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L’experiència i la gestió de la cronicitat 

Una visió des de l’antropologia 

 

 

Amb motiu del debat previ a la jornada que el FoCAP organitza pel proper 1 

d’octubre de 2014, compartiré algunes de les idees i continguts de la meva 

exposició sobre l’experiència i la gestió de la cronicitat des d’una perspectiva de 

l’antropologia social i cultural, i també, de l’antropologia de la salut.  

 

 

Recerca prèvia. Primera tesi doctoral en antropologia sobre cronicitat. 

Tot el que presentaré prové d’una recerca prèvia que vaig realitzar entre 2009 i 

2013 i que va concloure en la primera tesi doctoral en antropologia sobre 

cronicitat1, en sentit ampli, al nostre país.  

El principal objectiu d’aquesta recerca etnogràfica (qualitativa) va ser 

l’estudi de l’experiència i la gestió de la cronicitat, entesa com a categoria 

analítica que engloba diversos processos de malalties o malestars crònics, 

biomèdicament diagnosticats o no, que perduren en el temps2. 

 

                                       

1 MASANA, Lina (2013) El temps del mal. L’experiència i la gestió de la cronicitat en adults. Tesi 
Doctoral.  Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social (DAFITS), Universitat Rovira i 
Virgili (URV). Disponible online a Tesis Doctorals en Xarxa, TDX: 

http://www.tdx.cat/handle/10803/119547  Dipòsit legal: T.1005-2013 

2 En aquesta recerca i en aquestes reflexions, es tenen en compte el que anomenen malalties 
cròniques somàtiques, orgàniques, físiques. S’exclouen aquí, per tant, malalties mentals o 

psiquiàtriques, les seqüeles cròniques (accident, transplantament, amputació), els dèficits 
sensorials (ceguesa, sordesa), les drogodependències, i el que alguns autors anomenen condicions 
cròniques (pobresa, malnutrició, analfabetisme), donat que les seves particularitats requereixen un 
abordatge analític específic.  

mailto:cronicitat@gmail.com
http://www.tdx.cat/handle/10803/119547
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La recerca es va centrar en adults entre trenta i cinquanta anys amb problemes 

de salut crònics, que pateixen algun tipus de discapacitat lleu o es troben en 

situació de dependència moderada. La recerca es va ubicar en l’àmbit urbà i en 

la comunitat autònoma de Catalunya (dins del context de l’estat Espanyol).3  

 

Què hi tenen a dir els implicats? Una mirada a l’àmbit social  

Aquesta pregunta de partida de la recerca pretenia profunditzar en l’experiència 

de la cronicitat des d’una perspectiva fenomenològica i interpretativa a través de 

les narratives de la vivència de la malaltia i del malestar, a través de  la 

veu dels afectats (malalts) tractant d’acostar-nos a allò que els autors 

anglosaxons anomenen ‘the insiders look’ (la mirada des de dins). L’anàlisi es 

centra en l’àmbit social del malalt, és a dir, en els malalts i el seu entorn 

social, i en les relacions entre ‘sans’ i ‘malalts’, dues categories amb finalitat 

analítica per donar compte de la resposta social i cultural davant la malaltia. 

La tesi de la tesi, valgui la redundància, és que malgrat la disparitat i diferències 

notables entre unes malalties i altres, entre uns malalts i els seus contextos 

vitals i altres,  hi ha un comú denominador de l’experiència compartida de 

la cronicitat, que ens permet identificar els elements claus útils de cara a 

millorar l’atenció que reben els malalts, facilitar les relacions entre els malalts i 

el seu entorn, etc. 

 

Característiques principals de la cronicitat. Cròniques, incurables, 

cícliques.  

Per tractar d’explicar què és una malaltia crònica primer cal fixar-se en 

l’adjectiu que l’acompanya i que, no en va, la qualifica alhora que la defineix. 

Crònic és un terme que etimològicament deriva del llatí chronicus, i del grec 

khronikós ‘relatiu al temps’, que té a veure amb el déu Khronos  (temps etern). 

