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L’observatori de salut i mitjans
d’Obertament de 2020 posa el focus en
els trastorns mentals de tipus psicòtic.
Si el 2019 enfocàvem el nostre estudi
als trastorns considerats més comuns
i, per tant, dels quals es pot tenir més
coneixement, com són l’ansietat i la
depressió, l’informe d’enguany pretén
radiografiar com els mitjans catalans
aborden els diagnòstics d’esquizofrènia
i altres estats amb simptomatologia psicòtica com els deliris, les
al·lucinacions, la dissociació, etc.
Aquests estats més extrems afecten un
percentatge més reduït de la població,
una de les raons per les quals hi ha un
enorme desconeixement al respecte.

La pregunta que ens fem des
d’Obertament és la següent: contribueix el periodisme al desconeixement, fomenta la desinformació, els
estereotips i els mites sobre aquesta
mena de trastorns, de manera que
alimenten l’estigma cap a les persones diagnosticades?
O per contra, construeix un discurs
acurat, respectuós i sensible sobre
les persones que conviuen amb
aquesta realitat aportant una mirada lliure d’estigma que ens ajuda a
conèixer-la millor?

Ús metafòric del
llenguatge
Tendències

Reflexions
finals
Annex: Entrevistes
a periodistes,
professionals i
activistes
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Conclusions
principals
La psicosi és una experiència complexa,
incompresa, de vegades aterridora per a
qui l’experimenta i molt estigmatitzada.
Pot provocar molt de patiment a les famílies
i l’aïllament i la discriminació de les persones
que s’hi han vist involucrades. La premsa a
Catalunya encara té camí per recórrer a
l’hora de representar aquesta
realitat de forma acurada, veraç i sensible.

1

En els mitjans
apareix una forta
vinculació dels símptomes psicòtics amb les
conductes violentes

La forma més comuna en què apareixen
els trastorns psicòtics a la premsa és en
continguts que els associen amb la perillositat. En conjunt, aquesta tendència
sobrerepresenta la realitat i el resultat
és una visió esbiaixada de com són les
persones amb aquests diagnòstics. El
component “perillositat” ha estat present en la meitat dels continguts digitals
sobre trastorns psicòtics (54,21 %).

?

És representativa de la
realitat la quantitat de
notícies de successos que
inclouen la salut mental com
a explicació causal de fets
reprovables o delictius?
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Hi ha una manca
de referents positius. La presència de
peces que incloguin
el testimoni de la persona que ha passat per una experiència psicòtica no arriba al 10 %.
I d’aquest percentatge no totes les
entrevistes tenen un to, estil o contingut apropiat o positiu.
La realitat que viuen les persones
amb un diagnòstic de trastorn psicòtic
està infrarepresentada als mitjans de
comunicació catalans. Tampoc trobem
testimonis que aclareixin o parlin
obertament de l’experiència psicòtica
ni continguts sobre com acompanyar
persones amb patiment psíquic o
emocional. Ni, d’altra banda, sobre
com situar-nos socialment davant de
tot aquell comportament que es pugui
considerar no normal.

?

La salut mental d’un
individu és en tots els
casos una explicació
prou concloent i definitiva
per atribuir-hi les causes
absolutes de fets
violents o inexplicables?
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En molt pocs articles dels que s’han
analitzat a la mostra
aleatòria d’aquest
informe s’està donant
la importància que mereix un estat
de salut mental que pot condicionar
fortament la vida de les persones.

La psicosi del coronavirus vers la
psicosi “de veritat”:
gairebé 6 de cada 10
peces periodístiques
publicades i filtrades per paraules
clau sobre estats psicòtics, no parlen de salut mental en propietat.

La psicosi que experimenten les persones i que els pot suposar un diagnòstic
sever de salut mental, continua sent
un tabú en els mitjans de comunicació.
En termes generals, aquest estudi ens
permet afirmar que des dels mitjans
de comunicació catalans no s’aprofundeix a l’hora d’abordar els trastorns de
salut mental de caràcter psicòtic. No es
tracta des de la curiositat, l’interès ni
el respecte que mereixen. Sovint se’n
parla des de la morbositat de la superfície o des del prejudici i la por que
desperten. Tampoc es denuncia prou
la solitud, la incomprensió i l’estigmatització que provoca passar per una
experiència així. Tan sols un 5,2 % de
continguts estan enfocats a denunciar l’exclusió social que pateixen les
persones amb aquest trastorn en ser
discriminades.

