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Parlar d ' instituc io ns s' ha convertit en parl ar de la seva cri si. Amb 
I'assentament de la soc ietat postindustri al sembla que s' han accentuat les 
dificultats de legitimació d ' unes institucions creades per mantenir un tipus 
de formació social que esta en procés de desaparició. De fet, es pot dir que 
la crisi de les institucions no és més que un aspecte d ' una altra de global que 
podríem anomenar cri si del projecte modern o 

Sense la intenció de debatre si estem assistint a un transit de la modernitat a 
la postmodernitat, no hi ha dubte que les soc ietats occ identals s'allunyen 
cada vegada més d ' una forma de vida que fins fa poc girava al voltant de la 
funció estructuradora d ' un estat-nació. Cada vegada es fa més pales que els 
ambits de dec isió adquireixen una dimensió global que transcendeix les 
sobiranies locals deis estats nacionals, la qual cosa repercuteix lambé, com 
és obvi, en les institucions en que s'assenten. D'alguna manera es pOI dir 
que la globalització com a procés és un ciar factor desestabilitzador de la 
institució, el sentit de la qual radica, al menys fins ara, en la gestió de 
processos locals. 

En aquest sentit qualsevol refl ex ió sobre debats com els que se susc iten 
entorn deis processos desinstitucionalitzadors requereix un qüestionament 
previ de la vigencia de les institucions socials com a element central de les 
nostres soc ietats. Per aixo farem, en primer lloc, una breu caracterÍtzac ió 
del concepte d ' institució i d'algunes de les anali sis crítiques més brillants 
sobre aq uestes. 

1. La institució i la seva crítica 

El Dicc ionari de Psicologia Social i de la Personalitat ' recull dos senti ts per 
al terme institució: un sociologic i d ' ús ampli ; i un altre més propi de la 
psicologia i el llenguatge quotidia, amb un ús més específic i restringit. 

Des d ' un punt de vista sociologic s' utilitza aquesta paraula per referir-se a 
un conjunt de regles i convencions socialment acceptades en un moment 
determinat. En aquest sentit es parl a d ' institucionalització com del procés 
pel qual aquestes regles i convencions es converteixen en pautes tipificades 
i estables. Aquest paper normatiu , així com la seva continu'ltat en el temps, 



confe reix a les instituc ions una imatge d' entitats que existeixen per sobre i 
més enll a de is individus concrets, de tal manera que semblaria que 
proporcionen la qualitat o la imatge d 'objectivitat. 

Les institucions permeten a la teoria soc ial referir-se a al vida social com a 
tota litat i conceptualitzar-Ia com una litúrg ia permanent, complexa i mol! 
estabilitzada. De fet , per a gran part d ' aquella, les societats es poden entendre 
com a configuracions d ' institucions, amb aixo diuen que són aquestes les 
que mantenen unida una societat. En resum : 

Tant en el dret com en la historia les institucions representen la categoria 

de la duració, de la continui"tat i d'allo real; /'operació de fundar-les consti

tueix el fonament jurídic de la societat i de /'Esta f.2 

Des d'un punt de vista psicologic la paraula institució s' utilitza per des ignar 
cert tipus d 'establiments espec ialitzats en e l procés o la modificació de les 
persones . Una característica fonamental d ' aquests és la seva re lació directa 
amb di sc iplines com la pedagog ia, la psiquiatria i les ciencies humanes en 
general. Així, hospitals geri atrics, presons, geri atrics o escoles són fac ilmenl 
identificables com a perlanyents a aquesta categoria. 

Es tracta d ' establiments tancats, acotats, on són internals certs sec lors de la 
pobl ació amb la intenc ió d 'educar, castigar o guarir/tenir cura. 

lnstitucions totalitaries o tota/s, ens dira Goffman, perque tol i estar separades 
de les normes socials ex teri ors i, a més, fortament reglamentades, guarden 
una c lara analogia amb e ls sislemes polítics anomenats totalitar is. 

Per institucionalitzac ió s' entén, en aquest cas, el procés pe l qualles persones 
usuaries es tornen dependents de les formes de vida que hi imperen i mostren 
una clara incapacitat per viure fora d 'elles . 

