpsules va perdre la categoria que tenia perquè també ho feia la penya 

20.  El protagonista de «La historia de Julián» relatava «comprábamos dos gramos de 
heroína, cuatro de coca y veinte gramos de chocolate […]. La coca te ponía espídico 
perdido, con un ansia en el cuerpo que tenías que tomar heroína después porque sino, 
no había manera de estar a gusto. Era un nerviosismo de flipe, con los ojos como pla-
tos, al acecho de cualquier vecino chusquel, pendiente de cualquier sirena. La verdad 
es que éramos más yonkis de la farlopa que de otra cosa. La heroína la tomábamos 
sólo dos o tres veces al día, para quitarnos el rebote» (Gamella, 2008, p. 145).

SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   125SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   125 16/01/15   09:0616/01/15   09:06



126   Sense passar-se de la ratlla

més marginal i drogaddicta de qualsevol pub de barri. Com succeeix 
amb qualsevol moda concreta, a mesura que baixava la qualitat de la 
droga [pastilles], el que oferia la mescalina [MDA] va començar a avor-
rir. Finalment la distribució de la subtància es va situar en un punt baix 
en comparació amb la força ascedent de la distribució de cocaïna i de 
l’speed.

La difusió silenciosa continuà fins arribar a les majors prevalences 
entre el 2004 i el 2006. No fou fins llavors que es despertà l’alarma 
institucional.21 La cocaïna a l’Estat espanyol es normalitzà, a partir de 
la difusió entre les classes treballadores durant la primera dècada del 
segle. L’any 2001, l’Observatori exposà:

La cocaïna segueix el procés de difusió i popularització […] mai es re-
laciona amb els adolescents i més joves i els ambients (discoteques) que 
freqüenten, tot i que ocasionalment alguns hi han experimentat per la 
seva «bona fama» i per l’aurèola d’èxit que comporta, però com que els 
preus són dissuasius, el consum és molt esporàdic. Alguns (especial-
ment dones) manifesten que si tinguessin diners en consumirien amb 
més freqüència (Díaz, Pallarés i Barruti, 2001, p. 106).

Després de gairebé quinze anys i, després de sis anys de crisi (o de 
canvi de model), s’observa la influència de l’escenari socioeconòmic 
en les tendències dels consums de cocaïna. Martínez Oró i Conde 
(2013) exposen que després de la crisi del 93 i fins el 2008, la classe 
alta representà el model motivo-aspiracional de les classes treballado-
res, és a dir, els consums de béns i serveis intentaven equiparar-se als 
de les classes més acabalades, consumint tot tipus de productes carre-
gats simbòlicament, i també gastar el temps d’oci en activitats fins el 
moment reservades a les classes benestants. La cocaïna era construïda 
com un bé de consum propi de les elits i de l’èxit social. D’aquesta 
manera consumir-ne significava exclusivitat, escenificava la promo-
ció social i mostrava la «nova riquesa».

Durant els anys de la falsa riquesa (2000-2007), els consums de 
cocaïna es difongueren, especialment entre els homes joves treballa-

21.  Com així ho reflecteix el «Programa de actuación frente la cocaína 2007-2010» 
posat en marxa l’any 2007 pel Plan Nacional Sobre Drogas per disminuir els consums 
de cocaïna.
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dors semi o no qualificats. L’any 2009, l’Observatori publicà (relatiu 
el 2008 quan la crisi era només incipient) que:

La cocaïna continua la tendència presentada en els darrers informes, és 
a dir, la difusió és gairebé absoluta, en tots els contexts i tipus de festes 
i joves. No hi ha diferències entre les ciutats i els pobles. És una subs-
tància de moda i molt apreciada. Molts professionals i joves parlen de 
la «moda» de la cocaïna producte de la seva difusió i acceptació per 
part dels consumidors. Augmenten les referències de consums experi-
mentals de cocaïna entre els adolescents, tot i que en parlen més que 
experimenten (Martínez Oró et al., 2009, p. 45).

A Catalunya, en menys de deu anys la cocaïna es normalitzà extrema-
dament, passant de representar la droga dels yuppis a la dels curriquis 
(treballadors) de barri. I aquest desplaçament és important perquè, 
sens dubte, que la cocaïna era present en els barris perifèrics durant 
els setanta i vuitanta però passà a representar la droga dels nous rics, 
és a dir, treballadors de la construcció, instal·ladors de subministres, 
empleats d’immobiliària i, en general, a tots els professionals amb ac-
tivitats relacionades directament o indirecta amb la bombolla immobi-
liària. Aquests professionals eren adults joves que no només vivien 
normalitzats sinó que a més representaven el model d’expansió so-
cioeconòmic i el procés d’ascens social (Gaggi i Narduzzi, 2006). 
Aquests «nous rics» havien d’adoptar el discurs de la regulació perquè 
la performativització de l’èxit passava inequívocament per controlar 
els consums, no fer-ho remetia a ionqui. Si tots els joves volien defu-
gir de l’estereotip del ionqui, aquests ho feien molt més intensament. 
En aquest sentit, la normalització de la cocaïna comportà la pèrdua de 
l’aurèola de substància elitista, alguns investigadors parlen de la vul-
garització de la cocaïna (Decorte i Slock, 2005, p. 77).

El nou escenari politicoeconòmic esdevingut des de 2008 ha 
comportat canvis en els consums de cocaïna. L’explosió de la bombo-
lla immobiliària provocà la destrucció massiva de llocs de treball i el 
conseqüent augment de l’atur. En el context actual, per les classes 
treballadores ha desaparegut la referència motivo-aspiracional de la 
classe alta, especialment entre els més joves. La gran majoria s’ha 
desplaçat cap a l’aspiració de mantenir les condicions de supervivèn-
cia tot esperant que la situació no empitjori. La incertesa del context 
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ha comportat que es diluïssin les referències socioculturals i consu-
mistes pròpies de l’època anterior. L’escenari d’austeritat, incertesa, 
pèrdua de poder adquisitiu i la impossibilitat d’exhibir qualsevol èxit 
social, ha comportat que la cocaïna desaparegués del repertori habi-
tual dels consums de molts joves. Entre molts consumidors, després 
d’anys de consums i de mantenir la cocaïna com un element més, o 
fins i tot l’element central de la festa, l’han abandonat, han disminuït 
els consums o l’han substituït per drogues més barates com l’speed. 
En el canvi d’escenari s’observa que el discurs de la regulació permet 
als consumidors adaptar-s’hi sense presentar problemes. El descens 
dels consums no es relaciona amb la perillositat relacionada amb la 
substància, sinó que és producte de la sensatesa del discurs de la regu-
lació, que entén com a prioritari cobrir altres despeses abans que com-
prar cocaïna. Control que demostra una vegada més com els consums 
depenen dels factors històrics i contextuals.

Les veus més quimèriques senyalaven que mentre els consums 
es poguessin mantenir econòmicament, els problemes restarien ocults 
i latents. Però un cop s’abandonessin perquè no es podien sufragar, els 
problemes floririen i inevitablement augmentarien les demandes de 
tractament. Aquesta hipòtesi es desmentida pels indicadors oficials. 
L’any 2005 hi havia a l’Estat espanyol 23.746 persones amb tracta-
ment per cocaïna (clorhidrat de cocaïna i cocaïna base) (OED, 2008), 
l’any 2007 23.037 (OED, 2010), l’any 2009 23.132 (OED, 2012) i l’any 
2011 disminueixen fins a 20.366.22 És a dir, les demandes de tracta-
ment s’han mantingut estables independentment de la situació econò-
mica, tant abans com després de 2008 (any d’inici de la crisi finance-
ra), és més, tres anys després de l’inici de la crisi (2011) les demandes 
descendeixen en unes 3.000 persones. I això mostra que tal com han 
baixat els consums també ho han fet les demandes de tractament, 
mantenint-se estable la proporció del 10 per 100 de consumidors que 
desenvolupen problemes.

El cas de l’èxtasi representa un procés de normalització particu-
lar en funció del format de presentació. A Anglaterra, Measham 
(2004, pp. 314-315) considera que durant els primers anys del se-
gle XXI es substituí l’èxtasi en pastilla per la presentació en pols o 

22.  Segons la base de dades de la UNODC <https://data.unodc.org>.
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cristall, perquè en la classista societat britànica, les pastilles represen-
taven el mal gust propi de la classe baixa protagonista d’actes vandà-
lics. L’èxtasi en pols es construir com una substància amb més esta-
tus, més controlable, relacionada amb la gent indie de classe mitja 
amb alt nivell cultural (Smith, Moore i Measham, 2009, pp. 14-15). El 
discurs de la normalització dels protagonistes de l’escena Club de 
Manchester refusà els consums de pastilles i abraçà l’èxtasi en pols.

A Catalunya, fins a finals dels noranta, les pastilles estigueren 
normalitzades en els contexts de festa. A partir de l’any 2000, en el 
mateix sentit que senyala Measham (2004, p. 314), els consums de 
pastilles s’associava a la imatge dels joves i adolescents de barri 
(quillos)23 i a l’ambient màkina, context de festa caracteritzat per la 
intensitat. Els consumidors desvinculats d’aquest ambient, amb la fi-
nalitat de diferenciar-se simbòlicament dels quillos, rebutjaren les 
pastilles perquè es relacionaven amb la violència i es consideraven 
més adulterades i perilloses (Pallarés et al., 2006, p. 92). I, tal com 
augmentava el refús a les pastilles, s’apreciava més el consum d’èxta-
si en pols anomenat MDMA o cristal. La majoria de consumidors 
pensaven que eren substàncies diferents, cosa que comportà l’establi-
ment de diferències simbòliques entre les dues substàncies. En conse-
qüència, s’obtenien efectes diferents. A grans trets, i sense entrar en 
una discussió interminable, les pastilles provocaven efectes més inten-
sos i a vegades difícils de controlar. L’èxtasi en pols, en canvi, oferia 

23.  L’Observatori, el 2001, els caracteritzava:

Les edats abasten entre els 14 i 25 anys, essent majoritaris els de 15 a 18. Tenen més pre-
sència a barris i ciutats amb població immigrant i treballadora malgrat que també els tro-
bem a pobles més petits on aquesta població hi és present. La majoria solen tenir un baix 
nivell de qualificació acadèmica i alguns no tenen el graduat escolar. Els que estudien se-
cundària ho fan majoritàriament a centres de formació professional. Els que treballen ho 
fan, en general, en feines poc qualificades. Tots ells prefereixen i valoren més el treball, 
per tenir diners, que els estudis (com a inversió de futur) i són els que menys pressions 
reben dels seus pares per seguir estudiant. Són assidus dels locals (sobretot discoteques) 
on s’escolta música electrònica comercial («màquina»), i en alguns locals poden trobar 
dificultats per accedir-hi, degut al rebuig a la seva estètica i preferència per joves que es 
consideren com a menys conflictius i que poden disposar de més diners. Solen anar als 
locals en grups molt nombrosos (en torn als 20) Tot i que estan modificant la seva estètica, 
els caracteritzen els cabells curts, els xandalls i les sabatilles esportives els dies de cada 
dia. Quan surten de nit acostumen a «arreglar-se» més, amb pantalons texans o amb pin-
ces, caçadores i sabates. Els més joves solen desplaçar-se amb petits ciclomotors. Les 
dones, més minoritàries, es caracteritzen per una estètica de tipus «spice-girl» amb panta-
lons campana, «tops» de colors i algunes porten tatuatges (Díaz, Pallarés i Barruti, 2001, 
p. 28).
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l’obertura emocional i bona sintonia entre les persones sota els seus 
efectes. En conseqüència, els diferents efectes obtinguts i l’associació 
amb els quillos comportà que les pastilles restessin normalitzades, 
més enllà dels contexts freqüentats pels quillos, només en certs am-
bients d’intensificació de la festa, especialment a les raves (Fernández 
Calderón et al., 2012), però en d’altres contexts eren rebutjades i, els 
consumidors, eren entesos com a problemàtics. En canvi l’èxtasi en 
pols fou normalitzat en la majoria de contexts de festa perquè s’ente-
nia com una droga més controlable i neta.

El discurs de la normalització sobre l’MDMA canvià després de 
la crisi d’abastiment de finals 2008. La màfia xina principal abasta-
dora de precursors per produir MDMA (Blickman, 2004, pp. 25-28) 
veié limitada la capacitat de maniobra, com assenyala l’organització 
Talking Drugs.24 L’augment del control per part de les autoritats xi-
neses comportà la destrucció de laboratoris clandestins on es produïa 
l’oli de safrol (precursor de l’MDMA). Això, unit al major control 
dels ports xinesos arran de la celebració dels Jocs Olímpics de Pe-
quín 2008 per complir el Conveni de 1988 sobre la fiscalització de 
precursors de substàncies estupefaents, desencadenà el tall del flux 
d’abastiment dels precursors de l’MDMA als punts de producció, es-
pecialment al Randstad neerlandès. Talment com un efecte pa pa llo-
na,25 aquesta situació provocà la impossibilitat de fabricar MDMA i 
el conseqüent desabastiment dels mercats Europeus. En aquest cas, 
els xinesos organitzaren els Jocs Olímpics i les pistes de ball d’Euro-
pa es quedaren sense èxtasi. La falta d’oferta d’èxtasi provocà l’aug-
ment de l’adulteració de l’MDMA en pols i l’aparició de succedanis 
con la mefedrona i la metilona provinents del Regne Unit (Moore, 
Dargan, Wood i Measham, 2013, pp. 276-279), que posteriorment 
arribaren a l’Estat espanyol. La situació d’un mercat inestable i de 
baixa qualitat féu que el discurs de la normalització entengués com 
perillós consumir èxtasi en pols i tornés a acceptar els consums de 
pastilles perquè presentaven menys possibilitat d’adulteració. La 

24.  «MDMA is back in European nightclubs. Could China be responsible?» The 
Talking Drugs, 11 de gener de 2012.
25.  L’efecte papallona és el nom popular que correspon al concepte tècnic de la «de-
pendència exponencial de les condicions inicials» en la teoria del caos. La idea és que 
petites variacions en les condicions inicials d’un sistema dinàmic poden produir grans 
variacions en el comportament del sistema a llarg termini. 
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menor associació entre els quillos i les pastilles també facilitar el 
procés.

Un cop l’abastiment de l’èxtasi en pols es restablí i es tornà a la 
qualitat inicial, es produïren canvis en el discurs de la normalització. 
En certa mesura, es refusaren els succedanis, que també foren fiscalit-
zats, i es normalitzà els consums d’èxtasi en pols i en pastilla. En l’ac-
tualitat el discurs de la normalització assenyala com normal consumir 
qualsevol de les dues presentacions, durant les sortides nocturnes amb 
companyia dels amics, amb una freqüència esporàdica i una intensitat 
que no impossibiliti gaudir de la festa. Els canvis en el discurs de la 
normalització també han provocat que els consumidors, en conèixer 
que les dues presentacions són la mateixa substància, deixin d’establir 
diferències simbòliques i obtinguin els mateixos efectes.

En relació amb el cànnabis, cal insistir que és la droga fiscalitza-
da més normalitzada i acceptada per la societat espanyola. El 2008, 
l’Observatori (Martínez Oró et al., 2008, p. 46) exposava que «la nor-
malització social de la qual gaudeix el cànnabis el converteix en una 
substància tolerada socialment que no desperta cap tipus de recel, afa-
vorit pel seu caire natural». La difusió del cànnabis s’ha produït en 
els més variats contexts socials i es pot consumir en diversos temps i 
moments. En els darrers anys ha proliferat la indústria rela cio nada 
amb el cànnabis, com les fires del cànnabis, grow-shops, revistes… 
(Martínez i Conde, 2013, p. 48). La presència en l’espai social del 
cànnabis n’ha comportat l’assentament cultural. En aquest sentit, els 
clubs socials de cànnabis han contribuït enormement a la normalitza-
ció (Barriuso, 2011, p. 5), i és la substància en què la regulació jurídi-
ca sembla més propera, degut a tolerància social dels consums i els 
indicadors (número de multes, número de consumidors…) que fan 
insostenible continuar amb la seva fiscalització (Arana, 2005, pp. 131-
135).

El cànnabis és l’única droga recreativa que presenta consums 
normalitzats desvinculats de l’oci nocturn. Molts consumidors en con-
sumeixen els dies feiners, tant durant els temps formals però especial-
ment després de complir amb les obligacions diàries. Els consums, 
desvinculats de la festa i, també en solitari, es normalitzen perquè són 
compatibles amb les responsabilitats. El discurs de la normalització 
entén com a normal qualsevol consum de cànnabis sempre que no al-
teri les relacions del consumidor i ni li impedeixi complir amb les 
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obligacions. L’entorn assenyala potencialment problemàtic desaten-
dre les obligacions, tot i que la tolerància vers el cànnabis és tan pro-
funda que s’accepten els consums en persones per les qui n’és l’eix 
central de les interaccions. La versatilitat del cànnabis implica po-
der-lo compatibilitzar amb moltes tasques quotidianes i, en la majoria 
de casos, la interferència a la vida quotidiana és mínima. Un altre as-
pecte ben diferent, són els consums compulsius de porros protagonit-
zats per adolescents que amaguen un malestar existencial i/o certes 
ganes de transgressió i experimentació amb els límits.

L’speed presenta diferent grau de normalització en funció dels 
grups de consumidors. Aquest estimulant ha estat associat als grups 
alternatius. Els consumidors d’speed, l’aprecien molt més que la co-
caï na, com la posició «anticocaïna» de Martínez Oró i Pallarés (2009, 
pp. 31-32). Aquests normalitzen els consums i l’entenen com més efi-
cient perquè és tres vegades més barat (20 €/g) que la cocaïna (60 €/g) 
i molt més potent, degut a la major capacitat d’estimulació (sempre i 
quan l’adulteració no sigui excessiva). El discurs de la normalització 
dels grups desvinculats del món alternatiu, considera la sobreestimu-
lació com el principal motiu per rebutjar els consums perquè els impe-
deix dormir i els provoca efectes indesitjables, tot i que toleren els 
consums en els altres, i el simple fet de consumir speed no és motiu 
per estigmatitzar-los.

L’alcohol és la substància més acceptada, normalitzada i consu-
mida entre els joves europeus i la més accessible (vegeu Aldridge, 
Measham i Williams, 2011 pel cas britànic; Pallarés i Martínez Oró, 
2013 pel cas espanyol; EMCDDA, 2012 per una panoràmica euro-
pea). Durant els anys vuitanta s’instaurà en el context espanyol els 
consums intensius d’alcohol durant els caps de setmana i també beure 
al carrer (Peinado, Pereña i Portero, 1992, p. 78). La desproporciona-
da cobertura mediàtica, ratificada per cert perfil de professionals, és la 
responsable de la major vistositat dels consums juvenils d’alcohol, de 
la difusió del botellón i de la conseqüent alarma (Parés, 2013, p. 79). 
Tot i això, des de fa més de trenta anys les diferents generacions juve-
nils han consumit alcohol intensament com a part del ritual del cap de 
setmana.

El 2010 l’Observatori exposava que «el consum d’alcohol conti-
nua estable i segueix gaudint de normalització i total acceptació entre 
els joves» (Martínez Oró et al., 2010, p. 45). Els adolescents i joves 
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entenen els consums d’alcohol com pràctiques totalment acceptables i 
necessàries per gaudir intensament de la festa, consideren que tothom 
beu i que abstenir-se’n és estrany, tot i que respecten la decisió de fer-
ho (Pallarés i Martínez Oró, 2013, p. 82; Laespada, 2009, p. 7). L’al-
cohol és apreciat en els contexts de festa per obtenir efectes positius, 
entre els que cal destacar: desinhibir-se, facilitar les relacions perso-
nals, desconnectar de les pressions i malestars quotidians, és a dir, 
viure moments agradables sota la calidesa del grup en un context alli-
berats de les responsabilitats i les mirades adultes. En un escenari de 
consum generalitzat entre joves i adults d’acceptació social i on s’ob-
tenen més els efectes positius que els negatius, el discurs de la norma-
lització comprèn com totalment normal beure alcohol.

A l’escenari de la normalització, les borratxeres i els consums 
descontrolats també hi són ben presents, la forma com encaixen amb 
la normalització varia en funció de la posició en la qual s’emmarquen 
els adolescents. A Pallarés i Martínez Oró (2013, pp. 23-32) es descri-
viren tres posicions en funció de la relació mantinguda amb l’alcohol: 
la intensiva (consum regular i intensiu), la moderada (consum esporà-
dic i moderat) i la «porreta» (fumadors de porros amb consums poc 
freqüents d’alcohol). Totes les perspectives entenen com a problemà-
tic —i consideren que s’ha d’evitar— beure en solitari, emborrat-
xar-se fora dels espais de festa, protagonitzar habitualment actes de 
violència, i també els problemes relacionats amb l’alcoholisme. Més 
enllà d’aquests aspectes on el consens és absolut, les diferències en 
l’acceptabilitat de les borratxeres, especialment en relació a la fre-
qüència en què es produeixen, vénen determinades per l’expressió del 
discurs de la normalització de cada una de les posicions.