Una dada molt diferenciada de les
tendències observades en els 6 anuaris
anteriors on l’ús metafòric no arribava a
una de cada 10.
Aquesta tendència mai vista amb anterioritat, s’ha donat per descriure una situació social alarmant i extraordinària:
la pandèmia per la covid-19 o altrament
anomenada pels mitjans de comunicació, la “psicosi” del coronavirus.
Durant l’any 2020 a la premsa catalana
s’ha donat un ús absolutament fora
mida de la paraula “psicosi” per tal
de descriure de forma retòrica l’estat
d’excepcionalitat generat per la pandèmia que ha afectat el planeta. Se li ha
exigit a aquesta paraula que actués de
comodí per tal de sostenir tot el pes de
l’excepcionalitat del context.

Algunes entrevistes poden tenir titulars
sensacionalistes, fotografies morboses
o enfosquides expressament, fer servir
un llenguatge inapropiat i acabar sent
contraproduent quan, amb l’objectiu de crear
impacte, fomenten els prejudicis.
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Les dades
Un total d’articles a analitzar de 310 notícies:
208 de premsa i 102 en línia.

Per tal d’arribar a aquestes conclusions, l’anuari d’enguany ha seguit la
metodologia següent:

MOSTRA

S’han extret 310 notícies aleatòriament
publicades a mitjans de comunicació
durant el 2020 corresponents al feed
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“salut mental” facilitat pel servei de
Clipping d’Acceso que ens donava un
univers de 2.758 articles que contenien
aquestes paraules clau: deliri / delirio,
psicosi / psicosis, al·lucinació / alucinación,
paranoia, psicòtic / psicòtica / psicótico
/ psicótica, dissociació / disociación, brot
/ brote, esquizofrènic / esquizofrènica /
esquizofrénico / esquizofrénica.

Mitjans analitzats a la mostra- 310 articles total
DIGITAL

30

PREMSA

3

ARA

21

6

21

3

LA RAZÓN

EL PAÍS

4 13
ABC

11

6

12

4

6

10

EL MUNDO

EL PERIÓDICO

LA VANGUARDIA

14

1

EL PUNT AVUI
* Altres
En paper: Expansión, Diari de Terrassa, Diari de Sabadell, XL Semanal, La Mañana, Més TGN, El 9 Nou,
República, Confidencial, El Quinze, El Economista,
3 de Vuit, Setmanari Alt Empordà, L’Esportiu, Hora
Nova i La comarca d’Olot.
En digital: Europa Press, Diario.es, Expansión, Diari
de Terrassa, Diari de Sabadell, XL Semanal, La Mañana, Més TGN, El 9 Nou, República, Confidencial,
Què.es, Directa.cat, Público, Triangle, Nacional.cat,
Vozpoluli, CatalunyaDiari, InfoCamp, Nació Digital,
CCMA, Aldia.cat, TotSalt, LaVoz, CincoDias, LlagosteraRàdio i L’actual.

14
DIARI DE GIRONA

14
REGIÓ 7

11

1

EL SEGRE

1 9
20 MINUTOS

10
DIARI DE
TARRAGONA

44

44

ALTRES
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La secció on més es parla de trastorns
psicòtics als diaris catalans és en
la informació cultural. Seguit per
les notícies locals.

SECCIONS: EN QUINS
APARTATS DELS DIARIS
DE PAPER S’HAN
TROBAT LES PARAULES
CLAU?

Contingut: On es parla a la premsa de trastorns psicòtics?

SOCIETAT

SUPLEMENTS DE
CAP DE SETMANA

12,8 %

13,8 %

INFORMACIÓ LOCAL

20,2 %

OPINIÓ

10,6 %

INTERNACIONAL

4,3 %

CULTURA

24,4 %

SALUT

3,2 %

COMUNICACIÓ I TV

3,2 %
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CONTRAPORTADA

3,2 %

POLÍTICA

2,1 %

ECONOMIA I
EMPRESA

1,1 %

OCI

1,1 %

L’ús metafòric de la
terminologia psicòtica
apareix sobretot en
l’apartat d’opinió.

