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2n	  BAT	   	   	   	   	   	   Institut	  Guissona	  
	   	   	   	   	   	   	   Psicologia	  i	  Sociologia,	  Raimon	  Pàez	  Blanch	  
	  
Activitat complementària referent a la Unitat 8 („La consciència“) 
 
Introducció a la psicopatologia general (fragment) Ch.Scharfetter, 1976, pàg. 53-61 

	   	  

	   [53]	  “La	  utilització	  del	  terme	  abstracte	  <<la	  consciència>>	  no	  ens	  ha	  de	  portar	  a	  creure	  que	  la	  

consciència	  és	  substantivable	  en	  el	  sentit	  d’una	  substantivització	  tal	  com	  la	  de	  DESCARTES	  amb	  la	  seva	  

res	  cogitans.	  	  Consciència	  és	  ser	  conscient	  (EY,	  1963),	  sapient	  quant	  a	  si	  mateix	  i	  al	  món.	  És	  a	  dir:	  l’home	  

despert	  no	  té	  consciència,	  sinó	  que	  és	  ens	  conscient,	  és	  ell	  mateix	  consciència	  diversament	  desperta,	  

sensible,	  vivenciant,	  animada,	  racionalment	  sapient,	  activa.	  

	   La	  consciència	  és	  sempre	  saber	  percebent,	  en	  el	  sentit	  literal,	  de	  quelcom	  que	  està	  sempre	  referit	  a	  

quelcom.	  Amb	  això	  s’al·ludeix	  la	  dimensió	  social	  de	  la	  consciència	  (en	  el	  sentit	  ampli	  del	  <<ser	  amb>>	  

els	  éssers	  humans	  i	  les	  coses,	  de	  l’<<estar	  referit	  a>>).	  L’home,	  que	  és	  consciència,	  i	  l’objecte	  de	  la	  

consciència	  es	  corresponen.	  És	  innecessària	  la	  separació,	  pur	  constructe,	  de	  la	  consciència	  com	  a	  acte	  i	  

la	  consciència	  com	  a	  contingut.	  

	   [54]	  “Consciousness	  is	  awareness	  of	  self	  and	  environment	  (<<La	  consciència	  és	  un	  adonar-‐se	  de	  si	  

mateix	  i	  de	  l’entorn>>.).	  Aquesta	  formulació	  de	  COBB	  (1957)	  comprèn	  breument	  tres	  grans	  sectors,	  

que	  es	  poden	  determinar	  de	  la	  manera	  següent:	  la	  vigilància	  (que	  és	  premissa	  de	  la	  consciència	  clara),	  

la	  claredat	  de	  consciència	  (dins	  de	  la	  qual	  l’home	  pot	  experimentar	  com	  a	  tals	  els	  objectes	  que	  es	  

mostren	  en	  el	  seu	  horitzó:	  funcions	  perceptives	  i	  cognitives)	  i	  la	  consciència	  de	  si	  mateix	  (El	  subjecte	  se	  

sap	  a	  si	  mateix	  com	  a	  vivent	  i	  actuant,	  és	  conscient	  de	  si	  mateix	  com	  a	  <<jo	  mateix>>	  biogràficament	  

coherent	  (<<que	  es	  manté	  contínuadament>>,	  BOSS,	  1971)	  i	  unitari.	  A	  això	  li	  correspon	  una	  

consciència	  de	  l’experiència	  i	  de	  la	  realitat,	  així	  com	  un	  vivenciar	  el	  temps.).”	  

	   [55]	  
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	   “L’estat	  vigil	  no	  és	  uniforme,	  sinó	  que	  constitueix	  un	  esdevenir	  canviant,	  variable.	  Experimenta	  

oscil·lacions	  (graus	  de	  consciència	  vigilant),	  els	  quals:	  

a) Són	  regulats	  pel	  propi	  organisme	  (autoregulació	  del	  ritme	  son	  –	  vigília	  i	  de	  l’activitat	  bàsica).	  

b) Depenen	  del	  <<mode	  de	  trobar-‐se>>	  en	  conjunt	  del	  subjecte	  (p.ex.:	  salut,	  estat	  d’ànim,	  etc.).	  