En totes les posicions, emborratxar-se esporàdicament es norma-
litza, especialment si coincideix amb una celebració del calendari 
anual i vital (Sant Joan, Cap d’Any, festes patronals, aniversaris, bo-
des…). La posició moderada considera que s’ha d’evitar perquè pro-
dueix efectes indesitjables desagradables (ressaques, tan físiques com 
morals, pèrdua de memòria del què ha succeït, vòmits, malestar, actes 
desafortunats…) però si es produeix puntualment tampoc no ha de 
comportar efectes problemàtics i s’ha d’entendre com la inevitable 
part negativa dels consums descontrolats. Aquests presenten un dis-
curs de la normalització que delimita més estrictament els consums 
acceptables i consideren problemàtic emborratxar-se cada cap de set-
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mana, sobretot quan sempre s’obtenen conseqüències negatives. El 
discurs de la normalització de la posició intensiva accepta i normalitza 
emborratxar-se en totes les sortides nocturnes, tot i que no normalitza 
descontrolar i «perdre els papers», sinó emborratxar-se per obtenir la 
desinhibició. El discurs de la regulació de la posició «porreta» els as-
senyala que l’alcohol comporta més inconvenients que el cànnabis, tot 
i que normalitzen les borratxeres dels iguals, prefereixen fumar cànna-
bis que beure.

En aquest darrers anys, en els països amb l’anomenat patró de 
consum nòrdic,26 també s’ha desfermat l’alarma pels consums inten-
sius d’alcohol, especialment al Regne Unit. Griffin, Bengry-Howell, 
Hackley, Mistral i Szmigin (2009) apunten que els adolescents brità-
nics persegueixen intencionadament les intoxicacions etíliques per 
mostrar el poder de decisió sobre el propi cos. Aquests gaudeixen de 
les conseqüències a priori negatives, com embriagar-se fins a perdre 
el contacte amb la realitat, quedar-se dormit en qualsevol racó i el dia 
posterior no enrecordar-se absolutament de res. Segons Szmigin, 
Griffin, Mistral, Bengry-Howell, Weale i Hackley (2008) gaudeixen 
del descontrol de les fortes borratxeres per desconnectar de la realitat 
asfixiant. Tal vegada els joves britànics normalitzin les fortes borrat-
xeres però el discurs de la normalització dels adolescents espanyols, 
independentment de la posició, les rebutgen. La posició intensiva tam-
bé persegueixen la finalitat d’emborratxar-se ràpidament per desinhi-
bir-se i socialitzar-se més fàcilment, però rebutgen els estats d’intoxi-
cació sota els efectes dels quals relacionar-se és impossible. I, per la 
majoria d’ells, la borratxera és la conseqüència després de beure amb 
els amics en un context agradable i distès.

En el nostre context, el paper del grup dificulta l’aparició de les 
fortes borratxeres perquè pels joves és tan important, sinó més, parti-
cipar de la dinàmica grupal que beure. Les borratxeres que inhabiliten 
la psicomotricitat són enteses com a problemàtiques perquè no perme-
ten gaudir de la festa i són una càrrega pel grup, aspecte menys trans-
cendent pels britànics (Martinic i Measham, 2008). En el context es-
panyol, si es produeixen puntualment, el discurs de la normalització 
les entén com a un incident aïllat i tolerable; si es produeixen contí-

26.  Beure intensament fins a emborratxar-se i només es beu quan es vol embriagar 
(Anderson i Baumberg, 2006).
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nua ment es censurarà, s’estigmatitzarà al protagonista i és molt proba-
ble que s’eviti tornar a sortir de festa plegats. El discurs de la regula-
ció del protagonista li indicarà que ha de consumir controladament o, 
pel contrari se li impedirà la relació amb el grup.

La comparació entre els joves britànics i els espanyols serveix 
per il·lustrar que en els dos Estats els consums d’alcohol estan alta-
ment normalitzats, però les pràctiques concretes i determinades que 
s’entenen com a acceptables o normals sofreixen una gran variació en 
funció de l’entramat sociocultural on s’insereixen.

SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   135SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   135 16/01/15   09:0616/01/15   09:06



SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   136SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   136 16/01/15   09:0616/01/15   09:06



5.
Controlar els consums per mantenir-se normalitzat

No creo exagerado afirmar que para convertirse en adicto se necesita 
cerca de un año y varios cientos de pinchazos. Yonki (Burroughs 2008, 
p. 21).

Les característiques plantejades fins el moment, configuren el marc 
sociocultural necessari per l’emergència de la normalització, però són 
insuficients per explicar el fenomen des d’un punt de vista psicosoci-
al. La normalització representa un marcador de canvi respecte el món 
de l’heroïna perquè les conseqüències dels nous consums foren menys 
problemàtiques, i la majoria dels consumidors continuaren vivint en 
una situació de normalitat i inclusió social (Martínez Oró i Conde, 
2013). Si els consumidors recreatius haguessin continuat presentant 
problemes de marginalitat, tot i els canvis en l’escenari dels consums, 
no es podria parlar de normalització. Tal vegada tindria un altre nom, 
però en cap cas remetria a una situació de normalitat on els consums 
generen poca alarma.

La discussió que segueix a continuació presenta com el discurs 
de la regulació, de cada una de les posicions, s’apropia del discurs de 
la normalització per delimitar els consums com acceptables, normals, 
potencialment problemàtics o desviats. Es presentaran situacions i in-
teraccions concretes per il·lustrar l’heterogeneïtat dels discursos histò-
ricament i contextual situats. En aquest moment històric, per entendre 
el discurs de la normalització s’ha de parar esment en els següents 
elements:
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• Els temps i els contexts en els que es produeixen els consums.
• La freqüència i la intensitat.
• Les interaccions grupals.
• Els motius per consumir i els efectes obtinguts.
• Les conseqüències negatives.

Els elements delimiten i construeixen el discurs de la normalització i 
el de la regulació. Els factors contextuals, personals, històrics i polí-
tics fan variar contínuament el discurs de la normalització. La discus-
sió no s’ha d’entendre com el manual a seguir per controlar els con-
sums. I, lluny de qualsevol objectivitat, s’exposaran quines considerem 
que són les regularitats del discurs de la normalització per ordenar els 
consums i evitar problemes. Considerem que presentar fórmules per 
dominar les drogues comporta una reducció de la complexitat dels 
consums. Es desvincula dels objectius del text presentar-les perquè 
l’únic que aconsegueixen és desvirtuar el fenomen d’estudi. Amigó 
(2000, pp. 65-68), presenta una sèrie de consignes per controlar els 
consums, d’una manera anhistòrica, acontextual i en format imperatiu 
(aprendre, subordina, no dejes, no consumas…). Tot i que, en certa 
manera podrien conformar unes pautes per controlar els consums, la 
majoria d’elles són bastant reduccionistes i inexactes perquè homoge-
neïtza a tots els consumidors, desvincula els consums dels contexts on 
es produeixen i omet l’univers simbòlic que dota de sentit les pràcti-
ques de consum. Aquesta mirada pròpia de la Psicologia positivista 
intenta quimèricament predir les conductes de les persones. Les cièn-
cies socials hermenèutiques i comprensives en defugen enèrgicament.

5.1. Els temps i els contexts normalitzats per drogar-se

En relació als temps i els contexts, els adolescents i joves entenen les 
sortides com una vàlvula d’escapament, com si complís una funció 
d’homeòstasi. Per continuar complint les obligacions quotidianes es 
necessita sortir de festa per obtenir plaer (Malbon, 1999) i gaudir de la 
música (Bennet, 2000). Les sortides nocturnes són els moments que 
posen la vida formal en mode pausa. Pels adolescents que han crescut 
a la calor del consumisme, la festa és l’espai idoni per buscar-hi l’he-
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donisme, alhora que s’exhibeix el consum d’emocions en cossos juve-
nils travessats per mil i un producte de consum (Lipovestky, 2002). 
Els consums de drogues també funcionen com a element integrador i 
d’autoatenció.

Els adolescents i joves estableixen una profunda dicotomia entre 
els temps formals relacionats amb les responsabilitats, i els informals 
vinculats a l’oci. Per la majoria de consumidors, els temps formals cor-
responen al període comprès de dilluns a divendres i, els informals, 
als dels caps de setmana i festius. Pallarés et al. (2006, pp. 51-57) 
presenten l’oci nocturn de cap de setmana com els temps i els contexts 
on es normalitzen els consums. En l’excepcionalitat de les activitats 
els caps de setmana, el discurs de la normalització entén com a com-
patible drogar-se en grup durant les sortides nocturnes. Consumir 
marca el punt i a part, una pràctica puntual emmarcada en els contexts 
de festa que persegueix diferents funcions, com mitigar els malestars 
personals, buscar el plaer mitjançant experiències intenses i produir 
afinitats grupals (Lunnay, Ward i Borladgdan, 2011). Drogar-se, se-
gons el discurs de la normalització, s’entén com un ingre dient més de 
la festa, com un ritual del cap de setmana (Hobbs, Had field, Lister i 
Winlow, 2003), sempre i quan, es respecti els altres consumidors i no 
provoqui conseqüències funestes (Measham, 2004, p. 319). Els espais 
d’intensificació de la festa (discoteques, afters, festivals, raves, 
teknivals,1 i algunes festes en espais privats) es constitueixen com els 
contexts idonis per drogar-se, on el més freqüent és que hi hagi més 
assistents sota els efectes de les drogues que abstinents (Van Havere, 
Vanderplas schen, Lammertyn, Broekaert i Bellis, 2011, p. 9; Hunt, 
Moloney i Evans, 2010) a més, són espais de difusió dels consums 
(Pallarés et al., 2006, p. 58).

Altres joves, per compatibilitzar feina i estudis, o degut a la pre-
carietat laboral que obliga a treballar amb horaris inversemblants, els 
temps formals i informals es desvinculen de la lògica dies feiners ver-
sus cap de setmana. En conseqüència, surten de festa i consumeixen 
drogues quan el seu calendari personal així ho possibilita. Encara que 
es desmarquen de la regularitat del discurs de la normalització, entre 
els consumidors amb horaris fora del comú, el seu discurs de la regu-

1.  Raves multitudinàries on hi ha diferents espais de ball amb el corresponent sound 
sistem (equip de música).
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lació, normalitza consumir algun dia de dilluns a divendres sempre i 
quan s’emmarqui en les sortides nocturnes.

En sentit similar als itineraris de festa que presentà l’Observatori 
(Pallarés et al., 2006, pp. 69-74) i a Laespada i Pallarés (2001) Moore 
i Miles (2004, pp. 510-511) descriuen tres moments de la festa (pre-
club, in-club, post-club) per explicar com els consums es normalitzen 
o es rebutgen en funció del moment. En les primeres hores, abans de 
l’acte central de la festa, es normalitza consumir alcohol i cànnabis en 
espais privats, en bars o pubs mentre es parla amb els amics o es men-
ja alguna cosa (pre-club); tal com es descriu a Pallarés i Martínez Oró 
(2013, pp. 71-77), pels adolescents el botellón és el primer context de 
l’itinerari nocturn, on els consums són principalment d’alcohol i càn-
nabis. El context in-club configura el moment central de l’itinerari 
nocturn (discoteca, festival, concert…) on es normalitza prendre esti-
mulants i s’accepten els consums de drogues més minoritàries.

El discurs de la normalització entén com a normals i compatibles 
amb la festa els consums descrits per a cada moment. Alguns consums 
tot i no estar normalitzats s’entenen com a acceptables si són compa-
tibles amb els objectius de la festa. I d’altres es construeixen com a 
potencialment problemàtics, per exemple, el discurs de la normalitza-
ció adverteix de la disfuncionalitat de començar a prendre cocaïna o 
speed a la tarda, molt abans de la part central de la festa, perquè es 
considera que és massa aviat per utilitzar estimulants ja que la festa és 
molt llarga i s’augmenta la probabilitat d’obtenir conseqüències nega-
tives. Tot i això, entre alguns consumidors s’accepta esnifar ratlles 
abans d’assistir a la festa per «escalfar motors». El discurs de la regu-
lació d’alguns consumidors intensius ho normalitza, però pels esporà-
dics es podria entendre com una pràctica indesitjable.

Els consums d’MDMA o d’al·lucinògens són excepcionals en el 
pre-club, el discurs de la normalització considera inapropiat i poc 
afortunat col·locar-se en aquests ambients. Només els consumidors 
més descontrolats ho accepten i una minoria els normalitza. Les altres 
perspectives poden acceptar-los com una excepcionalitat del calendari 
vital, però en cap cas s’acceptaran si són habituals. El consumidor que 
es droga intensament en el context pre-club i que, òbviament en l’in-
club continua fent-ho, és percebut per l’entorn com un consumidor 
que realitza consums potencialment problemàtics. Si a més protago-
nitza accions desafortunades (violència, descontrol…) o deixa d’acu-
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dir a les responsabilitats dels temps formals, se li retirarà l’etiqueta de 
consumidor recreatiu per penjar-li la de problemàtic.

Alguns poden continuar la festa (post-club), anomenat pajareo 
pels consumidors en el context català.2 Coincidim amb Pennay i 
 Moore (2010) que continuar la festa només amb els amics constitueix 
l’element definitori dels consumidors més intensius perquè es generen 
complicitats i passen a la memòria del grup com les hores més memo-
rables de l’itinerari festiu. El pajareo és el temps en què, sota els efec-
tes de les drogues, en companyia dels amics i en un context proximal, 
normalment una casa particular, es continua prenent drogues mentre 
es parla i es beu. Alguns no prenen drogues perquè estan sobreestimu-
lats i el pajareo és el context on passar el temps fins que es pugui 
dormir. La durada és variable: poden durar de poques hores fins a més 
d’un dia. Es comença cap a les 06:00 i fins les 08:00 o les 10:00 (apro-
ximadament) del matí, en ocasions s’allarga fins a la tarda o la nit del 
dia següent. Passar més de 24 hores fent pajareo és molt excepcional 
i normalment coincideix amb el consum d’al·lucinògens o altres subs-
tàncies minoritàries (DMT, LSD, bolets, 2CB…) i/o consums alta-
ment intensius d’estimulants. Els consumidors intensius normalitzen, 
sempre i quan sigui més aviat esporàdic, participar i drogar-se en el 
pajareo. Els esporàdics hi participen més excepcionalment. Si ho fan, 
normalment és degut a la intensificació dels consums. Participar en el 
pajareo és indicador de consums més intensius, per això, el discurs de 
la regulació de molts consumidors considera que s’ha d’evitar o reser-
var per ocasions especials perquè les conseqüències negatives, com 
les baixades emocionals i el cansament físic, poden durar dies i desva-
loritzen els beneficis obtinguts.

En ocasions, els consumidors es troben en contexts on els altres 
assistents no participen del discurs de la normalització (Pennay i Moore, 
2010, pp. 558-560). En els contexts d’ambient «tranquil»,3 com al-

2.  El post-club (o pajareo) no correspondria als afters ni altres contexts de ball, tot 
i que es realitzin després de la part central de la festa i es produeixin en hores diürnes, 
aquests es continuen entenent com in-club.
3.  Entenent com a ambient tranquil els bars, pubs i contexts amb poca afluència de 
públic, on la gent parla més que balla perquè la música, entre d’altres elements am-
bientals, així ho permet. El local presenta una cartera de clients més o menys fixa que 
s’assenten a les taules, i a la barra, per tant, són uns espais on anar en parella al lavabo, 
sobretot si no són dues dones, és una pràctica sospitosa. 
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guns bars o pubs, la normalització dels consums és tènue o inexistent 
perquè la clientela i els treballadors hi continuen allunyats o es consi-
dera que és un espai inadequat per drogar-se i ho refusen. Si es pro-
dueixen són discrets i encoberts perquè fer-los evidents implicarà una 
situació enutjosa, ja que els interlocutors (treballadors del local, altres 
clients…) acostumen a rebutjar els consumidors.

Els contexts d’intensificació de la festa pel discurs de la norma-
lització representen els espais adequats per drogar-se, però els treba-
lladors dels locals amb la voluntat de complir amb les lleis pro hi bi cio-
nis tes, intenten combatre, amb més o menys intensitat i èxit, qualsevol 
manifestació de consum, sigui realitzant controls a l’entrada, sigui 
expulsant al client davant l’indici de consum. Sense importar la regu-
lació jurídica, el discurs de la normalització és qui ordena els consums 
dins de la discoteca (Ravn, 2012, p. 266). La pressió per evitar els 
consums afecta les condicions idònies per consumir preservant la sa-
lut i el benestar, perquè si els consumidors volen esnifar, ho hauran de 
fer en condicions lamentables, com per exemple en els lavabos (al-
guns insalubres), en una situació d’ansietat i rapidesa producte de la 
por a ser interceptats. Situacions que poc ajuden a evitar danys, com 
per exemple, prendre més cocaïna que la dosi estàndard per tal d’es-
tal viar-se tornar a assumir el risc de ser interceptat; el discurs de la 
regulació els assenyalaria prendre menys dosi, però també els apunta 
els danys que pot comportar ser detectat i, per tant, en aquestes cir-
cumstàncies, s’optarà per assegurar la continuació de la festa amb els 
amics, situació impossible si s’és expulsat. I també pot propiciar 
l’omissió de picar adequadament la cocaïna o l’speed i esnifar petits 
grumolls de substància que pot provocar danys al tàbic nasal i hemor-
ràgies.

En relació als consums desvinculats de la festa, a grans trets, els 
consums en els temps formals generen inquietud a l’entorn del consu-
midor, ja que com il·lustra un jove participant en un grup de discussió 
de Martínez Oró i Pallarés (2009) «es va molt fort». La literatura, en 
ocasions, assenyala com un indicador de consum problemàtic dro-
gar-se en els contexts formals perquè s’entén com a incompatible amb 
la normalitat social (Green i Moore, 2009). El discurs de la normalit-
zació ho entén com a potencialment problemàtic perquè es situen en la 
tènue frontera entre la normalitat i la desviació i per tant és millor 
evitar-los. El discurs de la regulació d’algunes persones els accepta 
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dins de l’excepcionalitat si es produeixen esporàdicament i tenen una 
finalitat instrumental.4 Els consumidors saben que els hi poden pro-
vocar l’amonestació de l’entorn perquè transgredeixen el discurs de la 
normalització, però també coneixen que les drogues poden ser una 
eina per complir certs objectius (Amigó, 2012, pp. 53-65). El discurs 
de la regulació d’alguns els accepta, sempre i quan siguin més excep-
cionals que normals. Alguns consumidors intensius i amb evidents 
símptomes d’addició poden entendre els consums habituals entre set-
mana com a compatibles amb les responsabilitats, creure que s’està 
allunyat dels problemes ajuda a mantenir-se normalitzat però fins a 
cert punt, perquè després d’un temps més o menys llarg, si es perseve-
ra amb els consums intensius i diaris, els problemes apareixeran gaire-
bé de manera inevitable.

La finalitat dels consums instrumentals són, per una part, evitar 
la baixada dels consums realitzats la nit anterior, per afrontar amb 
garanties alguna obligació posterior, com conduir, treballar o dinar 
amb la família. És a dir, consumir per evitar les conseqüències negati-
ves dels consums, tot i que, a posteriori la baixada acostuma a ser més 
pronunciada, però almenys han servit per evitar un mal tràngol. I, per 
una altra part, sense haver consumit prèviament, per complir amb al-
guna responsabilitat, com estudiar o treballar més intensament. En re-
lació a la feina, s’ha de destacar els consums instrumentals de certes 
professions que treballen per objectius (dissenyadors gràfics, cuiners, 
arquitectes, publicistes, món de la moda…) i també els treballs vincu-
lats al món de l’oci nocturn (muntadors d’escenaris, cambrers, perso-
nal de seguretat)5 (Martínez Oró et al., 2010, pp. 41-42; Pallarés et 
al., 2006, p. 149).

Algunes persones, tot i que comparteixen la premissa que si els 
consums són excepcionals no tenen perquè comportar problemes, sí 
que els entenen com un indicador de consum problemàtic. Per d’altres 
són del tot inacceptables perquè el seu discurs de la regulació només 

4.  Els consums instrumentals són aquells desvinculats de l’oci i la festa que s’utilit-
zen per aconseguir un objectiu determinat en la vida quotidiana. Els estimulants com 
la cocaïna i l’speed són els més utilitzats en els consums instrumentals. Per a una ca-
racterització dels consums instrumentals de cocaïna vegis Díaz (1998, p. 216). 
5.  A títol d’anècdota és curiós observar com entre els consumidors és recurrent ca-
racteritzar el personal de seguretat, anomenats col·loquialment com a segurates, mit-
jançant l’estereotip de farlopero (consumidor habitual de cocaïna).
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permet els consums durant la festa. Independentment de la posició, els 
consums instrumentals acostumen a no implicar automàticament l’es-
tigmatització perquè s’encobreixen a qui no hi participa, ara bé, si són 
coneguts per l’entorn poden generar inquietud. En el moment que el 
consumidor és descobert sistemàticament consumint durant els temps 
formals, i més si és per realitzar tasques que la immensa majoria rea-
litza sense contacte amb les substàncies (anar a classe, fregar, quedar 
amb la família, mirar la tele, o qualsevol altra activitat), perdrà la po-
sició de consumidor normalitzat perquè se li penjarà amb èxit l’etique-
ta de problemàtic. I, això li podrà dificultar les interaccions personals 
en certs temps i contexts (Measham i Shiner, 2009; Becker, 2009).

Com s’ha apuntat, la voluntat de la majoria de consumidors és 
mantenir la posició normalitzada. Per tant, és probable, tal com asse-
nyala Zinberg (1984), que després d’alguna sanció, els consums es 
tornin a emmarcar exclusivament en els espais de festa, sense recórrer 
a l’ajuda professional. Tornar a complir amb les normes marcades pel 
discurs de la normalització és recurrent entre els qui han realitzat con-
sums instrumentals. Tot i que, com és obvi, alguns ometen resignificar 
els propis consums i acaben desenvolupant problemes severs.