En sentit metafòric
OCI

0,9 %

ECONOMIA I
EMPRESA

OPINIÓ

3,6 %

12,6 %

INFORMACIÓ
LOCAL

10,8 %

NO ESPECIFICAT

51,4 %

SUPLEMENTS
DE CAP DE SETMANA

6,3 %

SOCIETAT

4,5 %

CULTURA

2,7 %

INTERNACIONAL

0,9 %

SALUT

2,7 %

COMUNICACIÓ
I TV

0,9 %

CONTRAPORTADA

2,7 %
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Metodologia
i anàlisi de notícies
A. Anàlisi de contingut sobre trastorns severs de salut mental: Quan
aquestes paraules clau apareixen a
la premsa, què ens estan explicant?
Quina realitat descriuen? De què es
parla i de quina manera?
B. Anàlisi del sentit metafòric: Quan
aquestes paraules apareixen a la
premsa, però no en sentit literal, a
quins significats s’estan referint? De
quin imaginari interpretatiu s’estan
alimentant?
En el primer cas farem servir metodologia ICS en què les notícies són analitzades per mitjà de 3 grans categories:
el contingut (sobre què parlen, subdividit al seu torn en 4 blocs temàtics
recurrents com l’origen del trastorn,
la perillositat, les accions positives en
salut mental o el tractament i recuperació de trastorn mental), el to (en clau
de si és positiu, negatiu, neutre o mixt)
i l’estil periodístic que es fixa en l’ús del
llenguatge i les imatges en funció de si
el seu ús és apropiat.

donin sentit a les frases on trobem les
paraules clau. D’aquesta manera extraurem els significats “REALS o LITERALS”
als quals s’està apel·lant mitjançant l’ús
metafòric de terminologia psiquiàtrica.
S’han analitzat un total de 310 articles,
208 de la premsa publicada a paper i
102 de digitals. 131 peces parlaven de
salut mental i en 179 la terminologia,

filtrada per paraules clau, era emprada
amb un ús metafòric del llenguatge. O el
que és el mateix, el 57,7 % dels articles
analitzats d’una mostra alea-tòria,
que contenien terminologia psiquiàtrica associada a trastorns mentals
severs no en feien una atribució literal
del seu significat, sinó que en parlaven en sentit figurat.

ús del llenguatge: sentit literal vs. figurat
DIGITAL

PREMSA
80 %

57,7 %
42,3 %

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

Per a l’anàlisi del sentit metafòric
analitzarem les atribucions del discurs.
Buscarem sinònims possibles que
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0%
CONTINGUT DE
SALUT MENTAL

ÚS METAFÒRIC
DEL LLENGUATGE

Els resultats
de l’anàlisi

“Perillositat” és la categoria més elevada quan apareixen trastorns mentals
psicòtics als mitjans de comunicació
catalans. La conducta perillosa es relaciona sobretot amb l’abús de substàncies i els delictes violents, que suposen
un perill pels altres. Un 37,4 % o, el
que és el mateix, una de cada 3 notícies on es parla de psicosi s’associa
amb perillositat.
En el cas de la premsa digital concretament, aquest percentatge augmenta
a la meitat: un 51,21 % d’articles en
línia que parlen sobre trastorns
psicòtics basen el seu contingut en
la perillositat que suposen les persones que els experimenten.

TOTALS ABSOLUTS CONTINGUT
DIGITAL

37,4 %

PREMSA

40
35

27,2 %

30
25

20,1 %

14,8 %

20
15
10
5

ETIOLOGIA

PERILLOSITAT

TRACTAMENT I
RECUPERACIÓ

ACCIÓ
POSITIVA

0

* segons impactes totals- un article pot contenir més d’un impacte
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ACCIÓ POSITIVA: apareix en el 14'8 % de notícies
analitzades

D’altra banda, les notícies considerades de contingut especialment positiu (les que denuncien els dèficits
en els tractaments, la insuficiència
de recursos, l’exclusió social, les
desigualtats en l’accés a recursos o
les capacitats de les persones amb
aquests diagnòstics) suposen només un 14,8 % del total de notícies
on es parla de trastorns psicòtics.

DIGITAL

PREMSA

10,0 %
7,5 %

En concret, tan sols un 5,2 % de peces
periodístiques que s’enfoquen en abordar l’exclusió social que pateixen les
persones amb trastorns psicòtics severs.

3,5 %

2,5 %

RECURSOS
INSUF.