El fet que aques ta segona accepc ió d ' instituc ió la re lac io ni amb un 
establiment o edi fici no ens ha de semblar estrany. Valla pena recordar que 
institució és un vell terme, l'etimologia de l qual descriu un equilibri estable 
en o sobre una pla~a : 

religiosa, política, judicial, científica ... pero també militar, financera , 

comercial, industrial, esportiva ... La institucíó té la seva seu en un edifici: 

temple, catedral, ajuntament o capítol, escola, palau de justícia , quarter. .. 3 

Tal com succeeix quan utilitzem l' accepció soc iolog ica d ' institució per 
re ferir-nos al conjunt de normes i convencions que regulen la vida soc ial, 
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ens sembla imposs ible explicar les nostres soc ietats modernes sense fer 
referencia a aquests establiments. Quan es critica la presó com a institució 
generadora de de linqüents, per exemple, sempre trobem aquesta veu que 
ens recorda: Sí, molt bé, les presons també creen problemes, pero, seria 
poss ible una societat sense presons ? No acabaria tot en un caos ? 
Efecti vament, podem dir que la nostra conceptualització de societat, la imatge 
que la modernitat n' ha assentat no veu possible la vida en comú sen se regles 
compartides i sense establiments que les transmetin i/o segreguin als indi vidus 
que, per alguna raó, no s' hi ajustin. 

1 malgrat aixo, en e l conjunt de l pensament social no falten di scursos que 
han di ssecc ionat aquestes institucions i que s ' han convertit en punts de 
referenc ia insalvables per al ' elaborac ió de plantejame nts críti cs cap a e lles. 
De fet, trobem dos tipus de di scursos crítics: e l que utilitza I'anali si d ' un 
tipus determinat d ' instituc ió per donar un pas enll a i caracteritzar e l tot 
social, com és el cas de Foucaul t", i el que s'atura en I' anali si de les practiques 
instituc io na ls loca lit zades sense pretendre es tendre aquestes fo rmes 
organitzades a la soc ietat, com és el cas de Goffm an5. 

Ai xí, de la lectura de Foucault se' n despren que la vida de les persones 
consiste ix e n un transit continu d ' in stituc ió-es tablime nt a instituc ió
establime nt per assegurar-se que les normes- inslitu"ldes es mantinguin i es 
perpetu·'n . Com que el que caracteritza aquestes institucions sónles practiques 
di sciplinaries que s' hi exerceixen, Foucault ens proposa entendre les soc ietats 
en que aquestes instituc ions tenen un paper re ll evant com a di sciplinaries . 
Per a aquest autor, les soc ietats di sc iplinári es són el resultat d ' un procés 
hi stori c caracterilzat per la generalit zac ió a g ran esca la de prac tiques 
d ' entrenament corporal que no eren sinó acc ions puntual s en els exercits 
prolestanls, les escoles jesu"tes, els hospitals ma\·ítims. En virtut d 'aquest 
procés , la di sc iplina de ixa de ser una mera constri cc ió anecdoti ca i es 
converte ix en un di spos itiu . Les instituc ions di sc iplinari es augme nte n, 
abandone n la seva pos ició marginal i comencen a ocupar una superfíc ie 
cada vegada més ex tensa. El que era una mesura circumstancial, un patró 
acc idental, una melri ca s ingular, passa a ser una fó rmula general. Disc iplina 
a tot arreu i per a tothom: les di sc iplines no esta n només orientades a aquell s 
que han de ser castigats, aturar e l mal no és e l principal objectiu de les 
practiques disciplinaries . La di sc iplina es posa al servei del bé, del bé general, 
del bé de tots. 

El que és re ll evant i nou i, al mateix temps poc apreciat, en I' expansió 
foucaultiana societat disciplinaria, és prec isamenl e l substantiu societat . 
Com Ewald6 manté: la principal conclusió que podem ex trelll'e de Vigilar i 
Castigar no és que puguem imag inar la presó com una cosa possible grac ies 



a la generalitzac ió de les tecniques di sc iplinaries, s inó que com la institució 
que ofereix a la societat moderna la seva autenti ca imatge: 

Pat estranyar que la presó s'assembli a les fábriques, a les escales, als 

quarters, als haspitals, els quals s'assemblen a les presans?7 

La soc ietat di sc iplinari a és una express ió que no es re fere ix tant a un 
tancament generalitzat com a una difusió generalitzada de les disciplines. 