5.2.  La freqüència i la intensitat dels consums des del discurs 
de la regulació

En el discurs de la normalització, la freqüència esdevé fonamental per 
avaluar la normalitat dels consums. Els consums controlats poden ser 
esporàdics i poc intensius, però també, encara que per alguns els sem-
bli desgavellat, freqüents i intensius (Shildrick, 2002). Els consums 
poc intensius es poden caracteritzar per fumar unes calades de porro, 
prendre una quarta part d’una pastilla de MDMA, o esnifar una ratlla 
petita d’speed o cocaïna. Els consums poc intensos representen la po-
sició més habitual entre els consumidors, especialment en les noies 
(Lunnay, Ward i Borladgdan, 2011). En alguns, la por a desenvolupar 
problemes modera la intensitat perquè mantenen el dubte de si els 
consums els hi comportaran conseqüències negatives. Els consumi-
dors intensius, degut a les característiques del context, en certes oca-
sions també poden drogar-se poc intensament.
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Alguns consumidors mai han comprat drogues perquè sempre 
han estat invitats i, si n’han comprat, ha estat en una situació d’abasti-
ment grupal. Aconseguir-les mitjançant aquestes estratègies funciona 
com a mecanisme de regulació i impedeix mantenir consums intensius 
i freqüents (Grund, Kaplan i DeVries, 2004). Des del discurs de la 
normalització els consums esporàdics i poc intensos, es normalitzen i 
s’accepten com a compatibles amb les responsabilitats perquè es des-
vinculen de situacions de descontrol i de les conseqüències indesitja-
bles. Però és en relació a la freqüència i la intensitat dels consums, on 
el discurs de la normalització presenta menys regularitats, i no hi ha 
gaire consens entorn els consums acceptables, normalitzats i potencial-
ment problemàtics. La valoració depèn en gran mesura entre les posi-
cions, presentant-se elements controvertits i fins i tot contraposats.

Els consumidors intensius prenen dosis més altes fins a experi-
mentar potentment els efectes. Treballs etnogràfics adverteixen que 
una part dels consumidors quan es droguen ho fan intensament (Díaz, 
Pallarés i Barruti, 2001, p. 153). Els resultats de Martínez Oró i Palla-
rés (2009) constaten consums freqüents (realitzats en tots o gairebé 
tots els caps de setmana) i intensius (altes dosis d’una o més substàn-
cies en la mateixa sessió) sense que això impliqui interferències en la 
vida quotidiana. Això no vol dir que els consums intensius siguin lliu-
res de conseqüències negatives, sinó que els malestars d’aparició im-
mediata, com el cansament, les baixades físiques i emocionals, s’ente-
nen com a part dels consums, permeten mantenir-se en la normalitat i, 
el què és més important, tampoc comporten l’estigmatització.

Díaz, Barruti i Doncel (1992, pp. 207-210) exposen que els con-
sumidors consideren problemàtic estar contínuament pendent de com-
prar i consumir cocaïna. Es descriu com un signe d’addicció i de falta 
de control estar a la festa aclaparat per no prendre-n’hi. Consumir en 
totes les sortides nocturnes i entendre la festa com a sinònim de con-
sum és un element controvertit entre els consumidors recreatius. Els 
consumidors esporàdics rebutgen els consums com a l’eix central i 
que monopolitzin la festa. El discurs dels esporàdics considera que 
s’han de reservar pels moments especials, per intensificar la festa. En 
paraules seves: «els hi ha d’aportar alguna cosa». A més, rebutgen 
consumir en totes les sortides perquè consideren que s’acaben conver-
tint-se en una rutina on es consumeix per estar normal (Martínez Oró 
i Pallarés, 2009, pp. 167-170). El discurs dels intensius accepta i, fins 
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i tot, normalitza drogar-se en totes les sortides nocturnes (durant un 
període de temps) perquè els consums ajuden a potenciar la festa i a 
provocar moments especials, sempre i quan els consums permetin 
complir les responsabilitats. El discurs de la regulació dels intensius, 
en el mateix sentit que Díaz, Barruti i Doncel (1992, p. 209), conside-
ra una senyal d’alerta pensar només en consumir i entendre que sense 
drogues no hi ha diversió. Però a Martínez Oró (2007) es presenta 
com alguns consumidors intensius s’abstenen de sortir de festa sense 
drogues perquè per ells la festa és sinònim de consums, tot i que s’abs-
tenen de sortir cada cap de setmana. Aquesta actitud es pot entendre 
com a problemàtica però correspon a persones extremadament norma-
litzades.

El discurs de la normalització assenyala la idoneïtat de mantenir 
períodes de consum esporàdic o directament d’abstenir-se. Els perío-
des de consum intermitent o abstinència són comuns entre els consu-
midors recreatius. Per exemple, durant l’estiu es consumeix tots els 
caps de setmana però, en d’altres moments, els consums es tornen més 
esporàdics o fins i tot desapareixen. Els motius poden ser diversos: a) 
Producte de la reflexió personal perquè es vol sortir de festa sense 
consumir. b) S’ha tingut un ensurt físic (taquicàrdies, ansietats, atacs 
de pànics…). c) Començar una relació sentimental on els consums 
passen en un segon terme (Rødner, 2006, p. 940; Hammersley, Khan i 
Ditton, 2002, pp. 102-103). I, d) També en ocasions no és una volun-
tat premeditada, sinó que degut a l’època del calendari anual, com a 
l’hivern, que hi ha menys festes i/o menys ganes de sortir; i per la 
immensa majoria de consumidors, sense festa no hi consums. Segons 
Decorte (2000, p. 329), mantenir-se abstinent durant un temps és con-
siderat com el principal indicador d’ús controlat de cocaïna. Reducció 
o abandonament dels consums que es realitza sense cap alteració en la 
vida del consumidor.

Continuant amb la freqüència dels consums, moltes vegades, es-
pecialment quan la festa és poc assenyalada en el calendari vital o 
anual, els consums apareixen sense premeditació on els elements con-
textuals juguen un paper fonamental. Quan les persones preparen la 
festa pensen a quin lloc s’anirà, com es desplaçarà, amb qui s’hi ani-
rà… És a dir, la majoria pensen en sortir sense parar esment en els 
consums (Pallarés et al., 2006, pp. 69-74). Entre els consumidors re-
creatius l’element central de les sortides és desconnectar de la rutina, 
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gaudir amb els amics, i en general realitzar activitats plaents. Només 
en determinades ocasions els consums representen l’element central 
de la festa. Les influències contextuals que possibiliten els consums 
no premeditats poden produir-se per diverses raons. Per exemple, du-
rant la festa un consumidor pot prendre estimulants per mitigar la son 
o el cansament perquè vol continuar-la fins més tard. O bé, quan el 
grup decideix consumir cocaïna, èxtasi, bolets o altres al·lucinògens, 
on els efectes de les substàncies comporten un ritual grupal, la moti-
vació per obtenir els efectes positius i compartir la màgia del moment 
amb el grup precipitarà els consums (Hunt i Evans, 2003). També, 
estar sota els efectes de l’alcohol, facilita acceptar la invitació d’esti-
mulants per mitigar la borratxera i tenir la sensació de romandre més 
despert (Green i Moore, 2009).

En termes generals, els consumidors creuen que sota els efectes 
de les drogues les experiències es tornen més intenses i es millora la 
festa. Si apareix l’oportunitat de consumir és acceptable drogar-se. En 
definitiva, es pot començar la festa sense pensar en les drogues, però 
la dinàmica de la festa comporta que el consumidor s’acabi liant. El 
liar-se s’ha representat per les mirades abstencionistes com la debili-
tat del consumidor, que està mancat d’autocontrol i cau en la tempta-
ció (talment com un pecador). Però el discurs de la normalització as-
senyala que liar-se és una capacitat de decisió per elegir i gaudir sobre 
la pròpia vida. Capacitat de decisió que moltes vegades, en d’altres 
àmbits de la vida quotidiana com en el laboral o el familiar, és més 
aviat escassa o nul·la. Com assevera Duff (2005, p. 443), consumir 
drogues és l’exercici de la llibertat. No obstant això, quan un consu-
midor sempre s’està liant i sempre troba un motiu per drogar-se, tal 
vegada el seu discurs de la regulació ho podrà normalitzar perquè ho 
fa en el context festiu, però l’entorn ho pot entendre com a potencial-
ment problemàtic.

En relació als consums improvisats, l’Observatori ofereix indicis 
d’una posició de consumidor que intenta regular els consums, però 
que quan apareix la possibilitat de consumir difícilment els rebutja. El 
consumidor d’aquesta posició manifesta la voluntat d’intentar consu-
mir menys, per això és recurrent que exposi en contexts desvinculats 
de la festa que ha de disminuir els consums perquè ha passat a un altre 
moment vital, o qualsevol altre argument que el faci presentar-se com 
una persona normalitzada. Habitualment, s’exposa la intenció de re-
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servar els consums per a moments especials. Arguments, aquests, per 
exhibir la capacitat de control sobre els propis consums. És a dir, la 
nova posició no ve motivada per un ensurt físic (ansietat, taquicàrdies, 
pensaments psicòtics, etc.) o per problemes de descontrol evidents 
(violència, aldarulls, detencions, entre d’altres) sinó que es vol exhibir 
el control sobre els consums. I quan es vol exhibir tal posició és pro-
bable que la normalitat es comenci a posar en entredit. Potser no per 
l’entorn, però sí per un mateix, que comença a dubtar del propi control 
sobre els consums, si presenta la necessitat de performativitzar el con-
trol sobre els consums.

Un cop immers en la dinàmica festiva i consumint alcohol i/o 
cànnabis, es pot mantenir la voluntat de no prendre drogues com coca-
ïna, speed o MDMA (i menys encara al·lucinògens). Però tal com 
avança la festa, és factible que es presenti l’oportunitat de consumir, 
situació que pot generar controvèrsia perquè la voluntat era abste-
nir-se però també apeteix consumir. Com s’ha apuntat, la pressió con-
textual facilita liar-se perquè en molts grups drogar-se integra més en 
la dinàmica grupal que mantenir-se abstinent. El consumidor amb la 
voluntat de compartir amb els iguals, deixant de banda la posició ini-
cial, acceptarà els consums. Abans de la festa, el discurs de la regula-
ció indicava la voluntat de mantenir-se abstinent, però els elements 
contextuals han influït i, en conseqüència, s’ha consumit. Aquest dis-
curs normalitza el canvi de posició si el consum s’ha realitzat per prò-
pia voluntat i no es relaciona amb la falta de control. Però si es consi-
dera que n’hi ha hagut, es començarà a plantejar fins a quin punt es 
controlen els consums. Tot i que alguns consumidors saben que pen-
sar amb problemes provoca problemes, en casos com aquest, més en-
llà del particularisme, és quan pot emergir la reflexió que existeix certa 
manca de control, que posa en entredit la normalitat del consumidor.

Pel que fa a la intensitat dels consums, Measham (2002, p. 349; 
2000) presenta el concepte de la controlada pèrdua del control (con-
trolled loss of control) per explicar com les dones, tot i els estats d’ex-
trema alteració de la consciència, controlen els efectes negatius de les 
drogues. A posteriori, Measham (2004, p. 319) extrapolà el concepte 
als homes, per considerar que tot i la forta distorsió de la realitat, i les 
pràctiques extravagants que transgredeixen les normes de les interac-
cions quotidianes, els consumidors mantenen cert control i, el que és 
més important, les distorsions —per més kafkianes que siguin, si són 
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puntuals en el temps— no afecten la normalitat del consumidor per-
què permeten complir amb les responsabilitats. Entre els consumidors 
és recurrent drogar-se molt intensament, tant d’alcohol com d’altres 
drogues (cocaïna, speed, MDMA) i sobretot barrejar-les, a vegades 
fins a arribar a desbarrar. Pels consumidors recreatius, els propis con-
sums descontrolats s’entenen com a acceptables però excepcionals. 
En les sortides nocturnes és recurrent la presència de consumidors 
descontrolats sense que generin cap rebuig especial sinó que s’accep-
ta, sempre i quan no es molesti a les altres persones ni es provoquin 
situacions enutjoses.

En les festes del calendari anual i vital es presenta la predisposi-
ció i més tolerància als consums intensius i descontrolats. Tot i això, 
en una Societat de Consum on tot és digne de ser celebrat, apareix 
contínuament la possibilitat de realitzar consums descontrolats en dies 
poc excepcionals del calendari (Pallarés et al., 2006, p. 81). El discurs 
de la regulació dels protagonistes accepta la controlada pèrdua del 
control en dies poc senyalats. Mantenir consums descontrolats en di-
versos contexts i situacions, pot afavorir l’aparició de la inquietud en 
l’entorn i assenyalar els consums com a potencialment problemàtics i 
en conseqüència estigmatitzar el consumidor.

En l’argot dels consumidors, la controlada pèrdua de control 
s’anomena fotre’s o posar-se (consumir) fins a un lloc, siguin les car-
toles, les tranques, les celles o fins a un estat, cec, morat o a gust. És 
a dir, consumir per obtenir efectes molt intensos. Aquestes expres-
sions serveixen per denotar que s’ha consumit fins el màxim física-
ment possible. Els motius per consumir molt intensament es fonamen-
ten en les terribles ganes d’obtenir el plaer de les drogues en el context 
festiu i grupal. El plaer obtingut a la festa es pot relacionar amb la in-
tensitat dels consums. Alguns consideren, especialment els adoles-
cents, que com més es perd el control més es gaudeix. Col·locar-se 
intensament pot ser premeditat, és a dir, s’assumeix que es consumirà 
molt, o bé, abans de la festa, es pot marcar límits o directament es 
premedita abstenir-se. Tot i que, com s’ha vist, els elements contex-
tuals i les ganes de gaudir poden comportar que el nivell de consum 
variï i s’acabin realitzant consums molt intensos.

En el moment que es produeix la controlada pèrdua de control, 
per molt intensos que siguin els efectes, el discurs de la regulació ava-
lua contínuament l’estat de distorsió per tal de mantenir-lo compatible 
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amb la festa (Moore, 2010, p. 491). Moore i Measham (2006, 2008) 
apunten que els consumidors de ketamina desitgen maximitzar el 
plaer i disminuir els danys i, encara que sota els seus efectes poden 
perdre el control, ho normalitzen com a part de l’experiència ketamí-
nica. El discurs de la regulació no desapareix sinó que accepta com a 
compatibles els consums descontrolats. Pennay i Moore (2010, p. 557) 
presenten dues categories de consumidors que es diferencien per la 
intensitat dels consums. Segons les autores, la primera categoria cor-
respon a aquells que aposten per l’exercici del control (self-control), 
és a dir, avaluen contínuament els consums i pensen en moderar-se, 
no es droguen fins el màxim possible i en certs moments de la nit des-
carten els consums. Els segons descarten el self-control i es droguen 
tant com poden.

En el moment de començar a consumir, el ritme de consum pot 
ser elevat, i si es produeixen també s’accepten invitacions, però tal 
com avança la nit i per molts consums que es produeixin, el discurs de 
la regulació avalua contínuament els efectes obtinguts per poder conti-
nuar gaudint. Es refusen els consums que es considera que no aporta-
ran res a la millora de l’estat plaent o que la combinació produirà efec-
tes indesitjables. Les combinacions entre drogues, estats i contexts són 
gairebé infinites, però a tall d’exemple, quan s’està sota els efectes de 
l’èxtasi es refusa beure alcohol. Si es beu, es fa a un ritme molt infe rior 
que sense els efectes de l’èxtasi. En general, es declinarà els consums 
de qualsevol al·lucinogen, els d’estimulants també seran refusats per-
què farien perdre la màgia de l’èxtasi però, un cop comencen a bai-
xar-ne els efectes, es pot consumir un estimulant (speed o cocaïna) per 
acabar de dissipar-los, ja que alguns consumidors consideren poc agra-
dable el moment en què desapareixen, i obtenir els efectes estimulants. 
El discurs de la regulació dels consumidors més intensius manté els 
efectes més salvatges dins d’uns límits d’acceptabilitat i aquest poden 
entendre certs consums extremadament intensius com a funcionals.

Tot i això, coincidim amb Pennay i Moore (2010) que entre al-
guns consumidors, el discurs de la regulació desapareix i el què fan 
sota els efectes de les drogues es desvincula de qualsevol control. 
Aquests, quan consumeixen intensament, perden absolutament el con-
trol, poden quedar-se tirats, protagonitzar actes violents o molestar a 
d’altres persones, situacions que tot i no alterar la seva normalitat en 
els temps formals, si que és entès per l’entorn com a problemàtic i 
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indesitjable (Slavin, 2004). També és cert que alguns grups —espe-
cialment els adolescents— poden tolerar pràctiques descontrolades i 
molestes, però tal com senyala Measham (2004, p. 319):

The user not only pursues a desired state of intoxication, but also at-
tempts to avoid an undesired state. The casualties in the toilets and the 
embarrassments on the dance floor are a reminder for most legal and 
illicit drug users of where to draw the line not only because of the fi-
nancial, health and safety implications but also the lack of cultural cre-
dibility of extreme intoxication.

Perdre el control no significa llibertat absoluta per descontrolar i faltar 
el respecte. La controlada pèrdua del control pot comportar la sanció 
grupal i l’estigmatització, conseqüències més indesitjables que una 
ressaca o una baixada emocional perquè en aquestes sancions es po-
den perdre amistats (Järbinen i Fynbo, 2011, p. 442). En el sentit que 
s’ha assenyalat, com indica Zinberg (1984, pp. 8-12), les sancions 
grupals esdevenen claus per regular els consums.

Entre els consumidors que han protagonitzat consums descontro-
lats, abans que el procés d’estigmatització faci acte de presència i in-
habiliti el consumidor recreatiu per a construir-lo com a problemàtic, es 
pot produir un procés de reflexió que provoqui canvis en els consums. 
Els consums insatisfactoris han de funcionar com a font de coneixe-
ment i aprenentatge per mantenir-se normalitzat (Duff et al., 2012, 
p. 281). Degut a la dinàmica de la festa, en algunes ocasions perdre el 
control no és entès com a preocupant, però en dies posteriors es pot 
realitzar una reflexió, per motivació pròpia o per pressió del grup 
d’iguals, perquè els entén com a descontrolats i fora de la lògica del 
discurs de la normalització. La reflexió a posteriori ajuda a afinar el dis-
curs de la regulació. Si els consums insatisfactoris són totalment espo-
ràdics seran entesos per un mateix i per l’entorn com un accident pro-
pi de la dinàmica dels consums, però si perseveren es construiran com 
a problemàtics i podran conduir a l’estigmatització i a l’autoestigma-
tització. Tot i això, un consumidor, en canviar-se de grup, pot coinci-
dir amb iguals que acceptin els consums i, en aquest cas, la normalitat 
no es posarà en entredit.

El conflicte entre la normalitat i la desviació apareix quan la re-
flexivitat del consumidor entén els consums com a problemàtics i in-
controlables. Ens abstindrem de discutir el paper de l’addicció fisiolò-
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gica, que li restem centralitat en el mateix sentit que descriu Peele 
(1990), qui senyala el paper cabdal dels aspectes socioculturals en el 
moment de definir l’addicció. El consumidor es mantindrà normalitzat 
sempre que el discurs de la regulació l’ajudi a ordenar els consums i 
es construeixi a si mateix com a normalitzat. En canvi, en el moment 
que el discurs de la regulació no sigui funcional i el consumidor sigui 
estigmatitzat (per l’entorn o per ell mateix), la porta dels problemes 
romandrà oberta. En el moment que els consums s’entenguin com a 
poc funcionals i s’adverteixi de la possible estigmatització, el consu-
midor disminuirà o abandonarà els consums per continuar normalit-
zat. Si persevera amb els consums, però considera que manté una rela-
ció problemàtica, es pot produir una percepció de falta de control. 
Considerar que els consums són incontrolables i entendre’s a un ma-
teix com a mancat de control, viciós o addicte, possibilita consums 
altament intensius i freqüents perquè les pràctiques seran coherents 
amb el discurs i la profecia prohibicionista es complirà. Exemplifi-
cant-ho, «sóc un viciós i no puc parar de drogar-me. No puc parar 
perquè sóc un addicte»; una reflexivitat de si mateix que inevitable-
ment desencadenarà problemes. Tot i això, l’absència del discurs de la 
regulació de manera sostinguda és minoritària, malgrat que aquests 
resulten ser els casos més vistosos i mediàtics.

Els consumidors intensius poden consumir durant anys en gairebé 
totes les sortides nocturnes sense desenvolupar cap tipus de problema 
perquè s’entenen a si mateixos com a normals, i també perquè els efec-
tes de la institucionalització facilita complir amb les obligacions. Ele-
ments que permeten al consumidor intensiu interpretar els consums, tot 
i les disfuncionalitats, com a compatibles en l’entorn. I això li fa allu-
nyar els núvols negres dels problemes (Williams, 2007). En aquests 
casos s’ha de parar esment en com algunes veus antidrogues assenya-
len: «ells no ho saben però són addictes». Bé, tal vegada, amb els crite-
ris de diagnòstic del DSM o d’altres criteris, molts consumidors resul-
tarien ser addictes. Però també s’hauria de veure quin seria el resultat 
d’un procés terapèutic a un consumidor que no és considerat problemà-
tic per l’entorn. Tenim els nostres dubtes que la seva qualitat de vida 
millorés, perquè si els consumidors són etiquetats pels professionals 
com a problemàtics i se’ls institucionalitza, llavors prendran conscièn-
cia del suposat problema i reproduiran les pràctiques del què s’espera 
d’ells, és a dir, es comportaran com a persones amb problemes.
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5.3. El discurs de la regulació en el grup d’iguals

La pressió de la Societat de Consum ha influït profundament en els 
estils juvenils. Els grups es configuren a partir d’afinitats estètiques, 
musicals i proximals, i els consums esdevenen un element secundari 
que apareixen només en determinats temps i contexts (Díaz, Pallarés i 
Barruti, 2001, p. 72). Els adolescents i joves, en pertànyer a diferents 
grups, poden mantenir també afinitats amb grups on els consums esde-
venen centrals. Tot i això, el discurs de la regulació permetrà entendre 
els consums com a raonables, sempre i quan no interfereixi en la vida 
quotidiana. Tot i que, la majoria pertanyen a diversos grups, que com 
descriu l’Observatori, en els grups juvenils la convivència entre consu-
midors i no consumidors és el més comú (Pallarés et al., 2006, p. 145).