DÈFICIT
TRACTAMENT

5,2 %

5 %

2%
EXCLUSIÓ
SOCIAL

1,7 %

2,5 %

0%
CAPACITATS

EQUITAT
ACCÉS

PERILLOSITAT: apareix en el 37'4 % de notícies analitzades
DIGITAL

PREMSA

5%

PERILL PER ALS ALTRES

7,2 %

DELICTE VIOLENT

1%

DELICTE NO VIOLENT

6,7 %

SUÏCIDI/AUTOLESIONS

3,7 %

ARGUMENT DE DEFENSA

1,2 %

COMPETÈNCIA LEGAL

1,9 %

VÍCTIMA DE DELICTE

10,9 %

ABÚS DE SUBSTÀNCIES
0
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1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10 %

11 %

Les notícies que fan referència a
les causes del trastorn psicòtic són
el 20,1 %.

ETIOLOGIA o CAUSA: apareix en el 20'1 % de notícies analitzades
DIGITAL

PREMSA

13,6 %

15,0 %
12,5 %

En salut mental es
troba a faltar el periodisme de solucions. En
la majoria d’articles, la simptomatologia psicòtica és mostrada
com una problemàtica.

10,0 %
7,5 %

4%

5 %

2,2 %

0,2 %

0%
CULPA
PERSONAL

Altrament, les notícies que fan referència al tractament i recuperació del trastorn psicòtic són el 27,2 %.

Les notícies sobre
tractament i recuperació de trastorns psicòtics provenen sobretot de
la divulgació científica i això
té el perill de l’excés de tecnicismes i la deshumanització.

CULPA
FAMILIAR

ORIGEN
BIOLÒGIC

ORIGEN
AMBIENTAL

CAUSA
CARÀCTER

2,5 %

0%

TRACTAMENTS: apareix en el 27'2 % de notícies analitzades
DIGITAL

PREMSA
12,5 %

11,4 %

10,0 %

7,9 %

7,5 %

4,7 %

5 %

2,5 %
RECERCA /
ESTUDIS

SOLUCIONS
BIO/MED

RECURS
PSICOSOCIAL

RESULTAT
REHAB

0,7 %
INCURABILITAT

2,5 %

0%
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+
MITES
ESTIGMATITZADORS
(OBSERVATS A LA
PREMSA EN LÍNIA):

) Les persones amb trastorn mental
no poden ser autònomes (3 %)

Els mites que es reprodueixen de forma
més comuna (un terç del total = 35,2 %)
) El trastorn mental causa conducta
violenta (en una de cada 4 notícies=
26,4 %)

) Les persones amb aquests diagnòstics no volen ser curades (3 %)
) EL trastorn mental causa conductes
inexplicables (3 %)

Les idees positives sobre salut mental estan més presents a la premsa en paper *

*

DIGITAL

3

LI POT PASSAR A
TOTHOM

33
7

1 6

PARLAR-NE I BUSCAR
AJUDA

2

ESTIGMA
0
*Nombre absolut de notícies.
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27

1 32

DIVERSITAT
DE CASOS

14

24

PREMSA

11

9
5

10

15

20

25

30

35

EL TO DE LA NOTÍCIA
Els percentatges del to de la notícia
estan força igualats en comparació
amb altres anys. Tot i així, el to neutre
continua sent el que té més incidència.

El to negatiu és el menys prevalent,
tot i que això requereix d’un apunt
perquè és una dada positiva a mitges: hi ha notícies que, tot i que
tenen un contingut negatiu, s’ha
considerat que el to no ho era per-

El to neutre l’interpretem com una oportunitat infrautilitzada de lluitar contra els estereotips negatius existents. Els
periodistes tenen el potencial d’oferir una mirada sensible,
profunda i responsable cap al risc de discriminació que
pateixen les persones amb trastorn mental sever. Amb l’enfocament adequat, articles que no aporten res en matèria
de lluita contra l’estigma, podrien passar fàcilment del to neutre al positiu,
contribuint així a la desestigmatització d’aquestes problemàtiques.

què s’ha valorat que la tasca del periodista i el to emprat en informar sobre
un fet ja negatiu en si, havia estat neutre, mixt o fins i tot positiu en algun
cas. És a dir, es considera que s’ha fet
un bon ús de les fonts, les ha contrastat, ha estat sensible en parlar de les
persones i no ha reproduït missatges
prejutjats o imatges estereotipades,
malgrat que s’estigués informant sobre
un contingut negatiu. El que caldria
debatre aquí és si la mena de successos protagonitzats per persones amb
trastorn mental que passen per una
crisi haurien de ser notícia.