L’adjectiu crònic –que significa de llarga durada– ens presenta, per tant, la 

primera i principal característica del conjunt de les malalties cròniques: malalties 

que perduren en el temps i que són, tal com be coneixen i descriuen els afectats, 

«per sempre», «per-a-tota-la-vida». Com es fa per viure amb quelcom que 

és per-a-tota-la-vida? La malaltia crònica afecta al món vital de l’individu, i al 

seu entorn, des del moment que apareix i de forma permanent. El moment del 

                                       

3 Recerca finançada amb una beca pre-doctoral de la Generalitat de Catalunya, a través del seu 
organisme AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca), amb el suport del 

Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu. Juntament amb una beca de mobilitat (BE-
AGAUR) amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) de la Generalitat de 
Catalunya, i del Departament d’Economia i Coneixement.  
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diagnòstic, quan un rep la notícia que té una malaltia crònica (d’ara en 

endavant i per sempre), esdevé un punt d’inflexió clau en l’experiència 

compartida de la cronicitat, que té un impacte emocional notable per a la 

persona que ho rep i el seu entorn proper. 

Aquesta obvietat temporal (la malaltia per sempre) comparteix escenari amb 

una altra evidència coneguda: el fet que la majoria de malalties cròniques, tal 

com les entén la biomedicina avui dia, no tenen curació, no en el sentit de 

restaurar la salut completament, una irreversibilitat que remet a la seva segona 

principal característica: la incurabilitat. Des de l’antropologia ens hem de 

preguntar: com es viu sabent que el que un té no té remei? Múltiples respostes 

segons les particularitats de cada individu amb un denominador comú «com es 

pot!» 

La tercera característica principal de la majoria de les malalties cròniques –amb 

impacte individual, familiar, social i laboral– és que aquestes són cícliques i 

cursen per brots: inici de la malaltia, fase d’estabilitat, inestabilitat per brot crisi 

o fase aguda, retorn a l’estabilitat, nova fase d’inestabilitat, retorn a estabilitat, i 

així successivament durant anys fins (només en alguns casos) a un clar 

deteriorament que finalment pugui conduir a la mort. Això implica que les 

persones (i el seu entorn) s’hauran d’adaptar a les «temporades» bones i 

dolentes, els dies bons i no tan bons, tractant de cercar un equilibri que els 

permeti continuar amb la seva vida ‘normal’ i activitats diàries sempre que es 

pugui, tant com es pugui o com la malaltia permeti. 

 

La malaltia: Illness, sickness or disease? Malalts crònics? 

L’enfocament antropològic, combinat amb la llengua anglesa,4 és especialment 

útil per tractar de definir de què estem parlant quan parlem de malaltia: illness, 

sickness or disease? Illness, que traduïm com a patiment, té veure amb el 

malalt pel que fa  a la dimensió subjectiva de la malaltia, en la que l’individu 

percep un canvi desfavorable en relació amb un estat de salut i benestar 

anterior. Sickness, que traduïm com a malestar, emfatitza la dimensió social i 

cultural de la malaltia. I, disease, que traduïm com a malaltia o patologia, es 

refereix a la dimensió objectiva percebuda pel professional que afectaria a la 

capacitat funcional corporal o a una manifestació d’anormalitat física  o orgànica. 

Aquesta recerca etnogràfica ha brindat diverses combinacions d’aquestes tres 

nocions i percepcions, a cavall entre els matisos de ser o estar malalt, 

considerar-se malalt o tenir una malaltia, donant com a resultat situacions 

paradoxals: malalts amb malestar però sense malaltia, malestars sense malalt ni 

                                       

4 En català, castellà o francès, no hi ha una distinció tan clara dels termes. Normalment ens 
referim al concepte de malaltia, enfermedad, o maladie, en general, sense entrar a precisar les 
dimensions a les que fa referència.   
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malaltia, malaltia sense malalt– i un exemple amb concordança, malalt amb 

malaltia o malaltia amb malalt.  

 

El nom de ‘la cosa’ 

Quina relació s’estableix entre el diagnòstic de la malaltia i la definició que se’n 

fa del malalt a partir d’aquesta? Quins són els avantatges o desavantatges de 

tenir o no tenir un nom per a la malaltia? Parlem de diagnosticar, definir, 

classificar biomèdicament i atorgar un nom  a la malaltia o malestar. Això és un 

fet important, amb repercussions tant per excés (múltiples comorbiditats), com 

per defecte (absència de nom, de què estem parlant?), com pel que fa al nom 

que un tingui atribuït i la consideració social que se’n tingui d’aquest, i que es 

relaciona amb les nocions d’estigma, crèdit o descrèdit, legitimitat o 

deslegitimitat de l’experiència de la malaltia, inclusió o exclusió social, 

acceptació o rebuig, etc. Mentre que algunes malalties es defineixen 

biològicament pel seu nom (diagnòstic, etiqueta), l’experiència de la malaltia és 

una qüestió biogràfica que afectarà al món vital de l’individu i a tots els del seu 

entorn. 