Anar de festa és sinònim de sortir amb els amics. Segons l’en-
questa a discoteques de l’Observatori (Martínez Oró et al., 2010, 
p. 31, annex), només l’1 per 100 dels joves surten en solitari. A la 
festa, una persona solitària pot despertar inquietud i desconfiança per-
què és indicador de manca d’amistats, situació totalment extravagant i 
fins i tot anormal, especialment entre els adolescents on el grup orde-
na les activitats dels membres (Rodríguez, Megías i Sánchez Moreno, 
2002, pp. 139-147). La centralitat del grup en les sortides nocturnes es 
tradueix en la gran influència que aquest exerceix en l’expressió dels 
consums dels membres que el conformen (Duff, 2007, p. 514). Roma-
ní (2006, p. 224) destaca que, entre els joves, els consums s’expressen 
a partir d’una normativitat grupal. El grup adquireix gran centralitat 
tant en les sortides adolescents com en els consums, pels consumidors 
drogar-se en grup està connotat positivament perquè simbolitza con-
fiança, complicitat i fins i tot solidaritat. El grup ordena, possibilita, 
potència i normalitza certs consums, però alhora en censura d’altres 
perquè els entén com a potencialment problemàtics com, per exemple, 
consumir en solitari, descontrolar i en general tots aquells consums 
que subverteixen el discurs de la normalització.

Com s’ha apuntat, en el discurs de la normalització l’acceptabi-
litat o el refús d’una determinada substància depèn dels elements con-
textuals i poden variar entre els diferents grups. Un grup pot normalit-
zar el consum de ketamina durant el pajareo però per d’altres grups es 
continua entenent com una substància perillosa i se’n rebutja el con-
sum. Parker (2005, pp. 212-214) senyala que l’acceptació o el rebuig 
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d’una substància en el si del grup funciona com a termòmetre de la 
normalització, ja que a més acceptació més normalització. Aquest és 
un aspecte important en el moment d’introduir una nova substància en 
el grup perquè quan apareix la possibilitat de consumir-la, el grup 
avaluarà la possibilitat de prendre-la, la decisió estarà delimitada per 
la informació disponible sobre la substància, les expectatives genera-
des per consumir-la i la influència, si és el cas, d’un membre expert. 
Si el grup considera acceptables els consums de la nova substància i 
es garanteix l’accessibilitat, llavors es produiran. La decisió grupal 
podrà influir en els consums d’altres membres que mantenien reticèn-
cies. L’experimentació és el pas previ i necessari per l’acceptació i, si 
es produeixen les condicions necessàries, la posterior normalització, 
perquè si el primer consum és satisfactori el grup possibilitarà prò-
xims consums.

En ocasions, una vegada s’han experimentat i s’ha obtingut els 
efectes desitjats, el grup s’absté de perseverar en els consums perquè 
la substància es continua entenen com a potencialment perillosa. Per 
exemple, els consums de ketamina, GHB, 2CB, LSD o opi. Si es dóna 
aquesta situació, els consums s’entendran com a possibles i accepta-
bles però excepcionals, mai normals. I, en el sentit de l’experimenta-
ció amb noves substàncies, s’ha de destacar que consumidors ben ex-
perimentats es neguen, tot i l’acceptabilitat grupal, a provar altres 
drogues, especialment al·lucinògens, perquè el discurs de la regulació 
els adverteix dels possibles danys. Permeteu-nos reiterar que ser con-
sumidor de determinades substàncies no implica prendre totes les que 
es tenen a l’abast.

Parker, Aldridge i Measham (1998, p. 102) proposen que els no 
consumidors posseeixen un paper clau en la normalització perquè el 
contacte amb els consumidors i els contexts de consum els permet ob-
tenir el coneixement per normalitzar-los. La normalització, segons 
Parker, Williams i Aldridge (2005, pp. 80-81), es presenta quan s’ac-
cepta el fet de consumir com una pràctica més, on és més important 
l’acceptació que els consums en si. Per normalitzar l’homosexualitat ha 
estat —i és— més important l’acceptació de les relacions homosexuals 
que mantenir-n’hi. Si només depengués de les persones que en mante-
nen la normalització de l’homosexualitat estaria allunyada de l’actual 
situació. Així doncs, en relació a les drogues, l’acceptació dels con-
sums per part de la majoria de població n’extremarà la normalització.
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Duff (2005, p. 167), en el context australià, apunta a la normalit-
zació entre els consumidors i els no consumidors, de la mateixa ma-
nera que es produeix en el context espanyol. El contacte dels no con-
sumidors amb els consums els hi possibilita superar el discurs 
prohibicionista i entendre’ls des d’un prisma més ampli, i els catego-
ritzen com els propis consumidors, és a dir, acceptables, normals, po-
tencialment problemàtics i desviats. Per tant, també adopten el discurs 
de la normalització per entendre’ls. Aquesta situació és abordada a 
Martínez Oró i Pallarés (2009, pp. 29-30), on l’anàlisi de les posicions 
féu emergir la posició «no consumidora propera», caracteritzada per 
adolescents que coneixen o pertanyen a grups de consumidors però 
s’abstenen de drogar-se. Per aquests, els consumidors són persones 
normals i els desestigmatitzen; entenen que hi ha consums normals i 
d’altres de problemàtics, per tant, participen del discurs de la norma-
lització. Aquesta posició, es distancia de la posició «no consumidora 
allunyada» (Martínez Oró i Pallarés, 2009, p. 30) que entén els con-
sums des de la mirada prohibicionista, refusa qualsevol contacte amb 
les drogues i estigmatitza els consumidors perquè es considera que 
resten mancats de personalitat. Aquests mostren el component moral 
en considerar que ells operen correctament perquè s’abstenen de con-
sumir. Tal posició presenta consonància amb els detractors de la nor-
malització, que la posaven en dubte perquè els no consumidors rebut-
gen les drogues (Shildrick, 2002; Shiner i Newburn, 1997, 1999).

Alguns dels «no consumidors propers», també consideren que el 
més idoni seria abstenir-se. En certa mesura, la seva abstinència, de la 
mateixa manera que la posició «no consumidora allunyada», també els 
situa en una millor posició moral pel seu estatus d’abstinents i això és 
el què s’espera d’ells. És recurrent entre els no consumidors (les dues 
posicions) que justifiquin també l’abstenció perquè ells «no necessi-
ten les drogues» per passar-ho bé, necessitar-les és indicador de debi-
litat personal i també de complicar-se la vida. Aquestes posicions estan 
totalment en consonància amb els «previnguts» de Megías i Ballesteros 
(2013, pp. 89-92). Tot i això, la posició «propera» accepta i normalitza 
els consums i els consumidors, és a dir, contribueixen a la normalitza-
ció. En canvi, els segons continuen reproduint el discurs prohibicio-
nisme i estigmatitzant els consumidors.

La convivència entre consumidors i no consumidors, no compor-
ta cap tipus de dificultat en el funcionament del grup, perquè consu-
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mir és una decisió personal compartida amb el col·lectiu. El grup deli-
mita l’acceptabilitat dels consums però respecta, en la majoria 
d’ocasions, l’abstenció d’algun dels seus membres. Aquesta afirmació 
és posada en dubte pels més reticents a acceptar la normalització, per-
què assenyalen la pressió grupal com un factor de risc pels no consu-
midors que possibilita els consums (Moral, Rodríguez i Sirvent, 2006, 
p. 57). En alguns adolescents es presenta certa pressió grupal entesa 
com el ritual per formar part del grup. Tot i que, la majoria dels ado-
lescents consideren que compartir els consums genera afinitats i «posa 
en el mateix nivell a tots els membres dels grup». I, certament es pot 
reconèixer alguns tipus de pressió grupal, vehiculada mitjançant la in-
vitació, la decisió final de consumir o no, vindrà determinada pel dis-
curs de la regulació sobre els beneficis (compartir amb el grup) i els 
possibles danys que s’obtindran. Així doncs, si els consumidors ob-
serven la funcionalitat de prendre drogues es decantaran per consu-
mirles. Com senyala Zinberg (1984, p. 16), «the drug-using group rein-
forces and individuals discovery that use of a particular drug is not a 
bad activity is worthwhile engaging in».

La pressió grupal explícita es presenta especialment entre els 
grups adolescents, on els consums simbolitzen complicitat i transgres-
sió (Pilkington, 2007, pp. 220-224). La pressió desapareix amb l’edat, 
i la pressió explícita és més aviat anecdòtica perquè els consumidors 
respecten la decisió d’abstenir-se. Fins i tot, en certs moments, per 
exemple, quan la disponibilitat és escassa, els consumidors preferei-
xen evitar invitar als consumidors esporàdics. Un cop superada l’ado-
lescència, la invitació es construeix més com un element positiu i a 
agrair que no com un desafiament per pertànyer al grup. Un altre as-
pecte simbòlicament diferent és la pressió implícita, o la temptació, 
segons l’anomenen alguns consumidors, és a dir, observar els con-
sums d’altres membres del grup. El consumidor, en conèixer els efec-
tes positius de les drogues, es veurà temptat d’acceptar la invitació o 
fins i tot demanar ser convidat6 per obtenir els efectes plaents. Notis 
que alguns consumidors utilitzen el concepte de «temptació», conno-
tat moralment per explicar la voluntat de consumir. Altres consumi-
dors ho entenen com les ganes de passar-ho bé.

6.  Pràctica ambivalent que només es pot realitzar amb persones de confiança.
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Tot i l’extrema normalització, el discurs de la normalització pot 
no ser compartit per totes les persones d’un grup circumstancial o in-
termitent en el temps. Algunes persones entenen les drogues i els con-
sumidors a partir del discurs prohibicionista. Entendre el món de les 
drogues a partir del discurs hegemònic els hi permet a alguns erigir-se 
amb l’autoritat moral per repudiar tota expressió de les drogues. Ob-
servar consums o simplement sospitar que d’altres membres del grup 
han consumit pot desencadenar una situació enutjosa que impossibili-
ta la interacció. Així doncs, es pot decidir marxar per evitar compartir 
el mateix espai. I per estrany que pugui semblar, la superioritat moral 
del prohibicionisme situa els abstinents en la posició correcta i els 
consumidors en la posició incorrecta, el què comporta en ocasions que 
s’agafin el dret de sermonejar als consumidors perquè són irresponsa-
bles que es destrossen la salut i la vida, tot reproduint les fal·làcies 
prohibicionistes com: els consums són impossibles de controlar, tots 
els consums comporten conseqüències, i inevitablement «acabaràs 
malament». En conseqüència el consumidor rep un sermó adoctrina-
dor de com ha de gestionar la seva vida i el propi cos sense haver de-
manat l’opinió a ningú. L’hegemonia del prohibicionisme implica que 
els consumidors hagin de viure les esmentades situacions.

Quan en el si del grup es coneix la presència de posicions in-
transigents amb els consums, s’optarà per amagarlos amb la finalitat 
d’evitar desencadenar una situació conflictiva i protegir-se de l’estig-
matització. Només els més compromesos políticament amb la norma-
lització, que són només una minoria, desistiran d’amagar els consums 
i assumiran la situació enutjosa com a part del procés de normalització 
malgrat els hi pugui implicar l’estigmatització i el rebuig d’una part 
del grup. La majoria de consumidors, quan interaccionen amb perso-
nes desconegudes, tantegen l’opinió dels interlocutors per saber si els 
consums provocaran una situació desagradable i així poder evitar l’es-
tigmatització i el conflicte.

Entre els consumidors recreatius es pot comprar drogues indivi-
dualment o grupal, però els consums normalment es produeixen en 
grup. Quan el grup consumeix durant la festa, la majoria de consumi-
dors participen dels consums, les drogues es comparteixen i la invita-
ció flueix. Pels consumidors compartir les drogues es converteix en un 
ritual en el si del grup que genera afinitats i complicitats. La invitació 
esdevé un element central en els consums recreatius. La normalitat 
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implica compartir amb el grup d’iguals i també amb d’altres persones 
conegudes. Convidar és complicitat, solidaritat i generositat. La majo-
ria de consumidors recreatius no entendrien els consums sense com-
partir-los, quan tenen drogues les comparteixen i l’escenari comú és la 
reciprocitat. Alguns consumidors esporàdics només es droguen per 
invitació que s’agraeix amb una copa o amb el simple fet de mos-
trar-se agraït (és simbòlic però és important fer-ho). En aquests casos 
es normalitza que algú consumeixi només per invitació. Un altre cas 
ben diferent és el dels consumidors que sempre estan disposats a con-
sumir però mai inviten ni mostren la intenció de col·laborar econòmi-
cament amb la compra. A aquests se’ls etiqueta de «galtes» (o adjec-
tius semblants) perquè provoquen contínuament situacions enutjoses. 
Si amb aquesta etiqueta la persona no invita només podrà compartir 
amb el grup un temps limitat més perquè el deixaran d’invitar i pro-
gressivament en serà exclòs. Compartir els consums representa també 
el fonament del discurs de la normalització perquè realitzar pràctiques 
egoistes és propi dels consums marginals (Albertín, 1999, pp. 82-
126).

La normalitat és invitar i compartir. Així doncs, s’entén com una 
pràctica de mal gust la negativa a compartir les drogues amb els 
amics. El protagonista es pot justificar davant del grup afirmant que 
prefereix consumir al propi ritme, que l’economia no li permet invitar 
o que tem quedar-se sense, tot i que el més comú és que la negativa 
vingui motivada perquè en alguna ocasió ha percebut que l’excloïen 
dels consums. Es poden donar molts arguments per justificar la nega-
tiva però pel grup és una situació enutjosa, inquietant i censurable. Tot 
i això, és del tot anecdòtica la negativa en l’escenari de la normalitza-
ció. Drogar-se sense compartir amb el grup és entès com un indicador 
de consum problemàtic. Les actituds egoistes dels consumidors són 
extremadament minoritàries, només els més descontrolats, especial-
ment de cocaïna, prefereixen no invitar, situació que fa entendre’ls 
com belitres, i en els casos més extrems, com interessats que només es 
preocupen pels altres quan hi ha cocaïna.

En ocasions invitar a cocaïna, a alcohol o qualsevol altra droga 
s’utilitza per aproximar-se amb persones amb les quals es manté un 
interès sigui d’amistat o per mantenir-hi relacions sexuals. Aquestes 
pràctiques s’entenen com ambivalents, això és, si la persona invitada 
—normalment un noia— rep una invitació d’un desconegut és molt 
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probable que refusi la invitació i aquesta sigui entesa com a una situa-
ció enutjosa en què la invitació s’ha entès com una burda aproximació 
per lligar i la interacció no ha estat exitosa. En canvi, si existeix cert 
interès, ja sigui per parlar, conèixer la persona, mantenir-hi relacions 
sexuals o també exclusivament per obtenir la copa o la ratlla, la inte-
racció serà possible. Els consumidors recreatius normalitzen consumir 
per invitació si la finalitat és conèixer la persona, però majoritària-
ment rebutgen les pràctiques on la finalitat última és obtenir la invita-
ció perquè es considera que un interès tan descarat és propi de perso-
nes roïns i superficials.

5.4.  Els motius per obtenir efectes positius o els efectes 
positius que motiven a consumir

Parker, Aldridge i Measham (1998), en el moment de presentar la tesi 
de la normalització, apuntaven que s’havia d’entendre en el marc 
d’una societat canviant. Una societat que afectava a l’experiència vi-
vencial dels adolescents crescuts en la modernitat (Melucci, 1996; 
Giddens, 1995). Parker, Aldridge i Measham (1998, pp. 151-152) ex-
posa que «the unprecedented increase in recreational drug use is dee-
ply embed in these other social processes since such drug use is both 
about using “time out” to self-medicate the impact of the stresses and 
strains of both success and failure in “modern” times». Els consums 
funcionen com a pràctica d’autoatenció en el marc de la Societat líqui-
da (Bauman, 1999, 2007) on el presentisme (Conde, 1999), el consu-
misme (Lipovestsky, 2008) i la individualització (Williams i Parker, 
2001) són valors centrals entre els joves.

A Martínez Oró (2014, pp. 59-65) es presenta els canvis esdevin-
guts a les institucions socials i l’impacte que ha comportat per les 
identitats juvenils. En la actual realitat juvenil, l’única certesa és que 
es viurà en la incertesa. Durant les últimes dècades, les institucions 
han perdut centralitat en la construcció de la identitat juvenil. Si en 
èpoques anteriors, la família, la religió i el treball ordenaven de mane-
ra sòlida la vida dels joves i la transició al món adult era assegurada, 
amb l’adveniment de la postmodernitat les institucions s’han convertit 
en líquides, no garanteixen cap seguretat ni futur i la relació d’una 
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persona amb la institució només dura fins a nou avís, mai per sempre 
(Bauman, 2008, pp. 13-38). Els temps informals són els moments on 
els joves poden fugir del món adult i, mitjançant les activitats d’oci, 
experimenten estats emocionals positius, que alguns intensifiquen 
drogant-se. Les drogues han funcionat en molts moments de la histò-
ria com a estratègia d’autoatenció per obtenir estats confortables 
(Duff, 2004; Romaní i Comelles, 1991). En aquest escenari advers, els 
consums permeten mitigar els malestars generats en els temps for-
mals, i permeten viure moments plaents amb els amics, allunyats de la 
mirada i les normes adultes. Així doncs, en relació amb l’alcohol els 
adolescents expliquen que beure en el botellón serveix per oblidar-se 
de la grisor dels dies feiners, en un context agradable i apreciat (Le 
Breton, 2011, pp. 57-66). En paraules seves, «permet recarregar les 
piles».

En relació als motius per consumir, més enllà dels consums com 
a pràctica d’autoatenció i la cerca del plaer, cal realitzar una menció 
breu sobre quins s’entenen com a normals pel discurs de la normalit-
zació. La transversalitat dels motius per consumir imbrica amb els al-
tres elements presentats. Els motius normalitzats són aquells que s’en-
tenen com a compatibles amb les responsabilitats del consumidor i 
persegueixen una finalitat positiva. Així doncs, consumir per plaer, 
per intensificar la festa, mantenir-se despert, per gaudir amb els amics, 
per desconnectar de les obligacions, per passar-ho bé, per experimen-
tar amb el propi cos, etc., s’entenen com a motius normals perquè es 
vinculen a la voluntat del consumidor d’aconseguir efectes positius 
(Williams, 2007; Fox, 2002). En canvi, el discurs de la normalització 
entén com a motius indesitjables aquells que es vinculen a estats nega-
tius, com: per trobar-se millor, per ofegar penes, per potenciar la vio-
lència, etc. No obstant això, si s’entén com a indesitjable no és exclu-
sivament pels motius, sinó perquè es relacionen amb pràctiques que 
comporten danys. A més, si el consumidor utilitza les drogues com a 
línia de fuga per mitigar estats emocionals negatius, és probable que 
es trobi en un situació vital complicada on el discurs de la regulació 
perdi el sentit.

L’anàlisi del discurs dels adolescents i joves posen de relleu la 
imbricació entre els motius per consumir i els efectes desitjats. Motius 
i efectes són gairebé indestriables dels discursos dels joves. Explicar 
els motius implica donar compte dels efectes obtinguts i viceversa. 
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Dit això, és obligada la crítica a la clàssica classificació dels efectes 
de les drogues proposada per Lewin (2009, original de 1924) des de la 
farmacologia, que tot i haver estat superada per la neurociència, enca-
ra és la utilitzada pels professionals, especialment en l’àmbit de la 
prevenció. Des de l’Antropologia la classificació es considera impre-
cisa perquè omet el component sociocultural. Com destaca Pallarés 
(1995, p. 28):

[Lewin] Partia de l’existència d’un «efecte psíquic principal» caracte-
rístic per a cada droga, cosa que permetia la classificació en cinc àrees 
clarament definides: euforitzants, al·lucinògens, embriagants, hipnòtics 
i excitants. Els usuaris haurien de percebre sempre els mateixos efectes 
fins i tot en diferents cultures (cosa que etnogràficament no ha estat 
cert). Per a Lewin, el que busca un usuari en les drogues és l’efecte 
principal, que és el que el motiva a utilitzar una certa substància.

La classificació i els conceptes desenvolupats per Lewin (tolerància, 
síndrome d’abstinència…) que foren adoptats per l’OMS s’han man-
tingut vàlids de manera gairebé indiscutible fins a l’actualitat. Les mi-
rades etnogràfiques senyalen que l’efecte principal d’una substància 
pot variar segons el context. Alguns consumidors en cas de ser pre-
guntats sobre els efectes de les substàncies, reconeixen l’efecte princi-
pal segons la classificació de Lewin, en certa mesura això és producte 
de l’efecte enlightenment (il·lustració) (Gergen, 1998, pp. 44-45). És a 
dir, categoritzen els efectes segons se’ls ha ensenyat, però l’explicació 
subjectiva dels efectes en el context de consum comporta que la clas-
sificació de Lewin sigui insatisfactòria. Els efectes de les drogues de-
penen directament del motiu per consumir-les i el context on es pro-
dueixen, però els motius varien en funció del context. Contràriament 
al que senyala Lewin, el motiu per consumir es desvincula de l’efecte 
principal perquè els efectes també varien. A partir dels motius expo-
sats pels consumidors presentem tres categories per ordenar els efec-
tes de les drogues: cerca del plaer, controlar els efectes d’altres dro-
gues i relaxar-se.