EL TO
TOTAL

MIXT

20,6 %

POSITIU

29,8 %

NEGATIU

18,3 %

DIGITAL

MIXT

20,6 % 29,4 %

NEGATIU
NEUTRE

31,3 %

POSITIU

29,4 %

PAPER

MIXT

POSITIU

20,6 % 29,9 %

NEGATIU
NEUTRE

20,6 %

14,4 %
NEUTRE

35,1 %
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ESTIL PERIODÍSTIC
En referir-se a les persones amb diagnòstics psicòtics es nota un augment,
respecte a altres trastorns mentals, de
fórmules inapropiades com: malalts
mentals, trastornats o pertorbats.
També hi ha una tendència més ele-

vada a anomenar-los directament per
l’etiqueta diagnòstica i referir-s’hi com
a “esquizofrènics” –expressió que trobem sovint en informació de successos– en comptes de la manera apropiada de dir-ho que seria “persona amb
esquizofrènia”. Una mala praxi que no
havíem trobar en l’informe anterior,

!

Queda demostrat que
podem exigir que el
periodisme pot fer un
esforç perquè el to i
l’estil millorin a l’hora
de parlar de salut
mental. Però n’hi ha
prou de ser políticament correctes?
El que cal preguntar-se aquí, al
marge del to i l’estil que es faci
servir, és: Quan es considera
que la salut mental és noticiable? Amb quin objectiu? No
sabem qui se’n beneficia, però
sí que sabem qui perjudica: les
persones que conviuen amb
aquests diagnòstics en el seu
historial mèdic. A les seves famílies. A les persones que diagnosticaran en un futur i basaran
la seva percepció en el que en
diuen els mitjans. La falta de
continguts apropiats que ofereixin una mirada lliure d’estigmes
sobre la salut mental perjudica
tota la societat en si.
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sobre ansietat i depressió, ja que el periodisme no fa servir els adjectius “ansioses” o “depressives” per anomenar
les persones que passen per aquestes
experiències de salut. En aquests casos sí està estesa la forma apropiada
de referir-s’hi: “persona amb ansietat o
depressió”.

INAPROPIAT

30,7 %

APROPIAT

69,3 %

APROPIAT

INAPROPIAT

A1: persona amb trastorn mental
A2: persona amb esquizofrènia/
psicosi

B1: malalt mental, trastornat, pertorbat

A3: centre de salut mental

B3: manicomi

A4: ingrés hospitalari

B4: tancament, reclusió

A5: imatge positiva

B5: imatge negativa

B2: esquizofrènic, psicòtic, paranoic

L’ús metafòric
del llenguatge
L’any 2020 més de la meitat de notícies a la premsa catalana que contenien paraules relacionades amb la
psicosi en van fer un ús metafòric, no
literal. La terminologia relacionada amb
la paraula “psicosi” ha estat relacionada,
en la gran majoria dels casos, amb la situació sanitària i l’estat d’alarma causat
per la pandèmia de la covid-19. Totes les
connotacions que s’han derivat d’aquest
ús fora mida fomenten la desinformació sobre el que és la psicosi o un estat
psicòtic i li atribueixen, sense excepció,
un significat que pot suposar encara
més estigmatització cap a les persones
que realment experimenten aquests
símptomes.
Si s’ha fet servir terminologia psiquiàtrica, però no es parla estrictament
de salut mental, a què es fa referència? La connotació d’aquestes metàfores sempre fa una atribució negativa al
significat real de les paraules a què es
refereix, “psicosi” i “esquizofrènia”, de
llarg les més maltractades. Fent l’exercici
de trobar una equivalència en paraules
sinònimes, trobem que la interpretació
del significat d’aquests termes:

QUAN EL TEXT
VOLIA
REFERIR-SE A ...

S’HA
UTILITZAT LA
PARAULA ...

Psicosipsicòtic/a

Sense sentit, desconnectat, fora de lloc, fruit de la
improvisació, excentricitat, por desmesurada, obsessió,
paràlisi, tensió, angoixa, neguit...

Deliri-delirant

Mala gestió, tendència sense sentit, insensatesa,
exageració.