Així,	  p.ex.,	  la	  por,	  l’ensurt	  ,	  l’alegria,	  etc.,	  desperten,	  ens	  mantenen	  vigilants.	  El	  dolor,	  l’aigua	  

freda,	  el	  soroll,	  actuen	  com	  a	  estímuls	  que	  desperten.	  La	  monotonia	  (escassedat	  d’estímuls,	  

avorriment)	  adorm	  o	  endormisqueix.	  	  	  (...)	  

[56]	   “Un	  subjecte	  despert	  es	  dirigeix	  activament	  cap	  a	  un	  altre	  subjecte	  o	  cap	  a	  un	  objecte	  

(mitjançant	  la	  vista,	  l’oïda,	  el	  sentir,	  el	  pensar,	  el	  parlar,	  etc.)	  i	  en	  tot	  moment	  està	  disposat	  a	  l’acció.	  

	   A	  partir	  de	  l’estat	  vigil,	  diversos	  estats	  de	  somnolència	  condueixen	  fins	  al	  son:	  separació	  o	  

despreniment	  de	  l’entorn,	  ulls	  tancats,	  apagament	  de	  l’atenció,	  disminució	  del	  to	  muscular,	  motòrica	  

reduïda,	  disminució	  de	  la	  disposició	  a	  reaccionar,	  modificacions	  del	  ritme	  respiratori,	  etc.	  El	  dorment	  

és	  despertable	  mitjançant	  estímuls	  sensorials	  (la	  qual	  cosa	  és	  important	  pel	  que	  fa	  a	  la	  diferenciació	  

amb	  els	  transtorns	  de	  consciència).”	  

	  

[57]	  “La	  lucidesa	  o	  claredat	  de	  consciència	  està	  íntimament	  vinculada	  al	  grau	  de	  vigilància.	  
Únicament	  un	  subjecte	  completament	  despert	  disposa	  de	  funcions	  clarament	  perceptives,	  cognitives,	  

intel·lectuals,	  mnèstiques,	  etc.	  

	   Els	  graus	  de	  lucidesa	  de	  l’experiència,	  en	  sentit	  ampli,	  van	  des	  de:	  

-‐ sensacions	  prereflexives	  (antepredicatives	  i	  per	  això	  mateix	  no	  comunicables	  ja	  mitjançant	  el	  

llenguatge)	  (impressionalitat	  difosa),	  fins	  a	  un	  

-‐ percebre	  conscient,	  cada	  cop	  més	  clar,	  atent	  i	  concentrat	  i	  una	  

-‐ comprensió	  i	  reconeixement	  reflexius.1	   	   	   	   	   	   	   ”	  

	   En	  aquest	  darrer	  cas	  ja	  es	  tracta	  de	  rendiments	  intel·lectuals:	  comprendre	  i	  reconèixer;	  de	  

l’orientació,	  de	  l’enteniment,	  de	  relacionar	  entre	  si,	  de	  jutjar	  sobre	  una	  connexió	  de	  sentit,	  de	  

comunicar	  mitjançant	  el	  llenguatge,	  d’actuar	  sensatament	  i	  en	  direcció	  a	  una	  meta.	  A	  tot	  això	  hi	  

contribueix,	  amb	  l’ajuda	  de	  les	  funcions	  de	  la	  memòria,	  l’experiència	  vital	  acumulada	  (tot	  allò	  après).	  

	   La	  visió	  global	  plenament	  reflexiva,	  sobre	  una	  situació	  en	  relació	  amb	  el	  conjunt	  del	  context	  

biogràfic,	  és	  designada	  com	  a	  consciència	  lúcida	  o	  reflexió	  (Besinnung,	  STOERRING,	  1953).	  (...)	  

	  
	   És	  interessant	  de	  veure	  alguns	  trastorns	  i	  deficiències	  que	  poden	  afectar	  ja	  als	  dos	  primers	  nivells	  

de	  la	  nostra	  vida	  conscient	  (l’estat	  vigil	  i	  la	  lucidesa).	  

