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L'obra exhaustiva d'en Eacohotado ve a omplir un buit en el camp dela
estudia dedicats a 1 • embriague ea (segons la seva pròpia tenDinologia).
Efectivament, podem trobar moltiasimea obres disperses sobre l'úe d'agents
embriagant• (amb la triple finalitat lúdica, terapèutica i religioea) en
societa t e t r adicionals. També • • han dedicat moltee plginea a buscar 1.
rebuaca r , gir ar i capgirar, aqueet fenomen (suposadament) modern de "la droga"
i e l a "toxicomana"; en aquest camp tothom pretenia preaentar la seva anàliai
com la m6a eer ioaa , la méa o r iginal, la definitiva, ... però tothom deia ai fa
o no t a e l mateix.
Eacohotado, en c a nvi, té l ' originalitat de presentar el problema des
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d'una nova perspectiva:
a) No especula amb els problemes que podrien derivar-se de la
legalització de les drogues sinó que exposa els problemes derivats de la seva
prohibició.
b) No parteix d'una creença en les raona "cientifiques• de la prohibició
sinó que demostra que les raons son ideològiques i politiquea.
e) Uneix el passat amb el present formant un continuum molt instructiu
pels qui busquen explicacions coherents; hi destaca l'evolució paral.lela del
cristianisme i de la persecució de les drogues.
Els fàrmacs capaços d' induir alteracions en 1' estat d' ànim s'han
considerat a la major part de les cultures (paganes) de tot el món i de tots
ela temps com un do divt, de naturalesa màgica . A la cultura occidental, en
canvi, tot all6 relacionat amb l'alteració artificial de l'estat d'animes
percebeix alhora com perillós i pecaminós i, sovint, està penalitzat.
L'objectiu d'aquest estudi és, en paraules del propi autor, •una
evoluci6n que desemboca en el cerco juridico-moral del 4nimo•. El contingut
ea un repàs históric de la relació drogues-cultura per exemplificar :
a) Què passa en una societat on no es dona cap mena de prohibició o
estigma en relació a tal o qual fàrmac.
b) Què passa en una societat quan a'il.legalitza un fàrmac.
e) Què passa en una societat quan ea legalitza un fàrmac després d'un
periode de prohibició.
Les respostes que dóna ens semblaran paradoxals, però son les que ea
desprenen del exemples:
a) Si no hi ha prohibició o estigma, l'ús pot generalitzar-se. però no
hi ha evidència de problemàtica social¡ ela abusos son casos aillata i poc
frequenta, sempre generats per altres factors o, si mês no, correlacionant-hi.
b) Quan un fàrmac s • il.legalitza, el consum abusiu i irracional es
dispara; comencen a apareixer adictes (reals o ficticis) i la problemàtica
social no tant sola augmenta, sinò que tota ella (siguin quines siguin les
seves causes) tendeix a relacionar-se d'alguna manera amb aquest fàrmac.
e) Quan torna a la legalitat un fàrmac prohibit, també la problemàtica
social generada al seu entorn va minvant i disminueix el nombre d' addictes.
Com explicar, aleshores,
la insistència en mantenir una politica
prohibicionista?
Eacohotado assenyala una factors que son comuns a lea institucions del
pobles antics:
-La por a la impuresa (aiaaaa) .
-El desig de purificació ritual (katharaia).
- La concepció de la malaltia com a castig divi.
De la conjunció dels tres sorgi la institució del sacrifici com una
activitat terapèutica, en el sentit de que servia per expulsar el mal o
impuresa de la mateixa forma que ho faria un firmac en actuar sobre un
organisme (de fet, en greg, pbaraak6a designava a la victima del sacrifici
expiatori i phAraakoa al vehicle, generalment vegetal, de l' èxtasi xam4nic).
Hi han dos tipus de sacrifici:
A) Regal expiatori: sacrificar una victima a Déu.
8) Banquet sacramental: tots participen del sacrifici de Déu o de qui el
representa (canibalisme, comunió).