La recerca del plaer correspon a tots aquells consums que realit-
za una persona per alterar l’estat d’ànim, amb la finalitat de modifi-
car-lo i obtenir una sensació plaent diferent de l’estat sobri. Els consu-
midors amb la voluntat de passar-ho bé utilitzen les drogues per 
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buscar estats d’ànim positius. Així doncs, es consumeix alcohol, càn-
nabis, speed, MDMA, cocaïna, entres moltes altres. Els motius per a 
la cerca de plaer responen a la majoria de consums que protagonitzen 
els consumidors. Per exemple,7 desconnectar de la rutina, quan un 
adolescent es fuma un porro o uns joves prenen unes cerveses a la 
tarda; compartir amb el grup i gaudir del propi cos, quan es pren èxta-
si en la pista de ball, o s’esnifen unes ratlles de cocaïna amb els amics 
(D. Moore, 2004, pp. 183-200).

El segon aspecte, correspon als consums per controlar els efectes 
d’altres drogues. Les sessions de consum es caracteritzen per prendre 
més d’una substància, per tant resulta probable que durant la nit i des-
prés de prendre vàries drogues, el consumidor tingui la necessitat de 
controlar els efectes d’una substància perquè «l’estan superant». És a 
dir, els efectes es tornen indesitjables perquè són massa intensos. Això 
es pot produir perquè el context és desagradable (calor, soroll, molta 
gent) o també perquè la dosi ha estat excessiva (Hunt, Bailey, Evans i 
Moloney, 2009). En seria un exemple, quan es pren estimulants com 
la cocaïna i l’speed, es beu alcohol per controlar la sobreestimulació i 
no quedar-se atrapat;8 el motiu del consum no és emborratxar-se i di-
vertir-se amb els amics sinó evitar l’atrape. També, una vegada s’arri-
ba a casa, per mitigar la sobreestimulació, alguns consumidors recor-
ren al cànnabis o fins i tot, a les benzodiazepines, de manera que 
l’efecte del cànnabis no serà el riure fàcil com quan es fuma amb els 
amics per la tarda, sinó que es buscarà l’efecte de somnolència per 
poder dormir. Un altre exemple, és consumir estimulants per mitigar 
la borratxera i poder continuar la festa (Martínez Oró i Pallarés, 2009, 
p. 110). Els consums instrumentals que es realitzen durant la festa 
també representen motius de consums la finalitat dels quals és contro-
lar la substància (prendre estimulants per conduir o per complir algun 
altre objectiu). I, quan es prenen substàncies per contrarestar els efec-
tes físics negatius dels estimulants com, per exemple, prendre sildena-
fil per aconseguir l’erecció. I, un últim exemple el trobem en prendre 

7.  Els exemples són només això: exemples, els motius concrets i les diferents dro-
gues utilitzades en diferents contexts són innombrables, i presentar-los tots seria una 
tasca estèril.
8.  Estat de sobreestimulació provocat pels consums intensius de cocaïna o speed 
(més comú) que dificulta la interacció amb els altres perquè és difícil parlar i gaudir de 
la festa.
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precursors serotoninèrgics per contrarestar les baixades emocionals 
producte dels consums de MDMA i millorar l’estat d’ànim.

La tercera categoria correspon a la recerca d’un estat d’ànim re-
laxant amb la finalitat de desconnectar. Els consumidors poden fumar 
cànnabis o beure alcohol o, fins i tot, en un context agradable, l’MD-
MA pot funcionar com a relaxant. Sense entrar més en discussió, es 
pot observar com la mateixa substància, sigui alcohol, cànnabis o 
MDMA, pot provocar efectes diferents en funció del context, l’estat 
d’ànim i els consums d’altres drogues. Els efectes de les substàncies 
no són independents del context i el subjecte, sinó que la finalitat amb 
la qual es consumeix produeix canvis en els efectes. Tot i que el con-
text és un element central en l’explicació dels efectes, en última ins-
tància tampoc es pot ometre els aspectes farmacològics. El discurs de 
la regulació normalitzarà tots aquells consums que consideri com a 
compatibles i funcionals per assolir l’estat d’ànim desitjat, sempre 
que els motius siguin coherents amb la voluntat de mantenir-se nor-
malitzat.

5.5. El discurs del control en les conseqüències negatives

La majoria de consumidors recreatius es mantenen normalitzats, però 
els consums també provoquen efectes desplaents. Els efectes negatius 
d’aparició immediata també acostumen a presentar una curta durada, 
es relacionen tant en l’àmbit de les propietats farmacològiques i fisio-
lògiques de la substància com en l’àmbit social i relacional. En aquest 
sentit, s’entenen com a efectes negatius de tipus fisiològic, els baixons 
emocionals, l’atrape, la sequedat bucal, la desorientació, l’insomni, 
l’apatia emocional, perdre la gana, la disfunció erèctil, entre d’altres. 
Tots els efectes negatius en el comú dels casos presenten una durada 
limitada i és excepcional que s’allarguin més enllà de pocs dies. Entre 
els consumidors inexperts és freqüent viure amb angoixa l’aparició de 
la cara negativa dels consums, sobretot perquè si no posseeixen infor-
mació sobre què implica el tràngol poden entrar en un bucle de pensa-
ments negatius. Quan els consumidors experimentats recorden la vi-
vència dels primers efectes negatius, normalment relacionats amb els 
baixons, posen èmfasi en el mal moment que passaren, i fins i tot, al-

SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   163SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   163 16/01/15   09:0616/01/15   09:06



164   Sense passar-se de la ratlla

guns reporten que dubtaven de si tornarien a la normalitat o es queda-
rien en aquell estat alterat de semi-follia per sempre.

L’ansietat secundària (Becker, 2009, pp. 163-176) es relaciona 
clarament amb el discurs prohibicionista perquè davant d’una experièn-
cia negativa, si es desconeix el què està succeint, és fàcil recórrer a les 
explicacions tremendistes rebudes durant el procés de sociabilització 
per dotar de sentit els efectes negatius. En conseqüència, es pensa que 
la profecia prohibicionista es complirà. Tal com es manté contacte amb 
les drogues i es construeix el discurs de la regulació, els consumidors 
aprenen a reconèixer els efectes negatius i a entendre’ls com el peatge 
a pagar per obtenir el plaer. Sempre que els efectes negatius permetin 
complir amb les responsabilitats, els consumidors es mantindran nor-
malitzats perquè no comportaran l’estigmatització ja que només en co-
neixen l’existència el mateix consumidor i l’entorn més proper, que 
també els entén com la part negativa dels consums. En mantenir-se a 
l’àmbit més personal i ser desconeguts per l’entorn social, que desco-
neix el discurs de la normalització, s’evita l’estigmatització.

Així doncs, s’aprèn a conviure-hi, a suportar-los prenent pacièn-
cia i a deixar que remetin. Però també poden intentar manejar-los i 
realitzar estratègies per evitar-los, o almenys disminuir-los en la me-
sura del possible. És a dir, a realitzar pràctiques d’autoatenció total-
ment emmarcades en la reducció de danys. En serien exemple, beure 
aigua durant i després la festa, menjar amb moderació, acompanyar-se 
d’amics per evitar «menjar-se el cap sol», abstenir-se de prendre deci-
sions transcendents, intentar dormir, evitar realitzar activitats que re-
quereixen atenció i bona presència, buscar contexts agradables i evitar 
els estressants i, sobretot, abstenir-se d’aclaparar-se i pensar que tot 
passa.

Pel que fa a l’àmbit social i relacional, són efectes negatius: els 
consums descontrolats que provoquen l’amonestació del grup, tenir 
problemes amb la família, barallar-se i qualsevol tipus de violència, 
ser amonestat per la policia, conduir sota els efectes de les drogues… 
És a dir, aspectes puntuals que alteren les interaccions del consumi-
dor, amb el risc que poden comportar conseqüències a llarg termini, 
com pot ser una detenció, retirada de carnet, ruptura d’amistats, tensió 
en l’àmbit familiar, etc. (Hobbs et al., 2003). Quan s’avalua les situa-
cions de terceres persones, normalment, el discurs de la normalització 
les rebutja perquè es consideren com a potencialment problemàtiques. 
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I els protagonistes, a posteriori, també les acostumen a entendre com 
a indesitjables. Tot i això, poden intentar justificar-se mitjançant tèc-
niques de neutralització, malgrat que normalment són conscients que 
només són excuses per evitar l’estigmatització.

Segons Matza (1981) i Sykes i Matza (1957) les tècniques de 
neutralització són utilitzades per les persones que han trencat alguna 
norma, amb la finalitat de justificar la pràctica desviada perquè perse-
gueixen la voluntat de continuar pertanyent al grup de normalitzats. 
En l’àmbit de les drogues s’han utilitzat per analitzar les explicacions 
que realitzen els consumidors quan justifiquen els propis consums 
(Maruna i Copes, 2005). És a dir, presentar-se com a normalitzat, però 
de manera latent es troba el procés de desviació (Sanderg, 2012, 
p. 374). Els consums acceptats pel discurs de la normalització no re-
quereixen tècniques de neutralització perquè el consumidor no ha 
trencat cap norma i per tant no ha de neutralitzar la conducta desviada 
davant de ningú per presentar-se com a normalitzat. No obstant això, 
s’entén com a problemàtic quan el grup d’iguals detecta la utilització 
de tècniques de neutralització perquè ha observat consums que posen 
en entredit la normalitat. Justificar-se per presentar-se normalitzat, 
quan s’assumeix la normalitat de tots els consumidors, és indicador de 
consums problemàtics.

Seguint la categorització de les conseqüències negatives propo-
sades per l’Observatori (Díaz, Pallarés i Barruti, 2001, pp. 136-142; 
Pallarés et al., 2006, pp. 109-132), és a dir, socials i relacionals, sani-
tàries, econòmiques i amb la justícia, cal considerar que les tres pri-
meres són producte de disfuncionalitats del discurs de la regulació. 
Els problemes amb la justícia, tot i que poden venir provocats per una 
falta del discurs de la regulació,9 normalment acostumen a ser una 
qüestió de mala sort, perquè ha estat interceptat per la policia en el 
clàssic joc del gat i el ratolí. Ser detectat per la policia reporta al con-

9.  Com el jove de Manresa detingut l’onze de juliol de 2013 que s’estava fumant un 
porro amb un col·lega assegut a les escales (d’una plaça cèntrica) mentre portava dife-
rents quantitats de drogues (mínimes) però suficients perquè fos acusat de delicte con-
tra la salut pública i per extensió tràfic de drogues. Un domini del discurs de la regula-
ció aplicat a l’àmbit jurídic apuntaria clarament abstenir-se de fumar porros al mig de 
la ciutat quan es pot ser escorcollat en qualsevol moment i es porta diferents substàn-
cies, bàscula, alumini per tancar les bosses de cocaïna…És a dir, evidències de venda 
de substàncies.
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sumidor la cara més amarga de les polítiques repressives que poc col-
laboren a la seva normalitat ni a la cohesió social.

La falta del discurs de la regulació pot provocar conseqüències 
de diferent ordre. Per exemple, de tipus social i relacional, que pot 
afectar al rendiment a la feina i/o als estudis, preocupacions i discus-
sions en l’àmbit familiar (especialment quan els pares entenen les dro-
gues a partir del discurs prohibicionista), problemes amb el grup 
d’iguals, etc., on la tònica seria incomplir les responsabilitats i les ex-
pectatives creades per l’entorn. En relació a les sanitàries, hi ha una 
llarga llista d’alteracions psicològiques i fisiològiques, tot i que els 
consums recreatius es vinculen especialment amb problemes de salut 
mental, com ansietat, atacs de pànic… alteracions de l’estat d’ànim 
que en casos extrems poden comportar depressió, mania persecutòria 
i altres problemes de salut mental. I, pel que fa als problemes econò-
mics, es relacionen principalment amb consumidors de cocaïna que 
gasten per sobre les seves possibilitats i contrauen deutes.

En el mateix sentit que en els efectes negatius a curt termini, més 
enllà de la vivència personal, l’entorn del consumidor construirà com 
a consums problemàtics aquells que alteren l’ordre relacional, és a dir, 
els consums descontrolats provocaran més atenció de l’entorn que un 
atac de pànic perquè les conseqüències sanitàries es poden mantenir 
en l’àmbit personal. Els consumidors entesos com a problemàtics i poc 
adherits al discurs de la regulació són aquells que presenten conse-
qüències socials i relacionals negatives, tal situació facilitarà l’etique-
tament com a persona problemàtica. En aquest punt, es pot observar 
com més enllà de les conseqüències farmacològiques i fisiològiques, 
els aspectes socials i relacionals són els factors clau per mantenir-se 
normalitzat.
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6.
La gestió de l’estigmatització des del discurs de la 
normalització

Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, ham-
brientas histéricas desnudas, arrastrándose por las calles de los negros 
al amanecer en busca de un colérico pinchazo, hipsters con cabezas de 
ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con la estrellada dína-
mo de la maquinaria nocturna. Aullido (Ginsberg, 2006, p. 11).

Segons Goffman (2008, p. 16) el consum de drogues és un estigma de 
defecte del caràcter de l’individu «que se perciben como falta de vo-
luntad, pasiones tiránicas o antinaturales, creencias rígidas y falsas, 
deshonestidad. Todos ellos se infieren de conocidos informes sobre, 
por ejemplo, perturbaciones mentales, reclusiones, adicciones a las 
drogas, alcoholismo, homosexualidad, desempleo, intentos de suicidio 
y conductas políticas extremistas». En l’àmbit de les drogues, l’estig-
ma del caràcter no és exclusiu dels addictes, sinó que també és present 
en els consumidors recreatius. En els addictes a més es presenta un 
estigma físic perquè després d’anys de consum les marques al cos 
l’evidencien. Marca física que es converteix en la principal barrera 
per recuperar la condició de normal (Biernacki, 1986). Estigma que 
causa vergonya i culpa entre alguns heroïnòmans (Lloyd, 2013, p. 92).

La naturalització del discurs prohibicionista comporta que la ma-
joria de persones, sense contacte amb les drogues, entenguin els con-
sumidors com a potencialment problemàtics i els estigmatitzin. En el 
context espanyol, a final dels noranta en els estudis de les percepcions 
socials de Megías et al. (2000, p. 340; 2005, p. 225) detectaren com el 
procés de normalització comportava la major acceptació i la menor 
estigmatització dels consumidors i ex drogodependents. Stebbins 
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(1996) apunta com una major tolerància cap els consumidors facilita 
les interaccions desestigmatitzades, tot i que es reconeixen les dife-
rències, aquestes són tolerables. Room (2005, p. 143) assenyala que 
l’estigmatització apareix en funció del context com una ambivalència 
cultural producte del procés de canvi que ha representat la normalitza-
ció. Actualment l’estereotip del consumidor conviu amb la interpre-
tació més heterogènia producte de l’assentament cultural de les subs-
tàncies que ha comportat canvis en la construcció de l’estigma 
associat als consumidors (Aldridge, 2008, p. 199; Hathaway, Comeau 
i Erickson, 2011, p. 465). La normalització ha produït una major tole-
rància cap els consumidors, on les persones abstinents interaccionen 
amb ells sense estigmatitzar-los. Parker (2005, p. 205) destaca com 
els canvis, no només han comportat la menor estigmatització, sinó que 
en certs temps i contexts drogar-se és un element valorat i funcional.

Pennay i Moore (2010, p. 557) destaquen que en els contexts de 
festa només s’estigmatitzen els consumidors més degradats, però en 
els contexts quotidians s’oculta la condició de consumidor per evitar 
l’estigmatització. Es pot ocultar el tret de consumidor davant de les 
persones desconeixedores del món de les drogues perquè els consums 
no representen el tret mestre (més destacat) de la identitat, sinó que 
són un tret auxiliar exhibit davant d’una minoria en certs temps i con-
texts (Hathaway, Comeuau i Erickson, 2011, p. 454). Els coneixedors 
del discurs de la normalització estigmatitzen només els consumi-
dors que abandonen les responsabilitats adquirides. Tot i els canvis 
produïts per la normalització en la construcció de l’estigma associat 
als consums recreatius, el tret de consumidor es desvincula de la nor-
malitat en alguns àmbits, com per exemple, en l’àmbit laboral on es 
pot ser fàcilment estigmatitzat (Rødner, 2008, p. 472). Els consumi-
dors recreatius estigmatitzen tant els drogodependents allunyats dels 
consums recreatius, com també, els més descontrolats que provoquen 
situacions enutjoses i conseqüències problemàtiques i, en general, a 
tots aquells amb qui la interacció es considera poc afable o impossi-
ble. En aquests casos, l’estigmatització és compartida per la majoria 
de consumidors.

L’heterogeneïtat del discurs de la normalització comporta que 
alguns consumidors siguin estigmatitzats per uns, però per d’altres es 
percebin com a totalment normals. Per exemple, entre els consumi-
dors més esporàdics vinculats a l’ambient de discoteca, s’estigmatit-
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zen els ravers consumidors de ketamina perquè són els ionquis de la 
festa (Pallarés et al., 2006, p. 99; Moore i Measham, 2008, p. 241), 
però altres els consideren normalitzats perquè entenen els consums 
com a compatibles amb els objectius de la sortida nocturna. La contro-
vèrsia és present en els adolescents de Martínez Oró i Pallarés (2009, 
pp. 31-32) on els consumidors de cocaïna normalitzen els consums 
però la posició «antico caïna», tot i ser adoptada per consumidors de 
MDMA i speed, estigmatitzen els consumidors de cocaïna mitjançant 
trets connotats negativament com viciosos, egoistes, pijos, etc. Accep-
tar i defensar les característiques del grup de referència i rebutjar les 
dels altres grups és la clau de volta del funcionament dels grups. L’es-
tigma entre consumidors es presenta de manera recurrent per diferen-
ciar-se d’altres estils juvenils, dels valors d’altres grups i, sobretot per 
justificar els propis consums. Així doncs, és recurrent considerar els 
propis consums normals i els dels altres (indeterminats) representen 
els problemàtics (Room, 2005).

Les conseqüències de l’estigmatització entre les persones que 
participen del discurs de la normalització són substancialment dife-
rents si estigmatitza l’exogrup o l’endogrup. Si l’estigmatització la 
realitza una persona allunyada del consumidor, les conseqüències se-
ran escasses perquè la capacitat de l’estigma per modificar les rela-
cions i l’acceptació grupal de l’estigmatitzat és nul·la. L’estigmatitza-
ció comporta que el «normal» interactuï amb desconfiança, rebuig, 
por o fins i tot compassió, aspectes que degraden el consumidor i im-
possibiliten mantenir-hi una interacció amb la que les dues persones 
es percebin mútuament com a competents (Goffman, 2008, p. 27). 
Però, com que aquests tipus d’interaccions són escasses, els efectes de 
l’estigmatització també ho són. Així doncs, l’estigma no li farà variar 
la posició perquè s’entén a si mateix i els seus consums com a nor-
mals. Normalitat ratificada contínuament per les persones amb qui 
manté interaccions. Aquesta interacció es reflecteix en els consumi-
dors intensius d’alcohol que saben perfectament que altres joves els 
assenyalen com a borratxos, però ells i el seu entorn entenen les bor-
ratxeres com a normals, funcionals i compatibles amb la festa, i que 
pensen perseverar amb elles, encara que altres persones allunyades del 
cercle de relacions els estigmatitzin.

Una altra situació radicalment diferent es presenta quan el con-
sumidor ha d’afrontar una interacció amb un interlocutor que coneix 
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el món de les drogues a partir del discurs prohibicionista i entén els 
consumidors segons l’estereotip del ionqui marginal. Situació recur-
rent en contexts laborals i en l’àmbit familiar. Tot i que l’interlocutor 
conegui la diferència entre els consumidors recreatius i els ionquis, la 
reificació del prohibicionisme comporta que el consumidor desperti 
desconfiança i se l’estigmatitzi. Mentre l’interlocutor desconegui 
l’atribut de consumidor aquest serà caracteritzat per trets positius, 
com per exemple, treballador, bona persona o intel·ligent (Becker, 
2009, p. 51). La manca d’estigma físic facilita l’acceptació del consu-
midor. Però un cop es descobreixen els consums, el tret mestre serà el 
de consumidor. I que la principal característica d’una persona sigui un 
atribut pejoratiu en comporta la discriminació, perquè l’interlocutor 
en recela i desconfia per presentar atributs de personalitat dèbil o po-
tencialment perillosa.

En les societats avançades, les persones presenten un poder de 
decisió limitat degut a la complexa xarxa de relacions que mantenen 
amb les institucions, especialment amb la feina. Per això necessiten 
dominar estratègicament les impressions i les aparences per mantenir 
el prestigi (De Erice, 1994, pp. 19-22; Goffman, 2006). En els con-
texts on reconèixer la condició de consumidor pot implicar l’estigma-
tització, la persona decidirà si reconeix els consums o pel contrari in-
tenta amagar-los. Tal decisió vindrà determinada per la implicació 
política amb els consums. És a dir, en les interaccions es presentarà 
com a consumidor si considera que no ha d’amagar la condició de 
consumidor perquè entén les drogues com un element present en la 
societat i que els discursos alarmants sobre les drogues són injustifi-
cats. Anomenarem transformadors els que mantenen aquesta posició. 
En canvi, si el compromís amb la normalització és limitat o nul, prefe-
rirà ocultar el tret de consumidor. Entre els qui eludeixen reconèixer 
el tret de consumidors trobem dos tipus: els ajustats i els autoestigma-
titzats. Per tant, entre els consumidors recreatius trobem tres tipus de 
gestió del estigma: els ajustats, els autoestigmatitzats i els transfor-
madors.