 

Temps i cronicitat 

El temps, la dimensió temporal de la malaltia, és un dels factors cabdals de 

l’experiència de la malaltia crònica. La nostra experiència de la vida és 

temporal, per tant, estar malalt de forma temporal o permanent –crònica, per la 

resta de la teva vida– difereix significativament. Estar malalt durant dies, 

setmanes, mesos i anys, sabent que és per sempre, genera una nova forma de 

estar en el món, i canvia la percepció temporal tant pels que estan malalts com 

per aquells que els envolten.  

L’edat cronològica en la que un esdevé malalt crònic és un altre element 

significatiu que determina les experiències i vivències sobre la malaltia. No és el 

mateix que el malalt sigui un nen, jove, adult o gran; hi ha diferents implicacions 

i problemàtiques segons la franja d’edat de la que parlem.  

La malaltia crònica és un factor disruptiu –una disrupció biogràfica– en la vida 

personal, familiar, social i laboral de la persona. Paradoxalment, però, és al llarg 

del temps que la persona es va adaptant a la nova realitat que la malaltia 

imposa, i aprèn a ‘conviure’ amb la malaltia i a gestionar els temps (de descans 

o d’activitat). Amb la malaltia crònica, les nocions de present, passat i futur es 

revisiten i prenen un nou caire: s’enyora el passat, es viu el present i es tem pel 

futur.  
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La construcció sociocultural de la cronicitat 

La malaltia no és merament un fet biològic, si no també un fet social i cultural. 

Bona compte d’això en donen les nocions de ‘carrera moral del malalt’ i ‘curs 

social del patiment’, que des de la sociologia o l’antropologia han servit per 

explicar com algunes persones amb malalties duen a terme una prova de 

resistència (sovint en solitari) de llarga durada tractant de trobar el seu lloc en 

una societat que el pot considerar ‘desviat’ de l’estàndard, estigmatitzant-lo o 

excloent-lo.  

Una anàlisi de les representacions socioculturals sobre la cronicitat dóna 

compte de diferents consideracions socials en relació a diverses malalties 

cròniques, posant de relleu l’existència de diferents estatus socials de les 

mateixes, que anomeno un rànquing social de la cronicitat. En aquest sentit, 

parlarem de les relacions i interaccions entre els sans i els malalts, els conflictes 

i problemàtiques que se’n deriven, les consideracions de tipus actitudinal, moral 

o emocional, i sobretot, pel que fa a la incomprensió i deslegitimació de la 

malaltia o de l’experiència de la mateixa, el rebuig i l’exclusió social.  

 

La invisibilitat de les malalties cròniques 

Moltes malalties cròniques romanen invisibles durant anys davant de la mirada 

dels altres. Aquesta invisibilitat amaga tant l’experiència física com moral del 

patiment, ocultant possibles situacions de discapacitat o dependència, i les 

limitacions físiques o necessitats que algunes persones malaltes experimenten. 

Coneixem que la identitat individual i social es construeix en la interacció social, 

en la (re)presentació social del jo (self) a través del cos. Explorar els models 

explicatius d’aquests cossos ambiguament sans i malalts ens permet 

conèixer com es viu i gestiona la paradoxa de la invisibilitat, i quines son les 

problemàtiques i conflictes que es generen en un entorn social que ‘no veu’ o 

desconeix l’existència de la malaltia, i per tant no comprèn algunes accions (o no 

accions) d’algunes persones aparentment sanes.  

 

La gestió de la cronicitat: cura i necessitats a llarg termini 

Les malalties cròniques plantegen unes necessitats cròniques d’atenció que 

defineixo en tres nivells: sanitàries, logístiques i morals/emocionals/socials, on 

el tercer nivell és el gran oblidat i sovint invisibilitzat. La recerca va analitzar la 

gestió de la cronicitat a través dels itineraris terapèutics dels processos de 

salut/malaltia/atenció i de les pràctiques assistencials i de cura de les persones 

malaltes, en el sí de la seva família i la seva xarxa social de suport prenent 

l’autoatenció com a categoria analítica des d’una perspectiva antropològica.  
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La problemàtica principal, àmpliament coneguda, sorgeix arrel de la cura del 

malalt crònic, ja que la responsabilitat d’aquesta en el nostre context recau en 

un 88% en el denominat suport informal, cura que normalment fan els 

familiars més propers i rol que acostuma a atribuir-se a les dones. Aquesta 

situació es preveu insostenible i inviable, tant a curt com llarg termini, degut a 

importants canvis sociodemogràfics i de rols dins l’àmbit familiar, i demana d’un 

replantejament inajornable.  