El model A predomina alli on la impuresa es considera infecciosa i
he redi tir la. Lea caceres de bru ixes i la persecució de lea drogues es
relacionarien amb aquest mòdel de sacrifici. En aquest sentit es revelador el
següent paràgraf:

"Los m6viles, procedimientos y soluc~ones que se han arbitrado
para combatir dist~neas pestes morales exhiben
una marcada
con vergencia, aunque mil eni os separen u nas inicitl ti vas de otra8. El
mecanismo es un sacrificio ritual de apestados, que pone en marcha una
dinimiclf de reali.ment~tci6n. De ah i que las cruzadas contrit cada uno de
e808 fen6menos hayan provocada siempre grandes exacerb~tciones en los
mismos. Caracteriza a eae tipo de curas que el éxito y el fracaso no
sean nunclt hechos unlvocos o, en otras palabras, que el verdadera éxieo
resida en cronificar y ampliar al m4ximo la calamidad" (III:J55)
Aquesta pràctica no és ni nova ni recent, ni te altra sortida que la
cronificaci6. Quant al perquè determinades societats cauen en aquests tipus
de montatges, caldria analitzar quins s6n ela avantatges que s'en deriven.
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a) O' una banda, qualsevol substància (alcohol, opi) que pot tenir efectes
lenitius, que pot ajudar a suportar millor unes condicione socials adverses,
per exemple, serà més i més utilitzadat per determinada gent, com més precaria
sigui la seva situació.
b) D'altra banda, els qui viuen més desfogadament, tenen por dels
~borratxoa-drogats" i fan pinya en front d' ells culpabilitzant-los de la seva
aituació (no es que beguin perque no troben feï.na, sinó que no en troben
perque beuen, per exemple).
l
Quan la persecució ea posa en marxa i COCIIencen a funcionar els
estereotipa, tothom ja sap quin es el seu paper; segons Eacohotado:
• ••. l.aa convocatorlas de descontam~aci6n proyectiva creen y
alimenten un slndrome de falsa conc~encla, caracter1%ado por el h echo
de que uno s a sumen la etiqueta activamente ( • ~dent~f ~caci6n c on el
agreaor•, . . . ) y otroa paeiv4lllente (el delir~o peraecutorio BUIIple,
donde vagos pretextos de defensa 1an%an a un ataque concreto)•(III:35556)
Se li ha criticat a Escohotado que ela conceptes manejats s6n dificilment
objectivables. Efectivament, com mesurar l'embriaguesa o l'estat d' Anim? Però
ea que potser el fet de què siguin dificUment mesurables és un factor mfa que
contribueix a fer-los aoepitoaoa per l' ideologia dominant. Un món basat en
el número, en el càlcul estadiatic, mirarl amb recel tota aquella elements de
dificil encasellament. Perqu6 és cert que ea podria mesurar el grau
d'estimulació produ~t per alguna estimulants, o ela efectes de l' alcohol
relacionant-ho amb el pes de l' usuari; però, com mesurar ela efectes de lea
drogues paicodêliquea que, per lea aevea característiques, semblen escapar a
tota objectlvltzació? Crida l'atenció com la marihuana o l' L.s.o., que estan
entre lea drogue• manya tòxiques (entenen per toxicitat la d~ferencia entre
dosi a ctiva i doai letal), estan classificades per 1 O.H .S. a la llista I,
entre lea (euposadament) méa perilloses.
Però ai alguna coaa queda clara en aquesta lectura fa que 6a inútil
buscar una explicació cientifica a lea classificacions de lea drogues o al seu
status legal: l'explicació ea política, ideològica, 1 la cientificitat no ea
m6a que una disfressa per revestir de credibilLtat una determinada opció.
De ve9adaa, ela feta parlen per ai mateixos:
• .. . la del~ncuencia ligada dJ.recta o indirectament• a droga s
111citas conatltuye el capitulo penal singular m4s ~portant• en gran
parta de los paises del rr~undo y, desde luego, en loa que •• lla.man
avanzadoa, donde alcanza cotaa próx~mas a tres cuartas partes de todos
los reclusoa. En el siglo XVIII y XIX lo equivalent• a esta proporción
de crlmenes relacionada con disldencia farmacol6gica correspondla a
diaidencia política, y del XVI al XVII a dJ.sidencla relJ.giosa.•(I:16).
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