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A partir de l'interes sobre que es 
pensa de la bogeria i les diferents sig- 
nificacions i tractaments que ha anat 
rebent al llarg del temps, s'ha realitzat 
el treball següent: 

Una primera part on s'intenta de 
destriar alguns dels elements que apa- 
reixen en les representacions populars 
de la bogeria -la imatgeria popular 
ha representat de diferents maneres, 
segons les epoques i els paisos, «el 
boig)): «nau dels bojos)), auques i es- 
tamperies populars, i també la festa 
dels bojos, en són alguns exemples-, 
tot prenent un sentit metaforic o for- 
mant part de la mítica. També s'in- 
clouen, en aquesta primera part, algu- 
nes característiques que s'han adjudi- 
cat a la bogeria en funció del tracta- 
ment institucional dels darrers segles 
-pensem en els primers tancaments, 
els de la ciutat medieval, marcats so- 
bretot per la necessitat, i que no és 
fins els segles xvii i xvirr que, sota 
l'amenaca de la raó, aquest tancament 
pren un status concret: el de malaltia. 

En la segona part del treball i sota 
alguns dels pressuposits teorics que en 
aquests moments suporten l'estudi de 

, les representacions socials, s'ha portat 
. a terme una investigació en una mos- 

tra d'estudiants pre-universitaris de di- 
ferents escoles de Barcelona, per tal 
de veure quins components es trobaven 
en la representació social de la bogeria 

en aquest grup concret, i també si es 
produien diferencies en funció d'una 
serie de variables. També s'hi formu- 
laven unes hipotesis entre les quals es 
postulava que alguns dels trets atri- 
buits al boig al llarg del temps podien 
persistir actualment com a elements de 
la representació social de la bogeria, 
la qual cosa es tracta més específica- 
ment en el tercer i últim apartat del 
treball. 

El qüestionari s'administra a un to- 
tal de cinc-cents alumnes d'una mitja- 
na d'edat de disset anys. 

Quant als resultats: 
La maioria de la mostra s'autovalo- 

ra amb un coneixement entre baix i 
mitja sobre el tema, que prové sobre- 
tot del camp del cinema, de la literatu- 
ra i de converses, i no tant de progra- 
mes i ll'ibres específics sobre la boge- 
ria. Ens trobem que només una quar- 
ta part coneix persones afectades o que 
treballin en el camp de la salut, o han 
visitat alguna vegada un hospital psi- 
quiatric. 

Els factor's obtinguts en l'analisi dels 
principals components de la represen- 
tació social de la bogeria s'anomenen 
de la manera següent: relació social-a- 
fectiva, idealització-atracció, bogeria i 
justicia, contagi-vigilancia, la- bogeria 
com a fracas personal, la bogeria com 
a molestia, responsabilitat social del 
boig, responsabilitat personal (cons- 
ciencia de la bogeria), reconeixement 
per l'aspecte físic, reconeixement pel 
comportament, progrés i bogeria, 
amenaca de la bogeria, perillositat i 
aillament, vivencia de la bogeria, ro- 
mantització i efectes socials. Es tro- 
ben, també, tres aspectes d'exposició 
a la bogeria: el social, el psicologic i el 
biologic. 

La darrera part de la investigació 
analitza les variacions que es pro- 



dueixen en la representació social de 
la bogeria i els elements que en resul- 
ten afectats en funció de les variables 
següents: 

a) Sexe: 
Bogeria i justícia, contagi i vigilan- 

cia, reconeixement per I'aspecte físic, 
romantització. 

b) Coneixenca de persones afectades: 
Relació social afectiva, idealització- 

atracció, bogeria i justícia, contagi-vi- 
gilancia, responsabilitat social. 

c) Coneixenca de persones que tre- 
ballen en el camp de la salut mental: 

Responsabilitat social. 
d)  Haver visitat o no un hospital 

psiquiatric: 
Relació social afectiva, responsabi- 

litat personal. 
e) Estudiants de ciencies o Iletres: 
Reconeixement per l'aspecte físic, 

aspectes socials d'exposició a la bo- 
geria. 

j) Nivel1 d'informació: 
Bogeria i justícia, la bogeria com a 

fracas personal, responsabilitat perso- 

nal, reconeixement pel comportament. 
g) Considerar el malalt mental igual a 
boig, o no: 

Relació social afectiva, idealització- 
atracció, contagi-vigilancia, responsa- 
bilitat social, responsabilitat personal. 

h) Escola pública o privada: 
Contagi-vigilancia, reconeixement 

per I'aspecte físic, reconeixement pel 
comportament, amenaca de la bogeria. 

Les diferencies sexuals en l'actitud 
cap a la bogeria que es postulen en 
una de les hipotesis del nostre treball 
es confirmen només en alguns dels ele- 
ments obtinguts, tal com es pot obser- 
var en la referencia de factors afectats 
per la variable «sexe». 1, finalment, es 
proposa la relació d'alguns elements 
obtinguts en la investigació amb ele- 
ments observats al llarg de la historia 
del món occidental en els trets atribuits 
al boig, com ho són: la improductivi- 
tat, la irresponsabilitat, I'aspecte «es- 
pecial» i altres, així com la persisten- 
cia d'actituds de rebuig malgrat una 
aparent major tolerancia. 