Front a di scursos com e l foucaultia, que aspiren a tra~ar en última instancia 
un di agrama total del camp soc ial grac ies a I' anali si de les institucions, en 
podem trobar altres que focalitzen el seu es for~ analític exc lusivament a les 
practiques que es donen a I'interior d 'aque lles. Sense aspirar, si més no 
explícitament, a treure la seva anali si fora de les seves parets. Un bon exemple 
d 'aquest tipus de di scursos és el treball que Goffman presenta a Internados. 
En aquest conjunt d 'assajos I' autor analitza I'organitzac ió de I'experie ncia 
quotidi ana i la interacció cara a cara que viuen e ls usuaris de diversos tipus 
d ' ins tituc ions. El seu princ ipa l interes és la incorpo rac ió de normes i 
instituc ions que I' individu fa, així com la creació-recreació d ' aquestes . 
Goffman només aspira a descriure e ls efectes que tenen les institucions sobre 
I' acti vitat indi vidual. l'influenc ia que exerceix en I'ordre de la interacció. 
La pregunta que planteja Goffman i que escapa a l'univers fo ucaultini a fa 
re ferenc ia a com la institució vehicul a la nostra relació amb e ls altres, les 
s ituac ions de copresencia que es viuen en aquests establiments. 

Internats és un treball sobre la institucionalitzac ió, com ho era Vigilar y 
Castiga r. Goffman define ix la institució com a establiment soc ial, com a 
aques t lI oc, edifi c i, on es dese nvo lupa a ni ve ll formal una ac ti v it at 
determinada . No obstant aixo, Goffman es decanta per I' ana li s i d ' a ll o que 
de nominara instituc ió total: 1I0c de reside ncia i de treba ll de l intern o EIs 
indi vidus romanen completame nt apartats de la soc ietat i comparteixen una 
se ri e de rutines diaries admini strades formalment. En aquestes instituc ions 
tots e ls aspectes de la vida d ' un individu es desenvo lupen en un mateix lI oc, 
totes les ac ti vitats diari es es porten a terme en companyia dei s a ltres, estan 
programades i són obligatories, s' integren en un únic pla rac iona l concebut 
per asso lir e ls objectius de la institució. L'autor analitza l' e fecte que aquest 
marc o contex t provoca en el món soc ial de les persones internes tal com 
I' experimenten subjec ti vament. La instituc ió controla e l temps de I' intern i 
envae ix el seu sentit d ' identitat originant el que I' autor denomina profanació 
de si-rnateix. Des delmoment de l' ingrés, l' intern és privat de les possibilitats 
i deis objectes que defi ne ixen o recolzen la seva identitat. Perd individualitat 
i pri vac itat. El treball d'aquest autor és una bona descripc ió de com e ls 
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interns de les institucions socials es veuen obligats a acceptar les definicions 
de la seva identitat generades per altres. 

Si, com explicavem abans, Foucault és capav de reconstruir tot un mapa del 
camp soc ial grac ies a I' anali si d ' un tipus determinat d ' institucions i de l seu 
desenvolupament hi storie, Goffm an es limitara a fer una class ificac ió de 
tipus d ' institucions total s (en concret n 'esmenta cinc), sense entrar en e l 
detall de la seva evolució hi storica ni de la se va incidencia global en e l camp 
social. 

Aquests dos tipus de discursos estan a la base del que des de fa quatre decades 
és un c lima de qüesti onament i críti ca de les institucions i de is processos 
d ' instituc ionalització. No obstant aixo, es trac ta de plantejaments elaborats 
en e ls anys seixanta i setanta, amb la qual cosa ca l plantejar la vigenc ia de 
les se ves anali sis. Per centrar la di scussió en torn a la seva va lidesa actual 
farem una breu ressenya d 'a lguns deis debats que han envo ltat la practica 
psiquiatrica respecte a la pertinenva deis establiments de reclusió i les 
alternati ves des institucionalitzadores. 