[57-‐59]	   D’entrada	  distingim	  entre	  dues	  modalitats	  de	  pèrdua	  o	  trastorn	  de	  la	  consciència.	  Els	  
modes	  quantitatius	  serien	  l’obnubilació	  o	  ensopiment	  (en	  anglès:	  stupor,	  obnubilation),	  la	  

somnolència	  (drowsiness,	  somnolence),	  el	  sopor	  i	  el	  coma.	  I	  en	  un	  altre	  sentit	  trobem	  els	  modes	  

qualitatius	  dels	  trastorns	  de	  consciència	  que	  serien	  el	  delirium	  tremens,	  l’estat	  crepuscular	  (twilight	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 En aquest sentit, quan parlem del conscient i de l’inconscient no es tracta de contraris, sinó d’extrems d’un continu. 
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state),	  estat	  oneroide	  (dreamlike	  state),	  amència	  (confusion)	  i	  la	  situació	  parasòmnica	  de	  consciència	  

(parasomnia,	  coma-‐vigil).	  

[59]	  L’obnubilació	  ve	  a	  ser	  “la	  disminució	  de	  la	  claredat	  de	  consciència	  i	  de	  la	  vigilància.	  

Gairebé	  sempre	  hi	  ha	  somnolència,	  falta	  d’espontaneïtat,	  lentificació.	  Sense	  estimulació	  

(deixant-‐lo	  sol)	  el	  pacient	  sembla,	  amb	  freqüència,	  estar	  sumit	  en	  el	  son.	  Però	  encara	  pot	  

deambular	  i	  actuar	  fins	  a	  cert	  punt	  de	  manera	  ordenada.	  Se’l	  pot	  despertar	  parlant-‐li	  o	  tocant-‐

lo.	  El	  pacient	  entén	  encara	  ordres	  senzilles	  (donar	  la	  mà,	  mostrar	  la	  llengua)	  i	  és	  capaç	  

d’obeir-‐les,	  si	  bé	  molt	  lentament.	  En	  la	  majoria	  de	  casos	  no	  es	  presta	  una	  atenció	  ordenada	  a	  

l’entorn.	  En	  moltes	  ocasions,	  el	  pacient	  està	  parcialment	  desorientat.	  Sovint	  està	  silenciós	  i	  en	  

poques	  ocasions	  es	  manifesta	  verbalment,	  murmurant	  paraules.”	  

En	  la	  somnolència	  “el	  malalt	  està	  molt	  apàtic,	  intensament	  lentificat	  i	  somnolent.	  Si	  se’l	  

deixa	  sol	  s’adorm,	  però	  se’l	  pot	  despertar	  cridant-‐lo	  o	  tocant-‐lo.	  Quan	  es	  desperta	  es	  mostra	  al	  

principi	  estranyat,	  però	  després,	  en	  moltes	  ocasions,	  està	  orientat	  fins	  a	  cert	  punt.	  Si	  el	  malalt	  

encara	  és	  capaç	  de	  parlar,	  l’articulació	  del	  seu	  llenguatge	  és	  gairebé	  sempre	  deficient,	  

murmura.	  [60]	  Ja	  no	  mostra	  manifestacions	  espontànies	  i	  només	  escassos	  moviments	  

espontanis.	  Davant	  d’estímuls	  dolorosos	  presenta	  moviments	  de	  defensa	  o	  de	  retirada	  i	  

rectifica	  la	  seva	  postura.	  Els	  reflexes	  es	  conserven.	  El	  to	  muscular	  es	  troba	  una	  mica	  disminuït.	  

El	  reflex	  de	  deglució	  i	  gairebé	  sempre	  també	  el	  tussigen	  (de	  tossir)	  estan	  disminuïts.”	  

En	  el	  sopor	  “el	  malalt	  només	  pot	  ser	  despertat	  amb	  esforç,	  és	  a	  dir:	  mitjançant	  estímuls	  

intensos	  (sacsejant-‐lo,	  pessigant-‐lo,	  puntxant-‐lo).	  No	  s’aconsegueixen	  manifestacions	  verbals	  i	  

la	  majoria	  de	  les	  vegades	  ni	  tan	  sols	  sons	  que	  expressin	  dolor.	  Amb	  estímuls	  dolorosos	  

contrau	  les	  faccions,	  en	  tot	  cas,	  existeixen	  encara	  moviments	  de	  defensa.	  	  Generalment	  ja	  no	  hi	  

ha	  moviments	  de	  correcció	  de	  postura.	  Els	  reflexes	  estan	  conservats.	  El	  to	  muscular	  es	  troba	  

disminuït.	  La	  respiració	  és,	  gairebé	  sempre,	  com	  la	  d’un	  dorment,	  lenta	  i	  profunda.”	  