En l’actualitat, entre la majoria de consumidors, les drogues re-
presenten només una eina per potenciar la diversió, en conseqüència 
no posaran en risc l’estatus de normal per defensar un element pres-
cindible en les seves vides. I, realitzaran una gestió de les impressions 
en la direcció que els permeti evitar ser descoberts i, en conseqüència, 
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estigmatitzats, és a dir, per mantenir-se «entre els normals» hauran de 
performativitzar una doble existència. Becker (2009, p. 86) ho anome-
na viure la desviació en secret perquè «sus temores son claros: teme 
ser rechazado por personas cuyo respeto y aceptación necesita tanto 
en términos prácticos como emocionales». En paraules de Goffman 
(2008, p. 47), realitzen una normificació (normification) que corres-
pon a l’esforç per presentar-se com a competents en consonància amb 
les normes hegemòniques i amaguen l’atribut que els situa en una po-
sició degradada.

Els ajustats, tot i que participen dels consums normalitzats i 
només estigmatitzen els consumidors més problemàtics, consideren 
que ocultar-los els estalviarà l’estigmatizació i en conseqüència 
també determinats problemes. Aquests ho entenen com una necessi-
tat per presentar-se com a persones competents en un context hostil 
pels qui es droguen. A més, consideren l’atribut de consumidor com 
un aspecte que apareix esporàdicament en certs moments i que no 
representa un tret identitari motiu d’orgull que necessita ser defen-
sat. Tot i això, els ajustats a la normalitat consideren que l’estigma-
tització dels consumidors és desmesurada i s’hauria d’evitar perquè 
consumir drogues només és un aspecte secundari en la vida d’una 
part important de la població. En aquest sentit, pensen que seria 
necessari un canvi de mentalitat per evitar-la, però ells no estan dis-
posats a arriscar l’acceptació de la qual gaudeixen per aconse-
guir-ho.

Els autoestigmatitzats participen dels consums normalitzats, 
però la naturalització del discurs prohibicionista els hi comporta en-
tendre’ls com una pràctica desviada i moralment reprovable, repro-
duint l’estereotip del consumidor ionqui en ells mateixos i en l’entorn 
d’iguals. És a dir, realitzen una gestió de l’estigma a partir de l’assi-
milació del discurs hegemònic (Hathaway, Comeau i Erickson, 2011, 
p. 465). Els autoestigmatitzats mantenen una relació ambivalent amb 
els discursos sobre les drogues. Per una part, adopten el discurs de la 
regulació per ordenar i dotar de significat els consums, però persisteix 
el dubte de si el discurs prohibicionista acabarà essent cert i les conse-
qüències negatives acabaran apareixent. Aquests no han subvertit 
completament el discurs prohibicionista i conviu en ells la por i la in-
certesa, situació que es reflecteix en expressions com «això no pot ser 
bo de cap de les maneres» o «d’aquí uns quants anys veurem com es-
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tem». Tot i aguantar el rulo1 a la mà abans d’esnifar mostren la por 
cap a les conseqüències incertes. Articulant aquestes expressions, 
mostren la possibilitat que les profecies prohibicionistes es com-
pleixin.

Conviure amb la incertesa pot generar que, en alguns casos, da-
vant del mínim inconvenient magnifiquin les conseqüències negati-
ves; això, unit a l’autocategorització de problemàtic, pot provocar més 
problemes que els propis consums. I aquesta situació es pot agreujar 
en cas que es demani l’opinió a una veu experta prohibicionista. El 
professional, si entén els consumidors a partir de l’estereotip del con-
sumidor problemàtic, hi intervindrà guiat pels esquemes del paradig-
ma mèdic d’abandonar immediatament els consums. Si el consumidor 
assumeix com a raonable la veu experta, el poder del professional or-
denarà el discurs de les drogues del consumidor i, aquest passarà a 
entendre els propis consums com a problemàtics. A partir de la inter-
venció, abandonarà el discurs de la regulació i la capacitat d’agència i 
adoptarà el discurs prohibicionista com l’únic possible per entendre 
els propis consums, a partir d’aquest moment, problemàtics. Situació 
que es veurà agreujada si és institucionalitzat (comunitat terapèutica) 
on la seva identitat s’emmotllarà a les normes de la institució (Goffman, 
2007, pp. 47-50).

Per aquest procés de saber-poder dels professionals i la institu-
cio na lit zació, alguns exdrogodependents són els que articulen el dis-
curs més bel·ligerant i prohibicionista contra les drogues. En haver 
passat per «l’infern de les drogues», s’erigeixen amb l’autoritat moral 
per adoctrinar sobre els problemes que segons el seu punt de vista in-
evitablement generen els consums. Per defensar aquesta postura tan 
intransigent, remeten contínuament a «l’infern» particular, desqualifi-
cant qualsevol interlocutor que no comparteixi la maldat de les 
drogues. Ells ho han viscut amb carn pròpia i contra això no hi ha res 
a dir. Tot i que, aquests no representen el col·lectiu d’exdrogodepen-
dents, són contínuament utilitzats com a exemple de la perversitat de 
les drogues: se’ls entrevista, parlen a centres educatius i tenen la fun-
ció social de mostrar el calvari de les drogues; és a dir, funcionen com 
a un pinyó perfecte de l’engranatge prohibicionista. No obstant això, 

1.  Tub per esnifar substàncies en pols.
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molts d’altres exdrogodependents no comparteixen aquesta visió sinó 
que entenen el problemes relacionats amb els consums de drogues 
com les conseqüències perverses de les polítiques prohibicionistes. 
Aquests, com és obvi, adquireixen una nul·la notorietat social i medià-
tica (Llort, 2013, p. 202).

En relació amb la tercera categoria, altres consumidors recrea-
tius que anomenarem transformadors en el mateix sentit que Hatha-
way, Comeau i Erickson (2011, p. 465), posseeixen motius polítics 
per no ocultar els consums i acceptar les conseqüències de l’estigma-
tització. Com destaca Becker (2009, p. 22), «desarrollan una ideología 
acabada para explicar por qué tienen razón y que quienes les desa-
prue ban y juzgan están equivocados». Aquests consideren les drogues 
com un element més de la societat. Negar-ne la presència és negar una 
realitat ben tangible, i abordar els consums des del prohibicionisme 
comporta més conseqüències negatives que beneficis (Moore i Meas-
ham, 2012). Consideren una injustícia de primer ordre la criminalitza-
ció dels consumidors pel simple fet de ser-ho. Així doncs, accepten la 
condició de consumidor perquè és un atribut com qualsevol altre que 
no justifica cap tipus d’estigma. I si aquesta posició implica l’estigma-
tització, treballaran per demostrar a l’interlocutor que el fonament de 
l’estigma és del tot injustificat perquè són persones totalment normals 
que prenen drogues com d’altres prenen vi o realitzen activitats amb 
més morbimortalitat que els consums de drogues, com l’alpinisme, la 
caça o l’esquí (Hidalgo, 2011). Com destaca Larrauri:

No hay nada que corregir ya que la desviación existe solo cuando ésta 
es definida y contemplada desde parámetros culturales o sociales diver-
sos de los del actor. Se trata por consiguiente, no de intervenir en el 
sujeto desviado, sino de conseguir que el público aumente su nivel de 
tolerancia frente actividades que pueden resultar sorprendentes o cho-
cantes (Larrauri, 1991, p. 95).

Les persones que mantenen una actitud estigmatitzant cap als consu-
midors, quan interactuen amb els transformadors poden observar com 
les fal·làcies no es compleixen en la majoria de casos, perquè poden 
interaccionar amb una persona consumidora que controla les drogues 
i es desvincula de l’estereotip del ionqui problemàtic (Hathaway, Co-
meau i Erickson, 2011, p. 465). Resultat de la interacció, aquests poden 
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modificar el discurs que fins el moment els havia funcionat per orde-
nar el món de les drogues, i adoptar una mirada més àmplia dels con-
sums. En conseqüència, deixaran d’estigmatitzar els consumidors pel 
simple fet de ser-ho; una victòria micropolítica dels transformadors 
que contribueix al procés de normalització i a l’estat de normalitat. El 
canvi d’actituds es produeix lentament, però ha de conduir a entendre 
el consumidor com una persona competent, és a dir, normal. Tot i 
això, una persona allunyada del món de les drogues podrà mantenir-se 
ferm en els preceptes prohibicionistes i continuar estigmatitzant als 
consumidors. Tot i les evidències de la normalitat, la naturalització 
del discurs prohibicionista impossibilita el canvi, ja sigui perquè 
s’evita la interacció amb els consumidors o perquè es considera que la 
normalitat és només una aparença que amaga algun tipus de trastorn.

L’actitud dels transformadors contribueix a la normalització, 
però aquesta no es donarà de manera completa fins que el conjunt de 
la població abandoni el discurs prohibicionista, situació lluny d’acon-
seguir-se però cap a la qual ens dirigim. Tot i la presència dels trans-
formadors, la majoria de consumidors són ajustats o autoestigmatit-
zats, això dificulta la visibilitat dels consumidors recreatius i dificulta 
les reclamacions de la regulació jurídica de les drogues. Els consumi-
dors, al llarg de la seva relació amb les drogues, es poden moure d’una 
categoria a l’altra, per exemple, quan un consumidor ha tingut algun 
ensurt pot passar d’una posició ajustada o transformadora a autoestig-
matitzada, i també varia la posició en funció del context, així alguns 
consumidors es presenten com a transformadors en l’àmbit familiar, 
però com a ajustats a la feina. La lluita política contra l’estigma passa 
per una major presència social dels consumidors normalitzats, de ma-
nera que es mostri al conjunt de la societat que els consums no els in-
habiliten com a persones competents i normalitzades, és a dir, realit-
zar una tasca d’influència minoritària perquè acabin essent reconeguts 
com a persones lliures d’estigma (Feliu, 2004; Doms i Moscovici, 
1985).

Goffman (2008) exposa que els estigmatitzats lluiten contra l’es-
tigma a partir de l’organització col·lectiva. I és mitjançant l’organitza-
ció que s’aconsegueixen canvis per normalitzar el col·lectiu. A voltes, 
en diferents col·lectius d’estigmatitzats, tot i no evità l’estigma en les 
interaccions quotidianes, sí que s’ha aconseguit un canvi jurídic que 
els empara, com és el cas dels homosexuals, col·lectiu que sofreix dis-
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criminació però gaudeix d’una protecció jurídica que persegueix l’ho-
mofòbia. En l’àmbit de les drogues, no s’ha produït cap canvi jurídic 
en direcció a la normalització, tot i que els col·lectius de drogodepen-
dents des de la irrupció de la reducció de danys s’han organitzat per 
defensar els seus drets (Borràs et al., 2000). Així doncs, han participat 
en la planificació de recursos de reducció de danys, tot i que la seva 
veu, ha estat tinguda poc en compte en el moment de dissenyar políti-
ques de drogues, en comparació a d’altres països (Llort, 2013, p. 200). 
Un exemple de la veu dels consumidors a Catalunya per normalitzar 
la situació dels pacients amb tractament d’opiacis, seria la campanya 
d’APDO «mi tratamiento, mi elección» amb l’objectiu que la seva 
opinió sigui tinguda en compte quan s’hagi de rebre un tractament. És 
a dir, reivindicacions concretes del col·lectiu que visibilitza la situació 
i per extensió contribueixen a la normalització.

Les associacions de consumidors recreatius, més enllà de consu-
midors de cànnabis, són gairebé inexistents a l’Estat espanyol,2 degut 
a que poder camuflar els consums per mantenir una vida normalitzada 
ha comportat que molts no percebin com una necessitat lluitar per un 
canvi de polítiques de drogues. En els darrers anys, han proliferat els 
clubs/associacions de cànnabis, principalment a Catalunya, però tam-
bé a d’altres punts de l’Estat. La majoria de clubs tenen com a objec-
tiu la regulació jurídica del cànnabis, però mitjançant les tasques de 
divulgació i reivindicació, els socis es presenten com a transforma-
dors. Encara que continuen estigmatitzats i desqualificats per les veus 
prohibicionistes com a temeraris per demanar la regulació «d’una dro-
ga tan perillosa com el cànnabis», evidencien dia a dia que es pot ser 
consumidor i alhora ser una persona normalitzada, responsable i com-
petent. La lluita política és encapçalada pels consumidors de cànnabis, 
però en poc temps, degut al procés de normalització i el debilitament 
del prohibicionisme, és ben probable que veiem proliferar les reivindi-
cacions de consumidors recreatius d’altres substàncies.

En definitiva, l’escenari de la normalització i la normalitat dels 
consumidors obliga a revisar les polítiques de drogues i adequar-les 
en consonància amb la realitat dels consums.

2.  Més enllà d’Ai Laket!! una associació de consumidors que treballa en la reducció 
de riscs, per tant, s’entendria més com un col·lectiu tècnic on l’objectiu, tot i les críti-
ques, no són els canvis de polítiques de drogues.
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7.
Conclusions i idees principals

El concepte de normalització s’ha utilitzat per definir diferents reali-
tats relacionades amb l’àmbit dels consums de drogues. En la literatu-
ra iberoamericana quan s’utilitza el concepte les definicions són es-
casses i es presenta certa confusió, ja que sembla implícit el significat 
de la normalització. Producte d’aquest ús polisèmic podem observar 
quatre grans aplicacions del concepte de normalització. La primera: la 
normalització sociocultural, central en el present text. La segona, se-
gons els experts prohibicionistes la normalització es configura com un 
fenomen perillós perquè implica la banalització dels riscs dels con-
sums. La tercera, la normalització en l’àmbit assistencial en què es 
treballa per normalitzar els consumidors drogodependents, és a dir, 
com a sinònim de reinserció i inclusió social. I la quarta, la normalit-
zació jurídica ha de comportar una nova ordenació de les lleis per su-
perar el marc prohibicionista, per ser més precisos a aquesta se l’ha 
d’anomenar regulació jurídica i no normalització.

El concepte de normalització en el sentit sociocultural ha estat 
poc utilitzat en castellà i català, tot i això, és subjacent i implícit en 
diferents recerques que han investigat altres aspectes dels consums, 
normalment mitjançant la metodologia qualitativa, com les tendències 
dels consums o l’acceptabilitat del risc. En canvi, en l’àmbit anglosa-
xó, el concepte de normalització ha esdevingut central en les discus-
sions acadèmiques dels consums recreatius de drogues. L’equip de 
Manchester, amb Parker al capdavant, representa des de mitjan dels 
anys noranta el pio ner de la recerca en l’àmbit de la normalització. Al 
llarg de les controvèrsies teòriques sobre aquest concepte i els ele-
ments que si rela cionen Duff (2004) senyala que es podria parlar de 
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normalització macrosocial (relacionada en els elements sociocultu-
rals) i la microsocial (centrada en els aspectes interaccionals dels con-
sumidors). El procés de normalització i la normalitat dels consumi-
dors són conceptes estretament entrelligats en l’àmbit dels consums. 
Reservarem el concepte de normalització pel procés sociocultural i 
històric (macrosocial) que ha desembocat en l’actual escenari dels 
consums. I, per una altra part, entendrem la normalitat (microsocial) 
com la posició social que ocupen els consumidors.

El prohibicionisme representa el discurs hegemònic en l’àmbit 
de les drogues. Aquest discurs emergit per interessos polítics i mo-
rals de la minoria puritana als EUA es consolidà a nivell mundial mit-
jançant l’exercici de diplomàcia internacional que cristal·litzà en els 
convenis mundials que fiscalitzen certes substàncies psicoactives. Els 
interessos polítics i morals d’aquest discurs s’han naturalitzat mitjan-
çant diverses fal·làcies, a destacar: «És impossible controlar els efec-
tes de les drogues i inevitablement es desencadenen problemes severs, 
especialment l’addicció». Tal fal·làcia s’ha reificat i la gran majoria 
de persones que no participen dels consums la considera com a verídi-
ca, òbvia i que sempre ha estat així. El prohibicionisme s’ha valgut de 
les disciplines mèdiques i les ciències jurídiques per reproduir-se i 
mantenir el seus interessos político-morals. A través del control de la 
demanda i el control de l’oferta ha treballat per allunyar les drogues 
de la població, mitjançant estratègies que han presentat una efectivitat 
molt minsa o nul·la. A més, el control de la demanda ha utilitzat estra-
tègies poc ètiques amb la finalitat d’inocular por als joves. I el control 
de l’oferta s’ha mostrat estèril en la lluita contra el tràfic de drogues, i 
per desgracia s’ha observat com aquestes pràctiques possibiliten la 
corrupció policial que erosiona els Estats democràtics i contribueixen 
al descrèdit de les forces de seguretat. Tot i l’hegemonia del prohibi-
cionisme, els discursos subalterns com el de la reducció de danys pro-
pi de professionals crítics i el de la normalització utilitzat pels consu-
midors, adquireixen cada vegada major centralitat i noto rie tat social 
com a alternativa crítica al prohibicionisme.

La normalització representa un marcador de canvi respecte els 
consums compulsius d’heroïna. Els elements que possibilitaren la nor-
malització foren: la disminució de l’alarma, la difusió dels consums, 
la major accessibilitat a les substàncies, la desvinculació dels consums 
de la marginalitat i, el més important, unes conseqüències menys pro-
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blemàtiques pels consumidors en comparació amb els consums d’he-
roïna. Canvis possibilitats pels esdeveniments que es produïren en el 
marc de la Societat de Consum. En el context espanyol, la implemen-
tació del model glocal potencià els efectes de la Societat de Consum, 
que entre d’altres conseqüències politicoeconòmiques, comportà ma-
jors dificultats en els joves per assolir l’adultesa. La joventut es con-
vertí en un període vital més llarg però com a compensació, els joves 
pogueren gaudir intensament de l’oci, el consum i d’un estil de vida 
alliberat de les responsabilitats adultes.

Els estils juvenils foren apropiats per la lògica del consumisme i 
passaren a convertir-se en objecte de consum. I, entre els diferents 
productes juvenils, les drogues començaren a conceptualitzar-se com 
a un bé de consum a l’abast de qualsevol jove, per obtenir estats 
d’ànim funcionals amb els temps i els contexts. L’eclosió de la indús-
tria de l’oci nocturn al llarg dels vuitanta, intensificada durant els no-
ranta, comportà la massificació de la festa, on hi participaren joves de 
tots els estrats socioeconòmics. La popularització de la festa comportà 
al seu temps la difusió de substàncies recreatives. L’èxtasi fou la més 
mediàtica, però també augmentaren els consums de cocaïna i speed. 
A més, augmentà el consum intensiu d’alcohol, i el cànnabis adquirí 
certa centralitat en les relacions quotidianes dels més joves.

En l’àmbit de les polítiques, l’escenari dels consums canvià però 
la resposta institucional continuà impassible, reproduint el mantra del 
«problema de la Droga». En un primer moment, la resposta als nous 
consums fou reproduir el model preventiu i assistencial aplicat durant 
els vuitanta. La resposta als consums d’èxtasi i d’altres drogues re crea-
tives no admetia fissures, s’havia de continuar generant alarma per 
allunyar les drogues dels joves perquè la «percepció del risc» era bai-
xa, i qualsevol contacte només podia ser nociu. No obstant això, en 
l’àmbit social la normalització comportà l’assentament cultural dels 
consums perquè les conseqüències eren menys problemàtiques i es 
desvincularen d’accions contra la seguretat ciutadana, i de malalties 
com el VIH i les hepatitis. La normalització s’entengué com un procés 
perillós perquè els consums eren propers a una part de la població i 
s’estava produint una tolerància cap als consums. La resposta prohibi-
cionista, en mostrar-se ineficaç també en l’àmbit dels consums recrea-
tius, possibilità la implementació d’estratègies de reducció de risc en 
l’àmbit nocturn. La menor atenció dels mitjans de comunicació i de 

SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   179SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   179 16/01/15   09:0616/01/15   09:06



180   Sense passar-se de la ratlla

l’opinió pública comportà que «el problema de la Droga» perdés pes 
en l’agenda política. Tot i això, alguns professionals s’han esmerçat 
en continuar senyalant-lo com una xacra que s’ha de combatre enèrgi-
cament. En l’actualitat la major part dels problemes relacionats amb 
les drogues són producte de la construcció social del problema, que 
ens allunya d’una anàlisi sensata i crítica dels consums en l’actual es-
cenari de la normalització. Així doncs, tot i que sigui una conclusió 
amb moltes evidències i presentada reiteradament, s’ha d’insistir en el 
fracàs del model prohibicionista.

Entre les conseqüències de la normalització, destaca el movi-
ment dels consums dels marges socials cap al corrent principal. La 
difusió dels consums entre joves normalitzats comportà que els con-
sums deixessin de pertànyer exclusivament a les subcultures juvenils i 
es desvinculessin de la marginalitat. La desvinculació dificulta l’apa-
rició de problemes, especialment amb la justícia, perquè es deixa de 
mantenir contacte amb les activitats informals. La gran majoria de con-
sumidors per drogar-se ja no han de recórrer a determinats barris, com 
en èpoques anteriors, on per relacionar-se amb èxit es requeria de cer-
ta perícia i el domini de codis i pràctiques subculturals. La normalitza-
ció ha aconseguit allunyar als joves dels baixos fons i de les pràcti-
ques in formals.