2. La desinstitucionalització i la practica 
psiquiatrica 

El terme des institucionalització, que comenva a utilitzar-se a principi deis 
anys seixanta als Estats Units, glosa aquest clima crític en proposar la 
di sminució deis serveis psiquiatrics i I' expansió simultani a deis serveis basats 
e n la comunitat a I'hora d 'organitzar I'atenció als trastorns re ferits a la salut 
mental. En general la defini ció de desinstitucionalitzac ió recull tres processos 
bas ics: la despoblac ió deis hospitals psiquiatrics, la desv iac ió d ' admiss ions 
ins tituc io na l s cap a se rve is basats e n la comunitat i, pe r aca ba r, la 
descentra lit zac ió que impli ca que múltipl es e ntit a ts i /o se rve is es 
responsabilitzen d ' un mateix pac ientH

• 

El movime nt des institucionalitzador apareix com una resposta, des de 
diferents orientac ions i ambits, a allo que per a molts constitueix I' ev ident 
cri si de I' assistenc ia psiqu iatri ca tradic ional. Potser I'hospital psiquiat ri c, 
com a e lement emblematic de la institucionalització, constitueix , en el seu 
mo me nt , I'o bj ec tiu més c ia r de la majo ri a de les c r ítiqu es 
desinstituc ionalitzadores. Des de dins i fora de la psiquiatri a s' ha asse nyalat 
la ine fi cac ia tecnica de la instituc ió psiquiatrica i s' han caracteritzat e ls seu s 
efectes jatrogenics i cronificadors. El manicomi apare ix com un establiment 
a"ill ant, esti gmatit zador i marginador, que fomenta la mass ificac ió de is 
pac ients a partir d ' una atenc ió indiferenciada a problemes molt diversos. 



Tant des d'un punt de vista soc iologic com c1 ínic, la vigencia d 'aquesta 
in s titu c ió és qü es ti o nad a se ri osa me nt pe ls pa rtid ari s de la 
des instituc ionalitzac ió. 

En aquest context de qüestionament general de I' assistencia psiquiatrica, la 
Psiquiatria Comunitaria, recollint bona part d 'aquestes crítiques, sistematitza 
algunes propostes com la rei vindicac ió de practiques preventi ves o l' impuls 
de l sec tor com a instrument d 'acc ió, i estab le ix la comunitat com a 
contraposició alternati va a la institució. Segons els contextos, pero, les analisis 
sobre la necessitat de des instituc ionalitzar desdibui xen els motius c1ínics o 
soc iologics, i es centren en e ls aspectes economics implicats: I'e levat cost 
que implica e l manteniment prolongat de pac ients instituc ionalitzats en un 
context de limitac ions cre ixents, en el f inan'Yament de la sanitat pública-el 
que cone ixem com a crisi de I' estat de l benes tar- converge ix amb la 
debilitac ió de I'hospital psiquiatri c, fent-se cada vegada més peremptori a la 
necess itat de plantejar mesures alternati ves, que tindra al seu favo r la 
prometedora introducció deis neuroleptics en e ls anys c inquanta, que fa n 
viable un control deis símptomes deis trastorns mental s severs fora de la 
instituc ió. 

Malgrat aixo, el procés desi nstitucionalitzador no esta exempt de crítiques, 
fi ns i tot s'arriba a parlar de fracas o de tragedia sociaL en referir-se a algunes 
d 'aquestes experiencies . S' ha criticat, per exemple, que quan s' ha portat a 
terme algun procés de despoblació, més o menys massiu segons e ls pai"sos, 
tant la desviació com la descentralització que haurien d ' haver-Io acompanyat 
no han ex istit o han estat mal plani ficades. Aquestes dificultats s' uneixen a 
les resistencies que genera e l procés general de canvi d ' una psiquiatria 
institucional a una de comunitaria. Tot plegat, unit a I'aparic ió de nous 
problemes no previstos, ha situat la desinstitucionalització, així com I' atenció 
comunitaria, en el foc us de polemics debats alllarg d 'aquests anys . 

En efecte, s' ha parlat de transinsti tuc ionalització o de reinsti tuc ionalitzac ió 
deis pac ients hospita laris a altres institucions as il ars o residencials amb 
funcions similars a les de I' hospital psiquiatric pero en pitjors condic ions 
d 'assistencia. S ' ha insinuat, de vegades, que només hi ha hagut una variació 
en ellLoe d ' exeeució, canviant una estructura fís ica o unes parets per altres, 
qu a n no s' ha prese ntat la des intituc io na lit zac ió com un a s impl e 
externalitzac ió deis pac ients: I'eliminac ió de I' estructura fís ica sense la se va 
substitució per una estructura soc ial compensatori a. Les conseqüencies 
prev is ibles d ' una acc ió d 'aquest tipus no poden ser més inquietants: 
sobrecarrega de les fa mílies sen se e ls suports necessaris per adaptar-se a la 
nova si tuac ió i creac ió de les condicions perque s'engross i e l volum de 
poblac ió sense sostre d' alguns nucli s urbans. 
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Fins i tot quan no s ' ha considerat la des institucionalització com un procés 
passiu de tancament d 'establiments s' han qüesti onat la idea de subsistencia 
d ' una so la instituc ió per a una estructura dual que consti d ' un centre de 