En	  el	  precoma	  i	  el	  coma	  “ja	  no	  és	  possible	  despertar	  al	  pacient.	  Ni	  els	  estímuls	  més	  intensos	  

són	  capaços	  de	  provocar	  en	  ell	  moviments	  de	  defensa	  o	  de	  retirada.	  El	  to	  muscular	  està	  

intensament	  disminuït,	  els	  músculs	  es	  troben	  laxes.	  (...)	  En	  el	  precoma	  encara	  trobem	  el	  

reflexe	  pupilar	  a	  la	  llum	  i	  el	  reflexe	  cornial	  (parpadeig	  al	  tocar	  la	  còrnia),	  mentre	  que	  estan	  

absents	  els	  reflexes	  cutanis	  (estimulació	  de	  la	  planta	  del	  peu),	  etc.	  En	  el	  coma	  (dins	  del	  qual	  

se’n	  distingeixen	  IV	  nivells)	  s’extingeix	  també,	  en	  darrer	  terme,	  el	  reflexe	  cornial	  i,	  finalment,	  

el	  reflexe	  pupilar	  a	  la	  llum,	  de	  manera	  que	  les	  pupil·les	  estan	  gairebé	  sempre	  dilatades.	  La	  

majoria	  dels	  cops	  existeixen	  també	  modificacions	  per	  part	  de	  la	  respiració	  (lentificació,	  

intèrvals	  d’apnea,	  moviments	  respiratoris	  irregulars).”	  

[61]	  Les	  causes	  de	  l’enterboliment	  de	  la	  consciència	  (des	  de	  l’obnubilació	  fins	  al	  coma)	  són	  

trastorns	  del	  funcionament	  cerebral,	  directes	  o	  indirectes.	  (Exemples:	  traumatismes	  cranials,	  



	   4	  

augment	  de	  la	  pressió	  endocranial	  (tumor,	  hemorragia	  intracranial,	  etc.),	  insuficient	  irrigació	  

sanguínia	  al	  cervell,	  manca	  d’oxigen	  en	  l’aire	  respirat	  (estrangulament,	  intoxicació,	  grans	  

pèrdues	  de	  sang),	  atacs	  epilèptics,	  inflamacions	  greus	  del	  cervell	  i	  de	  les	  meninges),	  lesió	  

cerebral	  tòxica	  (enfermetats	  infeccioses	  greus	  com	  el	  tifus,	  intoxicació	  per	  alcohol,	  hipnòtics,	  

narcòtics,	  etc.)	  i	  intoxicacions	  endògenes	  (és	  a	  dir,	  que	  són	  produïdes	  pel	  propi	  cos)	  en	  greus	  

crisis	  metabòliques	  o	  de	  l’autoregulació	  del	  cos.	  

	  

	   I	  deixem	  els	  trastorns	  de	  consciència	  qualitatius	  per	  una	  altra	  ocasió.	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

EXERCICIS:	  

1) Anoteu les paraules que no enteneu i intenteu aclarir-les en grup, ni que sigui pel context. 

2) Fes un esquema de les idees principals del text (de manera màximament sintètica). 

3) Aclareix les frases següents:  

  3.1. <<La consciència és sempre saber percebent, en el sentit literal, de quelcom que està sempre 

referit a quelcom>> 

  3.2. <<Un subjecte despert es dirigeix activament cap a un altre subjecte o cap a un objecte 

(mitjançant la vista, l’oïda, el sentir, el pensar, el parlar, etc.) i en tot moment està disposat a 

l’acció.>> 

4) T’atreveixes a fer un escrit complet i detallat d’un quart d’hora de la teva vida conscient ? (La 

resposta i l’acció corresponent hauria de ser que SÍ). Què hi observes ? Ho viuries igualment si 

no estiguessis fent aquest exercici ? Què seria diferent ? 

5) Quines modalitats de trastorn o modificació de consciència has experimentat en la teva vida ? 

Pots resumir el context en què es van produir i la vivència que en recordes ? 

6) Quina és la qüestió del text que us ha semblat més interessant ? Per què? 

  