En l’escenari de la normalització, l’accés a les substàncies es 
produeix en contexts normalitzats. Els venedors estan desvinculats 
d’altres activitats informals i la seva única activitat punible és vendre 
substàncies a amics i coneguts en un clima d’absoluta normalitat. La 
normalització ha possibilitat l’emergència de la figura de l’amic faci-
litador de substàncies que abasta al grup. Consumir drogues a partir 
dels amics contribueix a la normalització perquè la relació compra-
dor-venedor va més enllà de la mera transacció de drogues per diners, 
ja que és una pràctica que s’emmarca en una relació d’amistat i com-
plicitat, allunyada de la inseguretat pròpia del món marginal.

I, la normalització s’accentua dia rere dia per una qüestió gene-
racional. Si en èpoques anteriors els consums recreatius foren prota-
gonitzats exclusivament per joves, en els darrers anys la incorporació 
al món adult dels qui participaren dels consums recreatius contribueix 
a fonamentar-ne l’assentament cultural. La transició al món adult no 
obliga a abandonar-los, ni molt menys a desestimar el discurs norma-
litzador. La major participació de tots els estrats socioeconòmics als 
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consums de drogues, comporta que un cop a l’edat adulta es tingui una 
visió del món de les drogues fonamentada en la pròpia experiència, 
que en la majoria dels casos s’allunya del discurs «contra les dro-
gues». Posseir un discurs que sap avaluar els diferents tipus de con-
sums, i entendre’ls com a funcionals i acceptables o com a potencial-
ment problemàtics, possibilita intensificar-ne la normalització. Així 
doncs, els pares i mares consumidors o exconsumidors, poden abordar 
els consums dels seus fills des de la sensatesa i el pragmatisme, per-
què donen als fills eines per dominar els consums. Si en l’actualitat el 
consum de drogues ha deixat d’esser un element pròpiament juvenil, 
la situació accentuarà la desvinculació entre els joves i els consums, 
fent possible els consumidors recreatius en qualsevol edat. D’aquesta 
manera, en un futur pròxim els consums representaran una caracterís-
tica pròpia de la nostra societat.

Després de més de vint anys de procés de normalització i vist el 
contacte que tenen els joves amb les drogues, siguin o no consumi-
dors, es pot concloure que la tendència a l’accentuació de la normalit-
zació és inevitable. Amb el temps, l’assentament cultural de substàn-
cies com el cànnabis, l’èxtasi o fins i tot la cocaïna, comportarà que el 
discurs entorn aquestes substàncies permetin discernir fàcilment entre 
els bons dels mals usos, en el mateix sentit que actualment es diferen-
cien les diferents finalitats dels consums d’alcohol. Actualment, la 
participació de la majoria dels joves en l’oci nocturn i el contacte amb 
les drogues, permet hipotetitzar que en els pròxims anys la majoria 
d’adults utilitzaran el discurs de la normalització per entendre el món 
de les drogues.

La normalització, durant els primers anys del segle XXI, es con-
ceptualitzà com a problemàtica perquè era la responsable de l’aug-
ment de les prevalences. Després del període de difusió, tot i l’alta 
percepció de disponibilitat de les drogues, s’ha observat que la norma-
lització ha comportat el descens de les prevalences, especialment en-
tre els més joves i, el què és més rellevant, els consums requereixen de 
menys atenció assistencial. Tot i que alguns guardians de la «lluita 
contra la Droga» han considerat el descens com un fruit de l’èxit de 
les polítiques abstencionistes, des de la mirada normalitzadora dels 
consums, considerem que aquests tipus d’intervencions hi han jugat 
un paper limitat, i n’atribuïm el motiu a la imbricació de la normalit-
zació amb la Societat del Consum. En aquest sentit, destaquem tres 
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elements socioculturals per explicar perquè les prevalences descen-
deixen i els joves senten menys atracció cap als consums de drogues 
il·legals. Aquests són: la menor utilització dels consums com a pràcti-
ca per transgredir, la pèrdua del valor simbòlic dels consums com a 
ritual de pas i les drogues han deixat de pertànyer exclusivament a la 
condició juvenil.

Pel que fa al primer element, a partir dels moviments contracul-
turals dels anys seixanta, els consums s’associaren a la transgressió i a 
la ruptura amb els valors de l’establishment. A partir de la crisi de 
l’heroïna dels vuitanta, els consums perderen el component ideològic 
però, tot i això, en les relacions quotidianes restaren com a pràctiques 
vàlides per transgredir i experimentar amb els límits. En una societat 
que rebutjava els consums, drogar-se simbolitzava subvertir les nor-
mes hegemòniques, per tant, era una pràctica vàlida per mostrar de-
sencís, malestar o senzillament per molestar a la societat angoixada 
per «la Droga». A més, en alguns casos, el component il·legal, margi-
nal o proscrit cridava profusament l’atenció. Arran dels procés de nor-
malització, els consums han deixat d’associar-se al món clandestí, al-
ternatiu i il·lícit perquè es presenten en els més variats temps i contexts 
entre persones normalitzades.

En aquest nou entorn, els consums no generen molta distància 
simbòlica entre els consumidors i els abstinents, ja que pels iguals 
consumir està normalitzat. Consumir deixa d’associar-se amb la 
transgressió. D’aquesta manera, els adolescents que vulguin transgre-
dir i experimentar amb els límits utilitzaran altres vies. Tot i això, 
com que les drogues encara molesten a molts pares, els fills les poden 
entendre com a una estratègia òptima per transgredir. En canvi, els 
fills de pares consumidors, si volen experimentar amb els límits, bus-
caran altres vies més enllà dels consums normalitzats. I realitzar con-
sums que transgredeixen el discurs de la normalització representa re-
alitzar consums problemàtics, situació indesitjable entre els qui volen 
transgredir.

En relació amb el segon element, s’ha destacat que la implemen-
tació de la Societat de Consum convertí les drogues en un bé de con-
sum a disposició dels joves per intensificar les emocions. Al llarg del 
procés de normalització, cada vegada més persones, independentment 
de l’edat i l’estrat socioeconòmic, han mantingut contacte amb les subs-
tàncies. A l’actual escenari, prendre drogues ha deixat de representar 
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un element genuïnament juvenil. Els joves, en cercar diferències sim-
bòliques amb els adults, utilitzaran altres vies, com les clàssiques de la 
música o la indumentària. Però, en certa mesura, desestimaran prendre 
drogues per simbolitzar la seva pertinència a la condició juvenil.

I, el tercer procés, en estreta relació amb l’anterior, és el despla-
çament de les drogues com a ritual de pas cap a la joventut. En èpo-
ques anteriors, beure alcohol, fumar tabac i sobretot fumar porros, 
funcionava com a ritual de pas cap a la joventut. En els darrers anys, 
la Societat de Consum ha creat un món simbòlic de productes tant fí-
sics (roba, smartphones, pentinats, calçat, etc.) com emocionals (oci 
en centres comercials, bellesa, viatjar, festivals de música, etc.) prò-
pia ment juvenils que representen el què és la joventut i el ser jove. El 
consumisme fa del desig necessitat, i si els preadolescents perceben 
com pròpiament juvenil el consum de certs productes, el ritual de pas 
es desplaça cap al consum d’aquests productes. Actualment, demos-
trar a l’entorn la condició juvenil es realitza consumint productes car-
regats simbòlicament, i no necessàriament mitjançant els consums de 
drogues com en èpoques anteriors. En aquest sentit, cal apuntar que 
alguns adolescents i joves mostren una gran importància cap a la be-
llesa física, alguns amb fortes dèries per les dietes i per mantenir un 
cos escultural (Martínez Hernáez, 2009); aquesta tendència fa que 
considerin els consums de drogues (no els d’anabolitzants) com un 
element pertorbador que provoca cossos grotescos allunyats de l’ideal 
de bellesa i, en conseqüència, rebutgen les drogues.

En definitiva, tres elements socioculturals que desplacen les dro-
gues a un paper menys simbòlic i central en la identitat juvenil. La 
normalització, en un primer moment, fou la responsable, en certa me-
sura, de l’augment de les prevalences, però amb els anys la pressió 
consumista i l’acceptabilitat dels consums han comportat que deixes-
sin de simbolitzar la transgressió, uns elements pròpiament juvenil i la 
pèrdua del ritual de pas per gaudir de la condició juvenil. I, en conse-
qüència, l’assentament cultural de les substàncies, creiem que és en 
última instància el responsable del descens dels consums, sobretot 
dels problemàtics.

I també, en l’àmbit dels consums culturals, producte de la nor-
malització és més visible la tolerància cap els consums, per exemple 
en sèries de televisió, pel·lícules o en personatges mediàtics —no en 
els telenotícies. Actualment trobem com cada vegada més, els prota-
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gonistes fumen porros i s’ho passen bé. I l’aparició dels consums no 
desencadena inevitablement problemes, malgrat que la tònica conti-
nua sent que als consumidors no se’ls reserva un paper massa destacat 
ni brillant. Tal vegada, en moltes sèries i pel·lícules presenten la cara 
més amable de les substàncies fins ara demonitzades, especialment el 
cànnabis. Tanmateix, crida l’atenció que, els protagonistes americans 
es mediquen perquè tenen problemes de salut mental, a més les «pas-
tilles per dormir» estan ben presents en la quotidianitat d’alguns pro-
tagonistes de sèries i pel·lícules. És a dir, es dóna la imatge que tot-
hom, fins i tot els genials protagonistes, tenen problemes de salut 
mental i que és habitual consumir somnífers. Qui sap si en les produc-
cions audiovisuals s’està aplanant el camí a la indústria farmacèutica, 
perquè si és normal assumir els problemes mentals i drogar-se amb 
somnífers, algú haurà de donar resposta a aquesta anormalitat norma-
litzada.

La normalització com a procés és dinàmic i canviant. Per tant, no 
és definitiva, sinó que continua sota la influència dels elements socio-
culturals que la modifiquen contínuament. Aquest procés roman obert 
a les dinàmiques i a la influència de la societat canviant, però tot i els 
canvis en la realitat dels consums, les polítiques prohibicionistes es 
mantenen impassibles. Una part important d’accions que es realitzen 
en l’àmbit de les drogues desconeixen el punt de vista de l’actor i per-
severen en pràctiques que dia rere dia, mostren la seva nul·la eficàcia. 
Mantenir polítiques de drogues desconnectades de la realitat dels con-
sums representa l’abandó polític dels consumidors. La normalització 
evidencia que el model prohibicionista ha prescrit, però tot i això, es 
persevera en proscriure els consums i evitar el nou ordenament jurídic 
que possibilitaria un escenari més adequat per donar resposta als con-
sums. El prohibicionisme s’aferra a evitar el canvi perquè considera 
que la regulació jurídica seria terrible per la població, però el control 
sobre les substàncies ajudaria a evitar molts danys i, especialment, es 
combatria eficaçment contra el mercat negre de drogues.

Les evidències empíriques mostren que els consumidors utilitzen 
les drogues per obtenir beneficis i intenten evitar l’aparició de danys. 
El discurs de la regulació és l’eina analítica per dilucidar com els con-
sumidors gaudeixen dels efectes de les drogues i alhora es mantenen 
normalitzats. El discurs de la regulació s’ha d’entendre com una pràc-
tica discursiva, és a dir, un discurs que possibilita i ordena les pràcti-
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ques dels consumidors. El procés de normalització ha comportat que 
la gran majoria de les persones en contacte amb els consums dominin 
el discurs de la regulació per ordenar l’univers simbòlic dels consums. 
Les ciències socials han proposat diferents teories per entendre com 
els consumidors regulen i controlen els propis consums. Control i re-
gulació relacionada amb qualsevol pràctica d’autoatenció per sobre-
viure en un context hostil.

Entre els consumidors recreatius es pot entendre el discurs de la 
regulació com el discurs que ordena i dóna sentit a l’univers simbòlic 
dels consums amb la finalitat d’obtenir-ne el plaer, evitar els efectes 
indesitjables i continuar normalitzat. En el mateix sentit que Parker, 
Aldridge i Measham (1998) i Rodríguez et al. (2008) concloem que el 
discurs de la regulació avalua els beneficis i els possibles danys que 
s’obtindran. El discurs de la regulació construeix els consums, tot i 
les difuses fronteres simbòliques, com a normals, acceptables, poten-
cialment problemàtics i desviats. El discurs de la regulació es pot en-
tendre com una tècnica de si aplicada a l’àmbit de les drogues, amb la 
finalitat de relacionar-s’hi amb els mínims danys possibles. I, com 
assenyala Duff (2004) i Elias (2002), la moderació i l’autocontrol es-
devenen claus per obtenir plaer i mantenir-se normalitzat. Per això el 
discurs de la regulació no desapareix quan els consums són intensius 
i freqüents, perquè la capacitat d’agència del consumidor permet in-
terpretar, actuar, resignificar i modificar els propis consums en funció 
de les conseqüències obtingudes. El discurs de la regulació permet 
realitzar amb èxit consums desvinculats dels problemes i l’estigmatit-
zació.

El procés de normalització ha comportat certa homogeneïtzació 
dels consums que s’entenen com a normals. A l’escenari dels consums 
recreatius, hi ha un mínim de consens en el moment de definir quins 
són els consums normals. A partir dels consens han emergit unes 
regularitats que funcionen com a normes informals i contínuament 
mal·leables en funció dels elements que possibiliten els consums. Les 
regularitats compartides pels coneixedors del món de les drogues 
s’aglu ti nen en el discurs de la normalització. Aquest discurs està com-
partit pels coneixedors dels consums recreatius (no només els consu-
midors) però cada persona en realitza l’apropiació subjectiva per ela-
borar el seu discurs de la regulació. El discurs de la normalització, en 
ser producte del consens, és influenciat per les posicions del grup 
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d’iguals, la classe social i altres elements socioculturals. Tot i que el 
discurs de la normalització és compartit per la gran majoria de les 
persones coneixedores del món de les drogues, aquest pot variar entre 
cultures i col·lectius.

El discurs de la normalització ordena les pràctiques sobre les 
quals hi ha cert consens per entendre-les com a normals. I el discurs 
de la regulació és el discurs propi que serveix a la persona per ordenar 
l’acceptabilitat dels consums. La pràctica del consumidor es deu al 
discurs de la regulació, en aquest sentit, quan una persona avalua els 
consums ho fa a partir del discurs de la regulació, tot i que agafa com 
a referència el discurs de la normalització. La pràctica resultant serà 
producte del discurs de la regulació i no del discurs de la normalitza-
ció. La influència de les pràctiques microsocials del discurs de la re-
gulació comporta canvis en el discurs de la normalització.

Entre molts consumidors, el seu discurs de la regulació és gaire-
bé idèntic al de la normalització. Però en d’altres és substancialment 
diferent. En definitiva, alguns consumidors presenten un discurs de la 
regulació allunyat del de la normalització però mai tan peculiar com 
perquè els consums siguin entesos per l’entorn com a problemàtics. Si 
el discurs de la regulació d’un consumidor normalitza consums ente-
sos com a problemàtics, l’entorn l’etiquetarà com a problemàtic, en 
conseqüència deixarà de pertànyer a la categoria de consumidor nor-
malitzat. Quan un consumidor consumeix de manera contradictòria al 
discurs de la normalització, normalment sap que n’està trencant les 
normes. Així doncs, si el consumidor no vol perdre l’estatus de consu-
midor normalitzat, només podrà realitzar consums que trenquen amb 
les normes en certs moments i contexts, i sempre i quan no li afecti 
amb el compliment de les responsabilitats adquirides.

En l’actual escenari de la normalització, la capacitat d’agència 
dels consumidors, la institucionalització i l’eficàcia simbòlica del 
discurs de la regulació, són elements que restringeixen l’aparició de 
problemes. Creure que els consums són normals permet mantenir-se 
normalitzat, en cas contrari, com és el cas dels heroïnòmans dels vui-
tanta, entendre els consums com a problemàtics facilita l’aparició de 
problemes. Degut a l’eficàcia simbòlica, alguns consumidors poden 
realitzar durant anys consums freqüents i intensius sense que la seva 
normalitat es posi en entredit. L’eficàcia simbòlica en els consumidors 
recreatius pot ser més efectiva perquè no s’utilitzen vies tan eficients 
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com la injectada, ni substàncies tan altament addictives com l’heroïna 
o el crack. Pel que fa a la institucionalització produïda durant el pro-
cés de socialització, actualment està travessada per la lògica de la So-
cietat de Consum. Els consumidors desitgen mantenir-se com a sub-
jectes competents i integrats socialment. La institucionalització 
comporta que els consumidors respectin, en major o menor grau, les 
normes formals i informals. Mantenir-se normalitzat implica respectar 
el discurs de la normalització mitjançant el discurs de la regulació que 
estableix els límits de la idoneïtat dels consums.

Pel discurs de la normalització, els consums normals vénen deli-
mitats per: quan, on, cada quan, quant, amb qui, per què, què i com es 
consumeix. És a dir, temps, context, freqüència, intensitat, grupalitat, 
motius, substància i conseqüències. Cada element aporta a un consum 
determinat certes particularitats. De la imbricació dels diferents ele-
ments resulta una situació única, que el consumidor a partir del dis-
curs de la regulació, entendrà com a normal o no. Tant el discurs de la 
normalització com el discurs de la regulació construeixen les diferents 
manifestacions dels consums com tolerables, normals, potencialment 
problemàtics i desviats.

Els consums tolerables representen els consums que no estan 
normalitzats, però si es produeixen esporàdicament, el discurs de la re-
gulació els pot tolerar perquè considera que no posa en entredit la 
normalitat. Els consums normals són els consums que s’accepten per 
la majoria de persones coneixedores del món de les drogues. La regu-
laritat del discurs de la normalització que entén com a normals els 
consums, correspon a consumir esporàdicament amb els amics durant 
el temps d’oci, en el context de festa on la finalitat dels consums és 
obtenir plaer, les conseqüències no generen el rebuig de l’entorn, no li 
impedeixen complir les seves obligacions i les drogues consumides 
estan tolerades. Els consums que son potencialment problemàtics, en 
altres moments s’accepten i es normalitzen, però la intensitat, la fre-
qüència o les conseqüències negatives que comporten, els fan enten-
dre com l’avantsala dels consums problemàtics. Els consums desviats 
representen els consums protagonitzats per les persones etiquetades 
com a problemàtiques, s’entenen com desviats els consums que atemp-
ten contra els objectius del grup, quan la interacció amb el consumi-
dor és inviable i en general quan els consums contravenen frontalment 
amb el discurs de la normalització.
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En els consums recreatius trobem cinc posicions per ordenar els 
consumidors. Aquestes són: els esporàdics amb freqüència de consum 
espaiada en el temps i consums poc intensos. Els segons, els intensius, 
consumeixen més freqüentment i intensa. L’element clau d’aquestes 
dues posicions és que els consums no reporten ni sancions grupals ni 
afecten a la quotidianitat. La tercera són els descontrolats caracterit-
zats per unes freqüències i sobretot intensitats elevades. El seu discurs 
de la regulació indica que els consums són compatibles amb les res-
ponsabilitats i, tot i que es mantenen en la normalitat social, l’entorn 
els situa en la frontera entre la normalitat i la desviació ja que es con-
sidera que realitzen consums problemàtics. La quarta, els problemà-
tics, són els estigmatitzats perquè els seus consums no són compati-
bles amb la normalitat, tot i que una persona si és etiquetada com a 
problemàtica, per molt que el discurs de la regulació li assenyali una 
posició diferent, serà entès per l’entorn com a problemàtic. I la cin-
quena, i última, els autodestructius, les persones amb problemes rela-
cionals i vitals, que no segueixen el discurs de la regulació, pels quals 
les drogues són la via per autodestruir-se.

Els adolescents exposen que durant les primeres experiències, en 
desconèixer els efectes que s’aconseguirien, la prudència era la clau 
per controlar els consums. El discurs de la regulació els assenyalava la 
necessitat de consumir poc intensament per evitar conseqüències de-
sagradables. En altres paraules, mostren una alta percepció del risc. Si 
s’aconsegueixen els efectes desitjats, s’assumirà com a certa la infor-
mació rebuda dels iguals, habitualment més grans: «t’ho passaràs bé», 
informació contradictòria amb el discurs prohibicionista que els asse-
nyala: «les drogues et comportaran problemes». El consumidor copsa 
la contradicció entre els dos discursos i, per tant, adopta el discurs 
més coherent amb les intencions futures. Si desitja continuar prenent 
drogues prendrà el discurs dels iguals, és a dir, el discurs de la norma-
lització, perquè li ofereix més eines per relacionar-se amb les drogues 
i, en certa mesura, desestimarà el discurs prohibicionista. Entre els 
joves actuals hi ha una gran presència de persones que en algun mo-
ment de la vida han consumit, més o menys esporàdicament, però no 
han perseverat o consumeixen menys d’una vegada a l’any. Tots 
aquests encara que no es puguin entendre com a consumidors, també 
dominen el discurs de la normalització i en certa mesura contribuei-
xen enormement a l’assentament cultural dels consums.
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En l’àmbit de les drogues, un aspecte que crida profusament 
l’atenció és la marginalitat del plaer, com a concepte de discussió i 
anàlisi per explicar els consums. La irrellevància del plaer és producte 
de les arrels puritanes del prohibicionisme que el menysté com un fi 
justificable en la vida de les persones. Els resultats de les recerques de 
les disciplines de salut es comuniquen a l’opinió pública per mostrar 
«el problema de la Droga». La solemnitat que li transfereix la ciència, 
converteix els resultats en reals i en l’únic escenari possible. Amb 
l’ajuda sensacionalista dels mitjans de comunicació, la població rep 
un missatge sobre la perversitat de les drogues on tothom en pot ser 
víctima. Els efectes són inocular por, on les persones «normalitzades» 
per les ciències de la salut juren complicitat al rebuig unilateral de tot 
allò relacionat amb les drogues i una confiança cega amb les autoritats 
en la lluita contra «la Droga» com a xacra social.