salut mental amb alguns lIits per a malalts aguts en les unitats de psiquiatri a 
deIs hospitals generals. En concret s ' ha argumentat que e l desenvolupament 
d 'aquests centres no ha contribuH a atendre millor els pac ie nts croni cs 
des institucionalitzats ja que la seva tasca ha consistit en absorbir poblac ions 
noves (transtorns mentals menors), amb la qual cosa els casos cronics i 
greus queden desatesos. 

No és d 'estranyar que, de forma paul atina, s ' hagin articul at propostes de 
transformació d 'aquesta estructura dual en una xarx a de serveis que integri 
un ventall de programes i di spositius i que impedeixi la desconnex ió de Is 
pac ients greus. Ca l posar emfas i en la rehabilitació i e l suport soc ia l. Un cop 
més s' ha tractat d ' inic iati ves que també plantegen problemes. Fins i tot quan 
ha estat poss ible la instal·lac ió d 'aquestes xarxes de serveis comunitari s, 
s' han identifi cat tipus de població que també queden fora de l sistema per 
sentir-se poc atre tes o implicades amb els di spos itius de la xarxa o per 
desconeixement del seu complex funcionament. També s' ha dit que el model 
de la xarxa multiplica el nombre de pro fessionals que actuen simultani ament 
sobre un mate ix pacient, estorbant la consecució d 'objectius comuns. A 
aquesta falta de coordinació, que ha portat a descriure noves síndromes 
com la de la porLa giratoria (pacient s que re ingressen repetidament) o 
problemes com e l de Is pacients que s 'esquitllen per les esquerdes del sistema, 
se li sumen altres crítiques quant a la fa lta de continuHat e n I' atenc ió 
comunitari a. En actuar de forma reac ti va, responent només a les c ri sis deIs 
pac ients, es torna a deixar fora del sistema els menys capa~os o menys 
di sposats a demanar ajut. 

Davant d 'aquests problemes, a partir de fin als de Is setanta comen ce n a 
apare ixer teori es i conceptes descrits pels partidari s de l mode l comunitari 
amb la fin a litat prioritari a de coordinar els s istemes fragmentari s d 'atenció 
comunitaria i garantir la seva continuHat i coherencia. Conceptes i programes 
serviran de contingut a la implementac ió del que es cone ix com a case 
m.anagement . 

El case management consisteix en I 'ass ignac ió a cada pac ient d ' un manager 
o un equip de gesti ó que s'encarrega de se lecc io nar-li les prestac ions més 
adequades, de garantir e l seu accés als serve is d isponibl es que necess iti i de 
coord inar I' ac tuac ió de Is diferents professionals que hi ac tuen. El concepte 
de case management implica procediments i mode ls de treball di versos en 
funció del tipus de prestac ió, e l mode d ' adscripció i de casos o e l grau 



d 'assertivitat de is programes. Encara així hi ha a lguns princ lpl s que 
define ixen i regulen aquest ti pus de models: 

o El 1I0c d 'atenció és la comunitat. 
o El programa ha d 'aconseguir e l max im d ' individualitzac ió i posar 

espec ia l atenc ió a dues max imes: enfortir capacitats sanes abans de tractar 
la pato log ia; emfas itzar e l max im d 'autonomia i responsabilitat per part de 
I' usuari , dintre de I' equilibri to lerarable per e ll . 

o S' ha d' uli litzar gran varietat de recursos, des de persones o institucions 
in fo rmals fins a complexos programes de rehabilitac ió en di spos itius 
espec ials. 

o Flex ibilitat en la freqüenc ia, durac ió o 1I0c de is contactes, pero 
fermesa en aspectes com la mediac ió. 