Les diferents casuístiques dels malalts crònics, la seva edat i situació civil o 

familiar –nens, joves, adults, solters, casats, amb fills, vivint sols o convivint 

amb progenitors grans– donen pas a diverses situacions personals i familiars on 

el denominador comú de la necessitat d’atenció i cura implica a diferents actors i 

genera una pregunta: qui se’n ocupa? Les nocions d’autonomia, independència 

i dependència mereixen una nova revisió tenint en compte, per exemple, la Llei 

de Dependència (Llei 39/2006)5 implantada al país en contrast amb iniciatives 

civils de l’estil del Moviment de Vida Independent, dos àmbits que ens poden 

servir com a (contra)punt de partida per a la qüestionar els marcs convencionals 

amb els que pensem les problemàtiques en salut i l’atenció sociosanitària 

d’alguns malalts crònics més depenents i de persones amb diversitat funcional. 

 

Cronicitat i àmbit laboral 

Les persones en edat de treballar que pateixen de malalties cròniques invisibles 

han de fer front a certes problemàtiques tan dins el mercat laboral (feina) com 

fora d’aquest (baixa) que tenen a veure amb les nocions d’igualtat i 

d’integració/inclusió laboral i social. Tanmateix, certes particularitats 

d’aquesta problemàtica i les seves diverses casuístiques difereixen dels estudis 

clàssics sobre discapacitat i inclusió social i demanen d’una nova mirada i un nou 

abordatge qualitatiu.  

La recerca va posar de relleu certes problemàtiques entre els dos pols d’un 

contínuum, la feina i la baixa: el cost de mantenir la feina estant malalt, la 

por a perdre la feina degut a les baixes i absències laborals reiterades, la 

dificultat de trobar feina estant malalt, els conflictes relacionats amb altres 

companys de feina, l’estigma o la incomprensió, el secretisme, les dificultats 

sobre el fet d’estar de baixa,  entre d’altres, són les troballes que posen de relleu 

unes problemàtiques silenciades, invisibilitzades i ignorades que tenen un 

impacte significatiu en la persona.  

 

 

                                       

5 Tal com es coneix popularment la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de 
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, que va entrar en vigor 
l'1 de gener de 2007.  
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Consideracions finals 

Aquesta recerca i els seus resultats mostren la importància dels estudis 

etnogràfics (de tipus qualitatiu) sobre l’experiència de la malaltia i malestar 

crònic, que poden aportar una major comprensió i aprenentatge de les 

necessitats reals dels malalts crònics. Hi ha, per tant, una intencionalitat 

d’antropologia aplicada en tant que contribució des d’una recerca qualitativa que 

ens permeti identificar i qüestionar els marcs convencionals amb els que 

pensem les problemàtiques en salut. Això permet obrir l’espai a un diàleg 

entre els professionals sanitaris, els que dissenyen polítiques públiques, i la 

societat en general, per tractar d’identificar les possibles solucions entre tots. El 

model sanitari i social d’atenció, tant a Catalunya com a la resta de l’estat 

espanyol, ha estat funcionant fins fa poc sota un paradigma curatiu orientat a 

gestionar problemes de salut aguts. Ara, però, el repte que planteja la 

cronicitat implica un canvi de model: del curar al cuidar.  

La present crisi econòmica que amenaça l’estat del benestar i el fet de poder 

oferir els serveis i prestacions al nivell desitjat, és una oportunitat per 

replantejar les necessitats dels usuaris del sistema de salut i dels serveis socials, 

per tal d’identificar la millor manera de donar-hi resposta. S’advoca per crear 

ponts entre disciplines, sobretot entre l’antropologia i la biomedicina, però 

també amb disciplines germanes com la sociologia, el treball social, la 

infermeria, la psicologia social, i d’altres que també estudien la problemàtica dels 

malalts crònics des d’altres vessants, per tractar, entre tots, de cercar 

solucions a un problema actual que és molt susceptible d’empitjorar. La 

constatació per part de la Generalitat de Catalunya de «Tres de cada quatre 

adults declaren tenir una malaltia crònica a Catalunya»6 és una xifra prou 

alarmant perquè en posem a treballar, conjuntament, per tal de donar 

respostes, millorar la qualitat de vida dels malalts crònics, i si pot ser, construir 

un món millor en el que viure. 

                                       

6 Generalitat de Catalunya. Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC, 2011). 


