Conductisme i oli d'oliva
Un relat de: Vicent Llémena i Jambet
El conductisme és una ciència exacta i definitiva, ha fet servir al llarg de la Història substàncies naturals amb
propietats organolèptiques i antipsicòtiques com l’oli d’oliva com a reforç de la conducta.
Des de l’aparició de l’homocientíficus, el behaviorisme de la intel•ligent Bretanya ha conjuminat les seues teories
amb una molt efectiva forma de teràpia, veiem un parell d’exemples:
Dia 10 de desembre de 2008, un home amb seriosos símptomes maníaco-compulsius entra en la consulta del
doctor Carles Jonc, psicòleg conductista, l’home es grata constantment el pavelló dret del nas fins fer-se ferides
de segon grau. Després del diagnòstic Carles col•loca per a major higiene a la banyera-divan al pacient i li llança,
tot estant vestit, un litre d’oli d’oliva pel cap.
Al cap de vint sessions el pacient ha deixat de gratar-se el nas, ha vist que li és més econòmic deixar de
gratar-se’l que rentar-se tots els dies els pantalons, la camisa, els calçotets i comprar un parell de sabates en
cada sessió, amb la pèrdua de temps i diners que açò li comporta. Tot i que hi ha casos en què es necessita una
autoritat que faça de reforç al pacient, la policia en alguna ocasió.
Segon cas, 30 de juny de 2009, un xiquet que entra a la consulta per primera vegada amb problemes d’anorèxia,
el doctor Jonc li fa beure amb un embut litre i mig d’oli d’oliva en cada sessió i al cap de mitja hora li posa un
injecció d’este oli intramuscularment, després li fa un rentat d’estómac, a la quarta sessió l’infant es convenç de
que ha de menjar.
Només són dos exemples de l’efectivitat del behaviorisme i la psicologia científica, espere que amb el meu article
la gent deixe de tant de xarrar i reflexionar en llargues sessions psicoanalítiques que no fan sinó“ratllar” al pacient.
La ratllada és l’última aportació del conductisme, és quan el pacient pensa massa i no consumix gens.
Ara, jo, Carles Jonc, estic provant la benzina com a antipsicòtic i cremar un parell d’immobles, únic patrimoni d’un
cas d'esquizofrènia tot esperant la reacció positiva del pacient. Els alemanys ja van descobrir que amb el petroli
es podia fins i tot fer carn. Pobres xarlatans.
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