D' aq uesta manera e l case management pretén donar resposta a les necessitats 
de la poblac ió amb condic ions d 'alt ri sc o necessitats complexes, amb 
trasto rns menta ls severs cronics o que impliquen molta dependenc ia i, per 
tant, múltiples serveis i/o un seguiment intensiu de forma que es moduli una 
atenc ió específica a cada cas combinant la qualitat optima amb la limitac ió 
de costos que les condic ions de finan~ament imposen. 

La filosofia que subjau a les iniciatives que poden considerar-se en la línia 
de l case managemen f és adaptar els serveis socials i sanitari s a les necess itats 
concretes de cada pacient, sense que aixo repercute ixi en I'allunyament del 
seu medi natural. És ev ident que estem parlant d ' un profund canvi cultural 
i de les organitzacions. Davant els compromisos tradicionals d 'atenció basats 
en espais i estructures institucional s, el case management planteja un model 
on cada cas indi vidual pot ser vist com un esdeveniment, que involucra i 
travessa tota una serie d ' institucions que participen en el programa. La figura 
de l coordinador de cada projecte individualitzat, que no ha de caracteritzar
se per l' exerc ic i de l' autoritat ni per la imposició de is seus criteri s, dóna 
coherencia i unitat a l' amalgama de serveis i processos involucrats en la 
gesti ó de cada caso 

La pregunta que suggereix aquest plantejament és si té sentit encara una 
di scussió en termes d ' instituc ionalització-desinstituciona litzac ió. Alguns 
elements a considerar a I'hora de respondre a aquesta pregunta són: 

1. No hi ha un establiment com a punt de referenc ia. Es travessen 
molts edi fic is - hospitals de di a, ajuntaments, cases famili ars, hospitals 
ps iquiatrics, fabriques, centres soc ials- pero un programa d 'aquest tipus no 
res ideix, no esta, no pertany, no s' implementa en cap d 'ell s. 
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2. Moltes entitats di ferents s'engloben en una mateixa xarxa, generant 
conglomerats heterogeni s. Hi ha clients, fa míli es, di agnosti cs, farmacs , 
hospitals, malalties, polítiques socials, documents, etc . Cada un d ' ells manté 
la se va identitat a la xarxa, en la relac ió amb els altres. 

3. És difícil parlar en termes de l' oposic ió dins/fora. Les institucions, 
amb els seus edific is, tenen límits molt clars, tenen un reg im dins/fora 
perfec tament establert , sobre tot instauren un sistema amb un centre ev ident 
i periferies. En e l cas que ens ocupa els límits semblen difuminar-se. 

4. No apareixen col·lectius pel procediment de reunir persones en un 
mateix lloc. Malgrat aixo, un conjunt de persones manté una relac ió no 
presenc ia l per mitj a d ' un a f igura molt important : e l coordinador. El 
coordinador és el tercer en la relació pacient-programa de salut, amb el seu 
moviment connecta els di ferents elements invol ucrats i e ls integra en una 
globalitat. Recordem que una de les característiques de l coordinador és la 
tlex ibilitat en la freqüencia, no restricc ió del temps i l' espai de contacte. 

3. De la institució a I'extitució: les coordenades 
d'un nou discurs crític 

Una iniciati va basada en e l case management no pOl considerar-se, en si 
mateixa, un programa des institucionalitzador. Perque fun cioni amb h it 
necessita el manteniment d' institucions com hospitals, centres de dia, centres 
de treba ll , estruc tures famili ars, etc. E n aques t sentit no impli ca un 
qüesti onament directe de la seva ex istenc ia, senzillament les re lac iona com 
e le me nt s d ' un ma te ix pl a. Ta mpoc la po de m co ns id e ra r co m a 
instituc iona litzadora, ja que requere ix una obertura de les in stituc ions 
tradi cionalment tancades . A diferencia del que succee ix en les institucions 
totals descrites per Goffman, la gesti ó deis clients no requere ix de 1I0cs de 
res idencia i de treball permanents per a ell s; no estan apartats de la societat 
sinó que es busca la seva integrac ió quotidiana en aquesta. Al contrari que 
en les institucions tancades, la vida d ' un client d 'aquest ti pus no té perque 
desenvolupar-se en un únic lloc ni les seves activitats di ari es tenen perque 
ser absolutament col·lecti ves. 