Desterrar del camp social el plaer és ocultar intencionadament 
un coneixement al conjunt de la població. La línia ideològica en la 
recerca en l’àmbit de les drogues consisteix en continuar reproduint el 
mantra prohibicionista, centrant-se amb els danys, les addicions i els 
problemes, sense espai per la recerca en aspectes com el plaer i tot 
allò positiu que poden reportar les drogues a les persones. En el ma-
teix sentit que la filosofia epicúria, que postula que en la busca de la 
felicitat es pot recórrer a la utilització dels plaers però s’han de gaudir 
amb moderació perquè els excessos provoquen danys i dolor. Els con-
sumidors, mitjançant el discurs de la regulació, s’apliquen la filosofia 
d’Epicuri i refusen l’hedonisme radical d’Arístip de Cirene que busca 
la felicitat mitjançant la major quantitat de plaers sense importar les 
conseqüències. Si els consumidors obviessin el control i només bus-
quessin el plaer infinit els problemes relacionats amb les drogues se-
rien incalculables.

Respecte a com els consumidors dominen els consums i es man-
tenen normalitzats, si els consumidors recreatius haguessin continuat 
presentant problemes de marginalitat, tot i els canvis en l’escenari 
dels consums, no es podria parlar de normalització. Tal vegada tindria 
un altre nom, però en cap cas remetria a una situació de normalitat, on 
els consums generen poca alarma. En aquest moment històric, per ex-
plicar el discurs de la normalització s’ha de parar esment en els se-
güents elements: els temps i els contexts on es produeixen els con-
sums, la freqüència i intensitat, les interaccions grupals, l’accés a la 
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substància, els motius per consumir i les conseqüències negatives. Els 
elements delimiten i construeixen el discurs de la normalització, i el 
de la regulació. Els factors contextuals, socioculturals, històrics i polí-
tics fan variar contínuament el discurs de la normalització.

Pel que fa als temps i els contexts, en l’excepcionalitat de les 
activitats del cap de setmana, el discurs de la normalització entén com 
a compatible drogar-se en grup durant les sortides nocturnes. Consu-
mir marca el punt i a part dels temps formals, una pràctica puntual 
emmarcada en els contexts de festa amb la finalitat de mitigar els ma-
lestars personals, buscar el plaer mitjançant experiències intenses i 
produir afinitats grupals. Els espais d’intensificació de la festa són els 
contexts idonis per drogar-se. El discurs de la normalització entén 
com compatible amb la festa la majoria de consums. Alguns consums, 
tot i no estar normalitzats, s’entenen com a aceptables si són coherents 
amb els objectius de la festa, i d’altres com a potencialment proble-
màtics.

El discurs de la normalització conceptualitza com a potencial-
ment problemàtics els consums instrumentals desvinculats dels con-
texts de festa perquè es situen en la tènue frontera entre els consums 
normalitzats i els problemàtics. El discurs de la regulació d’algunes 
persones els accepten dins de l’excepcionalitat si es produeixen espo-
ràdicament i tenen una finalitat instrumental. Els consumidors saben 
que els hi poden provocar l’amonestació de l’entorn perquè transgre-
deixen el discurs de la normalització. Algunes persones, tot i que 
comparteixen la premissa que si són excepcionals no tenen perquè 
comportar problemes, degut al seu discurs de la regulació, els entenen 
com un indicador de consum problemàtic. Per d’altres, són del tot 
inacceptables perquè el discurs de la regulació només permet els con-
sums durant la festa. Independentment de la posició, els consums ins-
trumentals no acostumen a implicar automàticament l’estigmatització 
perquè normalment són encoberts a qui no hi participa. Però si són 
coneguts per l’entorn, poden generar inquietud. En el moment que el 
consumidor és descobert sistemàticament consumint durant els temps 
formals, perdrà la posició de consumidor normalitzat perquè se li pen-
jarà amb èxit l’etiqueta de problemàtic.

Respecte a la intensitat i la freqüència, des del discurs de la nor-
malització, els consums esporàdics i poc intensos, es normalitzen i 
s’accepten com a compatibles amb les responsabilitats perquè es des-

SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   190SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   190 16/01/15   09:0616/01/15   09:06



Conclusions i idees principals   191

vinculen de situacions de descontrol i de les conseqüències negatives. 
Però és en relació a la freqüència i la intensitat dels consums on el 
discurs de la normalització presenta menys regularitats i no existeix 
un fort consens entorn dels consums acceptables, normalitzats i poten-
cialment problemàtics. El discurs de la normalització assenyala la ido-
neïtat de passar per períodes de consum esporàdic o directament d’abs-
tenir-se. Els períodes de consum esporàdic o abstinència són molt 
comuns entre els consumidors recreatius.

Pels consumidors recreatius, els propis consums descontrolats 
s’entenen com a acceptables però excepcionals. En les sortides noc-
turnes és recurrent la presència de consumidors descontrolats sense 
que generin especial rebuig, sempre i quan no molestin a les altres 
persones ni es provoquin situacions enutjoses. En les festes del calen-
dari anual i vital es mostra una major predisposició i tolerància vers 
els consums més intensius i descontrolats. Tot i això, en una Societat 
de Consum on tot és susceptible de ser celebrat, apareix contínuament 
la possibilitat de consumir en dies poc excepcionals del calendari. El 
discurs de la regulació dels protagonistes accepta la controlada pèrdua 
del control en dies poc senyalats. Mantenir consums descontrolats en 
diversos contexts i situacions pot afavorir l’aparició de la inquietud 
en l’entorn i assenyalar els consums com a potencialment problemà-
tics i estigmatitzar els consumidors.

Pel que fa a la grupalitat, el grup adquireix gran centralitat tant 
en les sortides adolescents com en els consums, pels consumidors dro-
gar-se en grup està connotat positivament perquè simbolitza con-
fiança, complicitat i fins i tot solidaritat. El grup ordena, possibilita, 
potència i normalitza certs consums, però alhora en censura d’altres 
perquè els entén com a potencialment problemàtics com, per exemple, 
consumir en solitari, descontrolar i en general tots aquells consums 
que subverteixen el discurs de la normalització. Tot i això, el discurs 
de la normalització pot no ser compartit per totes les persones d’un 
grup circumstancial o intermitent en el temps. Algunes persones ente-
nen les drogues i els consumidors a partir del discurs prohibicionista. 
Entendre el món de les drogues a partir del discurs hegemònic els hi 
permet a alguns erigir-se amb l’autoritat moral per repudiar tota ex-
pressió de les drogues. Observar consums o simplement sospitar que 
d’altres membres del grup han consumit pot desencadenar una situa-
ció enutjosa que impossibilita la interacció. Així doncs, es pot decidir 
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marxar per evitar compartir el mateix espai. I per estrany que pugui 
semblar, la superioritat moral del prohibicionisme situa els abstinents 
en la posició correcta i els consumidors en la posició incorrecta, el què 
comporta en ocasions que s’agafin el dret de sermonejar als consumi-
dors perquè són irresponsables que es destrossen la salut i la vida, tot 
reproduint les fal·làcies prohibicionistes com: els consums són impos-
sibles de controlar, tots els consums comporten conseqüències, i ine-
vitablement «acabaràs malament». En conseqüència el consumidor 
rep un sermó adoctrinador de com ha de gestionar la seva vida i el 
propi cos sense haver demanat l’opinió a ningú. L’hegemonia del pro-
hibicionisme implica que els consumidors hagin de viure les esmenta-
des situacions.

Els consumidors entesos com a problemàtics i poc adherits al 
discurs de la regulació són aquells que presenten conseqüències so-
cials i relacionals negatives. Tal situació facilitarà l’etiquetament com 
a persona problemàtica. En aquest punt, es pot observar com més en-
llà de les conseqüències farmacològiques i fisiològiques, els aspectes 
socials i relacionals són els factors clau per mantenir-se normalitzat. 
Per tant, el discurs de la normalització entendrà com a consumidors 
normalitzats a tots aquells que continuïn complint amb les seves obli-
gacions.

El procés de normalització ha comportat canvis en la construcció 
de l’estigma associat als consumidors perquè la tolerància vers els 
consums és més accentuada. Però, malgrat aquesta evolució, encara 
continuen tendint a l’estigmatització. Actualment, en la majoria d’àm-
bits i interaccions quotidianes, reconèixer el tret de consumidor pot 
comportar l’estigmatització. Per això els consumidors decideixen si 
reconèixer aquesta característica o, contràriament, procurar dissimu-
lar-la. Tal decisió vindrà determinada per la implicació política del 
consumidor amb els consums. És a dir, es presentarà com a consumi-
dor si considera que no ha d’amagar el tret perquè entén els discursos 
alarmants construïts entorn les drogues com a injustificats. En canvi, si 
no hi ha compromís per la normalització preferirà ocultar el tret consu-
midor. Entre els consumidors recreatius trobem tres tipus de gestió de 
l’estigma: els ajustats, els autoestigmatitzats i els transformadors.

Els ajustats, tot i que participen dels consums normalitzats i no-
més estigmatitzen els consumidors més problemàtics, consideren que 
ocultar els consums els estalviarà l’estigmatizació. Per tant ho entenen 

SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   192SENSE PASSAR-SE DE LA RATLLA (4g)9.indd   192 16/01/15   09:0616/01/15   09:06



Conclusions i idees principals   193

com una necessitat per presentar-se com a persones competents en un 
context hostil pels consumidors. A més, consideren l’atribut de consu-
midor com un aspecte que apareix esporàdicament en certs temps i 
contexts i que, per tant, no representa un tret identitari motiu d’orgull 
que necessita ser defensat. Tot i això, els ajustats a la normalitat, con-
sideren que l’estigmatizació cap als consumidors és desmesurada i 
s’hauria d’evitar perquè consumir drogues només és un aspecte secun-
dari en la seva vida. En aquest sentit, pensen que seria necessari evitar 
l’estigmatització dels consumidors, però ells no estan disposats a arris-
car l’acceptació de la qual gaudeixen per aconseguir-ho.

Els autoestigmatitzats mantenen una relació ambivalent amb els 
discursos sobre les drogues. Per una part, adopten el discurs de la re-
gulació per ordenar i dotar de significat els consums. Però, d’altra 
banda, persisteix el dubte de si el discurs prohibicionista acabarà es-
sent cert i les conseqüències negatives apareixeran a llarg termini. 
Conviure amb la incertesa pot generar, en alguns casos, que davant 
del mínim inconvenient magnifiquin les conseqüències negatives. 
Això, unit a l’autocategorització com a consumidor problemàtic, pot 
provocar més problemes que els propis consums. Si aquest és el cas, 
la situació es podrà agreujar encara més si es demana opinió a una veu 
experta prohibicionista.

Els transformadors posseeixen motius polítics per no ocultar els 
consums i acceptar les conseqüències de l’estigmatització. Aquests 
consideren les drogues com un element més de la societat, negar-ne la 
presència és negar una realitat ben tangible. Consideren una injustícia 
la criminalització dels consumidors pel simple fet de ser-ho. Així 
doncs, accepten la condició de consumidor perquè és un atribut com 
qualsevol altre que no justifica cap tipus d’estigma. I si aquesta posició 
implica l’estigmatització treballaran per demostrar a l’interlocutor que 
el fonament de l’estigmatització és del tot injustificat. L’actitud dels 
transformadors contribueix a la normalització, però aquesta només es 
produirà de manera completa, en el moment que el conjunt de la po-
blació abandoni els preceptes prohibicionistes, situació que per ara 
sembla lluny d’aconseguir-se, malgrat que anem en aquesta di recció.

Tot i la presència dels transformadors, la majoria de consumidors 
són ajustats o autoestigmatitzats. Això dificulta la visibilitat dels con-
sumidors recreatius i dificulta les reclamacions de la regularització ju-
rídica de les drogues. La lluita política contra l’estigma passa per una 
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major presència social dels consumidors normalitzats, de manera que 
es pugui mostrar explícitament al conjunt de la societat que els con-
sums no els inhabiliten com a persones competents i normalit zades.

I, com a reflexió final, en l’àmbit de les drogues no s’ha produït 
cap canvi jurídic en direcció a la normalització, malgrat que, des de la 
irrupció de la reducció de danys, els col·lectius d’usuaris amb proble-
mes d’addició s’han organitzat per defensar els drets i evitar l’estig-
matització. En els darrers anys han proliferat els clubs de cànnabis 
que tenen com a objectiu la regularització jurídica del cànnabis. Mit-
jançant les tasques de divulgació i reivindicació política, els membres 
dels clubs es presenten com a consumidors transformadors. Encara 
que continuen estigmatitzats i desqualificats per les veus prohibicio-
nistes com a temeraris per demanar la normalització del cànnabis, evi-
dencien dia a dia que es pot ser consumidor i alhora ser una persona 
normalitzada i responsable. La lluita política és encapçalada pels con-
sumidors de cànnabis, però degut al procés de normalització i el debi-
litament del prohibicionisme, en poc temps és ben probable que veiem 
proliferar clubs i associacions d’altres drogues.

El prohibicionisme presenta els consumidors com a persones 
amb una personalitat fràgil que consumeixen perquè són víctimes de 
la temptació disposada pel context hostil que els ofereix drogues. El 
prohibicionisme inhabilita la capacitat d’agència dels consumidors, 
presentant-los com a víctimes inevitables. Entendre els consumidors 
com a incapaços d’escollir les seves decisions i dominar els propis 
consums, permet justificar qualsevol control. Donar resposta als con-
sums de drogues des de la mirada problematitzadora comporta que 
només es pugui comprendre i donar resposta des dels problemes i, per 
tant, que sigui difícil executar polítiques de drogues pragmàtiques i 
coherents amb la normalització i amb la normalitat dels consumidors.

Les conseqüències del prohibicionisme es tradueixen en penes 
de presó, multes administratives i detencions. A l’Estat espanyol 
17.579 persones estan condemnades per delictes contra la salut públi-
ca (el 25,5 per 1001 de la població reclusa).2 Situació molt més dra-

1.  Percentatges sobre població penada per la Llei Orgànica 10/1995 i el Codi Penal 
derogat.
2.  Dades corresponents a maig de 2013 segons la web d’estadística penitenciaria 
del Ministeri de l’Interior.
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màtica en el cas de les dones, en què el 46,5 per 100 de les recluses 
compleix condemna per delictes contra la salut pública. La majoria 
d’aquestes dones són migrades, detingudes als aeroports en intentar 
entrar a l’Estat espanyol des de l’Amèrica del Sud, per treballar com 
«mules», amb cocaïna amagada en el seu cos a canvi d’una quantitat 
ínfima de diners (si es compara amb el preu de mercat). El negoci de 
les màfies per entrar drogues a un risc zero implica «contractar» a 
dones necessitades econòmicament que si són detectades seran les 
úniques responsables del delicte. L’Estat espanyol es situa per sobre 
la mitjana europea (28 per 100) i de l’Àsia central en nombre de reclu-
ses per delictes contra la salut pública, tot i que en alguns països com 
Tadjikistan o Letònia s’arriba al 70 per 100 (Lakobishvilli, 2012, 
p. 11).

Pel que fa a les sancions administratives, l’any 2013 a l’Estat 
espanyol se n’interposaren 401.289 basades en la Llei Orgànica 
1/1992 (Llei Corcuera), de les quals el 87 per 100 es deuen a la pos-
sessió o consum de cànnabis. És a dir, la gran majoria corresponen a 
persones que estaven fumant en llocs públics o havien estat registrats 
de manera arbitrària. Aquests consums, no atempten contra la segure-
tat ciutadana ni la cohesió ni la reproducció social. Però mitjançant les 
actuals polítiques, l’Estat regula la moral privada de les persones i la 
sanciona. En l’actual escenari de la normalització i de normalitat dels 
consumidors, la multa només afecta a l’economia del consumidor, 
però no el fa modificar els consums, que com s’ha explicat es modifi-
quen per altres paràmetres més enllà del control punitiu. I en relació a 
les detencions, l’any 2013 es practicaren 22.878 detencions per tràfic 
de drogues (el 56,28 per 100 per cànnabis i el 29,39 per 100 per co caï-
na),3 però és impossible saber quantes d’aquestes detencions corres-
ponen a venedors professionals i quantes a joves facilitadors de subs-
tàncies desvinculats de la marginalitat. No es pot obviar, a més, que 
moltes d’aquestes detencions han complicat la vida de persones que fins 
el moment vivien normalitzades.

L’augment de la disponibilitat comportà l’augment de les preva-
lences, però no la generalització dels problemes derivats dels con-
sums. Tot i els esforços realitzats en el control de l’oferta, la percep-

3.  Dades procedents del Anuario estadístico 2013 del Ministerio del Interior.
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ció de disponibilitat de drogues és notable. A voltes, amb la intenció 
de preservar la salut pública s’han posat en pràctica accions amb con-
seqüències nefastes pels consumidors i per la cohesió social. I és 
contradictori que des de la posició de la Salut Pública es permeti que 
milers de persones consumeixin substàncies sense cap tipus de control 
de qualitat ni presentin cap garantia sanitària. Les adulteracions 
d’aquestes substàncies poden ser tant o més perilloses que les substàn-
cies consumides. La Salut Pública, entre d’altres accions també neces-
sàries, hauria de vetllar per la qualitat de les substàncies, que agradi o 
no, milers de persones consumeixen habitualment o esporàdica. L’ac-
tual escenari requereix d’una reforma urgent de les polítiques de dro-
gues per controlar la producció i venda de substàncies per, així, amor-
tir la influència de les xarxes del crim organitzat que vetllen pels seus 
beneficis, i per les quals la salut dels consumidors queda en un segon 
terme.

Si s’analitza les polítiques prohibicionistes en termes econòmics, 
l’eficiència és mínima. Les enormes despeses policials, judicials i pe-
nitenciàries no justifiquen els pobres resultats obtinguts, si es perse-
gueix l’objectiu d’eliminar les drogues de la societat. Segons l’organit-
zació Count the Cost 50 years of the drug war4 cada any es malgasten 
100.000 milions de dòlars en la guerra contra les drogues per lluitar 
contra un negoci que les Nacions Unides estima entorn els 330.000 
milions de dòlars l’any. Aquests resultats mostren que els esforços en 
el control de l’oferta són un fracàs perquè no es compleix l’objectiu 
d’impossibilitar l’accés a les substàncies fiscalitzades. Tal situació ha 
de convidar a la reflexió als polítics perquè gastar aquesta quantitat 
ingent de recursos públics és un dispendi considerable de l’erari pú-
blic. En aquest sentit, després d’observar els pobres resultats obtinguts 
per aturar la normalització, ens preguntem si els moralment commo-
guts demanaran responsabilitats pel malbaratament de fons públics mal-
gastats contra el monstre de «la Droga».

Vist el fracàs de les polítiques de drogues prohibicionistes, la 
normalització sociocultural dels consums i la normalitat dels consu-
midors, és l’hora del canvi en les polítiques de drogues. Canvi que 
diferents organitzacions, institucions, professionals i prohoms, fa anys 

4.  <http://www.countthecosts.org/>.
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que estan demanant. I, tot i que contínuament es realitzen debats se-
rio sos sobre la possible regulació, els guardians del prohibicionisme 
semblen disposats a perseverar amb el seu model i dificultar el canvi 
en la regulació jurídica. Aconseguir una nova regulació jurídica, en el 
context europeu, serà més possible quan la normalització sociocultu-
ral esdevingui gairebé majoritària. En el moment que es plantegi la 
normalització de les substàncies, tot i les evidències a favor, de ben 
segur que les resistències seran notables. A Europa, les drogues no 
desperten excessiva alarma social i, per això els polítics semblen poc 
disposats a possibilitar el canvi d’escenari, com si semblés millor evi-
tar remoure la qüestió de les drogues.

En canvi, a Amèrica del Sud la discussió sobre la regulació jurí-
dica és producte de la necessitat de combatre el narcotràfic que ero-
siona la democràcia, corromp els Estats i atempta contra els Drets 
Humans. Per tant, es desvincula d’un procés de normalització socio-
cultural perquè la població, tot i els estralls del prohibicionisme, és 
reticent a acceptar un canvi en la legislació. A Uruguai el 63 per 100 
de la població es mostrava en contra de la legalització5 de la marihua-
na, la setmana abans del 31 de juliol de 2013, dia que s’aprovaria la 
legislació que permet a l’Estat d’Uruguai controlar la producció, dis-
tribució i venda de marihuana. A Mèxic, a principis d’agost de 2013, 
el 49,6 per 100 del mexicans6 refusava la legalització de la marihuana, 
tot i que el negoci de les drogues ha comportat un nombre incalcula-
ble de morts (entre 50.000 i 150.000) des de que el president Calderón 
declarés la «guerra al narco» l’11 de desembre de 2006. I també es 
desvincula de la normalitat dels consumidors perquè a Amèrica del 
Sud una gran part de les consumidors viuen en condicions de margi-
nalitat.

En definitiva, els consumidors podran assolir la plena normalitat 
quan es produeixi la reforma legal que possibiliti la regulació jurídica. 
El nou ordenament permetrà vetllar pels drets i els deures dels consu-
midors, alhora que s’esmorteiran els efectes de la clandestinitat de les 
substàncies, i s’estalviaran partides de l’erari públic destinades a la 
«lluita contra la Droga». Si l’Estat pren el control en la producció, 
distribució i venda de les substàncies, la Salut Pública millorarà, les 

5.  El País, 31 de juliol de 2013.
6.  CNN Mèxic, 5 d’agost de 2013.
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substàncies esdevindran una font d’ingressos i els consumidors millo-
raran la seva qualitat de vida. Aquest és el procés que hem d’endegar 
com a societat si no volem reiterar els errors del passat que t’han mal 
han produït.
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