Considerac ions com aquestes ens animen a pensar que estem parl ant d ' un 
nou ti pus d 'entitats que, malgrat que s ' hi assemblen, no tenen les mateixes 
característiques ni implicac ions que les antigues. És cert que, d ' alguna 
manera, les evoquen - a vegades tenen el mateix nom- pero les seves 
peculi aritats ens conviden a trobar un nou vocabulari per conceptualitzar
les adequadament. Requereixen ésser pensades lluny de I'edifici que fin s fa 



poc e ls ha donat sentit, perque no són establiments tancats sinó un conjunt 
de processos que s'ofere ixen en obert. Segons paraules de Serres, no són 
una cosa que es pugui habitar sinó una cosa a la qual s' hi va: 

"Per a una llar (institueió) , habitar, per a un bose, freqüentar, rondar: dos 

estats diferents per a un ús vital similar." 

A aquestes entitats les anomenarem, reco llint una paraul a de Serres, 
extitucions9

. El prefi x ex substitueix in per expressar el pas d ' una dinamica 
centrípeta a una centrífuga que, per poc que ens fixem en altres processos 
que s'estan duent a terme en I' actualitat, podem reconeixer en altres tipus 
d ' entoros. De fet, els establiments total s o quasi totals semblen haver entrat 
en una cri si definitiva. Seguim parlant d ' hospitals, pero s'afegeix la cua de 
dia, és a dir, espec ialment pensats per entrar i no quedar-s' hi . Segueixen 
ex istint presons, pero es procura que sigui n només un Il oc per dormir. 
Segueixen ex istint uni versitats, pero n'apareixen de noves amb campus no 
presencials on els alumnes assisteixen virtualment per mitj a d 'ordinadors. 

L' interes que desperten experiencies com aquestes i, sobretot, de I' empati a 
que acostumen a generar en la majoria de nosaltres, no ha de voler dir que 
no sigui precís seguir articul ant anali sis profundes que no acceptin un sentit 
acríti c del que en aparen<;:a són processos de millora de la forma de vida de 
les persones. 

Pero, com hem vist abans, a mesura que els discursos crítics que acostumen 
a inte rve nir i qu e ha n a limenta t e ls debats e nto ro a ls processos 
d ' institucionalització/desinstitucionalitzac ió s' han basat en l' analisi de les 
prac tiques que es do na ve n a l ' interior d ' establiments - re marcant la 
generalització de les de di sc iplinarització, com veiem en e l cas de Foucault, 
o e ls efectes d ' aquestes sobre la identitat de I'individu, com denunciava 
Goffman. Des del moment en que aquest nou tipus d 'entitats que hem 
anomenat ex titucions no operen a partir de la centralitat d ' un únic edifici o 
d ' un interi or tancat, sembla que és prec ís un replantejament de les formes 
de qüestionament prec ises. 

Si les extitucions no operen mitj an<;:ant la disciplina no pot dir-se que visquem 
en una soc ietat di sc iplinaria. Significa aixo que hi ha menys vigilancia i 
control? Segons el que sabem sobre les profundes transformac ions que s' han 
produü en els darrers anys respecte a les possibilitats en el tractament 
d ' in forrnac ió, sembla que les societats actuals són capaces de gestionar major 
quantitat de dades i amb més rapidesa, la qual cosa permet desplegar 
di spos itius de control més sofi sticats. En aquest sentit, autors com Deleuze 
parl en de models de control obert i continu per caracteritzar aquestes formes 
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soc ials que sembla que vulguin donar a entendre una superac ió de les 
societats di sc iplinaries. 

En la línia d ' aquestes considerac ions, es comen~a a fer patent que els debats 
al vo ltant de la tensió instituc ionalitzac ió/des instituc ionalitzac ió han 
d ' impedir la centralitat que tenen en aquests moments en gran part de la 
refl ex ió social. Si, com creiem, el control obert i continu esta substituint la 
di sc iplina i amb aixo s'esta passant d ' una soc ietat institucional a un a 
extitucional, és precís dibui xar noves coordenades per a l' analisi de les actuals 
formes de vida. Aixo, sens dubte, signi fica un treball ingent que només 
prendra cos amb el pas del temps. 

No obstant aixo no ens res istim a avan~ar algunes de les característiques 
que di ferencien la practi ca del control respecte a la practica di sciplinar. La 
seva comprensió ens sembla abso lutament re llevant per a la superac ió de l 
debat entorn de les institucions que proposem: 

El control no és una operac ió directa sobre e l cos tal i com Foucault demostra 
que passa amb la di sc iplina, més av iat es tracta d ' una operació sobre el 
moviment deIs individus, més ben dit, sobre la possibilitat del seu moviment. 
En l' ex tituc ió no hi ha números o marques que massifiquin o individualitzin 
e ls subjectes, hi ha xifres, contrasenyes (passwo rds) que permeten o neguen 
I'accés a la informació i marquen trajectori es de moviment. 

La relac ió entre la vigilancia i el control obert i continu no es dóna a partir 
de l confinament en establiments espec ialitzats sinó que opera a partir de la 
creació de xarxes, de llligam del subjecte a xarxes composades per múltiples 
grups i instituc ions. En aquestes xarxes importa la informació i el com i per 
on c ircul a. D'aquesta sort que el subjecte pot moure's lliurement d ' un lloc a 
l' altre, pero al ll arg d 'aquests llocs i establiments sempre hi haura un fitxer 
amb les seves dades actualitzades. Aquesta xarxa de fitxers és el que en 
realitat permet el moviment. Així, no importa on vagi l'usuari perque sempre 
s'ev idenciara la seva problematica. 

El contro l obert i continu es basa en el di sseny de plans indi vidualitzats 
d ' atenció per tractar les problematiques específiques de cada subjecte. La 
vig il anc ia s' individualitza, per vigil ar no s' ha de reunir tots els objectes de 
vigil ancia en e l mate ix establiment sinó que poden estar di spersos . La 
princ ipal implicació d 'aquest canvi és que des del moment que es pot vigil ar 
en obert , tot el món és susceptible d 'ésser controlat. 

El control és puntual. En les extitucions e l control s'exerceix a curt termin i, 
com a implementacions puntuals i mitj an~ant una rotac ió rapida, encara 



que de forma contínua i il ·limitada. Hi ha una evident economització en els 
di spositius que és precís posar en marxa per controlar respecte al que implica 
la di sc iplinaritzac ió. 

Aquests són alguns deIs trets més evidents. Sen s dubte e l treball més dur 
consistira en posar de manifest aq uells que són menys palmaris. Aquesta és 
la contrapartida de tota comprensib le i necessaria ce lebraci ó de la 
desinstitucionalització. 

Domenech , M. , Tirado, F. J., Traveset, S. i Vitores , A. 
Universitat Autónoma de Barcelona 
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La desinstitucionalització i la crisi de les institucions 

La desinstitucionalización y la 
crisis de las instituciones 

Hablar de instituciones se ha convertido en 
hablar de crisis de las instituciones. En este 
sellfido, la noción de desinstitucionalización 
ocupa un lugar relevante en la reflexión 
in stitucional. Po r es te moti vo , en este 
articulo se lleva a cabo una revisión del 
concepto de institución y de las principales 
críticas que ha recibido como paso previo 
al análisis más detallado del f enomeno 
des institu c iona li zador en la prácti ca 
psiquiátrica. Tal análisis ll eva a la 
elaboración de l/n a propuesta alternativa 
que cues tiona la pertinencia de seg uir 
hablando de in stituciones así como de 
procesos des institu cionalizado res. 
Concretamellfe, se plantea que las especiales 
carac terísti cas de a lgunas prácticas 
psiquiátricas contemporáneas se ajustan 
mejor a la noción de ex-titución tomada de 
la obra de Serres. 

The disinstitutionalization and 
the crisis of institutions 

Sp ea kin g of th e in stitutions implies 
nowadays speakin g of th e c risis of 
institutions. In Ihat sen se, the concept of 
disinstitutionalizalion fills a relevant role in 
the institutional reflection. For this reason, 
this anicle ca rries out a review of the 
concept ofin stitution and the main criticisms 
thal it has received as a previous step 10 a 
mo re de tail ed examin ation of th e 
di sin stilutionalizing phenomenon, in Ih e 
f ramework of psychiatric experience. Such 
an examination leads to the making of an 
alternative proposal which questions the 
pertinence of keeping speaking of both 
in stitu tions and di sin stu tionalizing 
processes. It is specijically argued that the 
special f ea tures of some conlemporary 
psychiatric methods comply better IVith the 
concept of ex- titution, extracted from the 
Serres' IVork. 
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