Esquizofrènic/a

Bicefàlia, impredictibilitat, intens, surrealista, en conflicte,
dual, incoherent, perillós.

Trastornat
mental

Usat com a insult per desacreditar l’adversari (futbol i
política).

Autisme +
psicosi

Excentricitat

Al·lucinació

No saber de què es parla.

Paranoia

Comportament estrany, por, obsessió.
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La paraula “psicosi” s’ha fet servir per
descriure una situació mundial d’extrema excepcionalitat referint-se sobretot
a comportaments irracionals d’una
població espantada per un context nou
i alarmant. Aquests comportaments
descrits com a psicòtics han anat des de
les compres massives i compulsives, la
manca de sentit de qualsevol conducta
poc comuna o reprovable, l’incompliment de normes, la discriminació cap a
persones contagiades o personal sanitari, i fins i tot comportaments racistes cap
a les persones d’origen asiàtic.
Qualsevol fenomen nou o inexplicable
que passés en el context de la covid-19
era susceptible de ser qualificat de “psicòtic”. Aquesta suposada “psicosi”, un
diagnòstic social que afectava la massa
de forma arbitrària, ha servit, també,
per explicar que la gent fos hostil i mal
educada. Ha estat també l’origen de
les complicacions burocràtiques. En
definitiva, d’un dia per l’altre la psicosi
es va convertir en l’àmbit mediàtic en
la forma de moda per descriure que la
població estava espantada, desorientada i que com a resultat se’n derivaven
comportaments incomprensibles o mai
vistos, és a dir “psicòtics”.
La paraula “psicosi” s’ha fet servir
per descriure una situació mundial
d’extrema excepcionalitat referint-se
sobretot a comportaments irracionals
d’una població espantada per un
context nou i alarmant. Aquests
comportaments descrits com a psicòtics
han anat des de les compres massives
i compulsives, la manca de sentit de
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qualsevol conducta poc comuna o
reprovable, l’incompliment de normes,
la discriminació cap a persones
contagiades o personal sanitari, i fins
i tot comportaments racistes cap a les
persones d’origen asiàtic.
Qualsevol fenomen nou o inexplicable
que passés en el context de la covid-19
era susceptible de ser qualificat de
“psicòtic”. Aquesta suposada “psicosi”,
un diagnòstic social que afectava la
massa de forma arbitrària, ha servit,
també, per explicar que la gent
fos hostil i mal educada. Ha estat
també l’origen de les complicacions
burocràtiques. En definitiva, d’un dia
per l’altre la psicosi es va convertir
en l’àmbit mediàtic en la forma de
moda per descriure que la població
estava espantada, desorientada i
que com a resultat se’n derivaven

comportaments incomprensibles o
mai vistos, és a dir “psicòtics”.

Concretament és la paraula
“psicosi” la que apareix de
forma més que extraordinària
en 157 articles, la qual cosa
suposa el 50,6 % del total de
peces analitzades i el 87,7 %
d’entre la totalitat de les
agrupades en la categoria
de sentit metafòric. En
anuaris anteriors, en canvi,
l’ús d’aquest terme com a
metàfora era molt inferior,
gairebé podríem dir anecdòtic.

TRAJECTÒRIA DEL
SIGNIFICAT DE
“PSICOSI” A MESURA
QUE AVANÇAVA LA
PANDÈMIA
Sobretot als estadis més inicials de
la pandèmia, previs a l’estat d’alarma
anunciat per les autoritats, la psicosi
es ven als mitjans com la responsable
de, per exemple, les cancel·lacions
de reserves en la restauració, com si
l’amenaça de contagi no fos real, sinó
fruit d’una alienació mental compartida
i no fonamentada. A partir de la intervenció de la llei i les restriccions
que venen de l’Estat i que, per tant,
no són decisions que provenen de la

responsabilitat individual, sinó d’una
prohibició consensuada, allò que
havia estat considerat psicòtic i exagerat passa a ser considerat adequat
i responsable.
La psicosi utilitzada com a metàfora
sempre remet a un PROBLEMA atribuïble a les realitats que més ens costa
d’assumir o descriure’n les possibles
causes. De manera que aquesta psicosi
acaba per tenir una capacitat paranormal d’absorbir i explicar tota mena
de situacions inversemblants, difícils
d’entendre o que necessitarien una
anàlisi més profunda de fenòmens
sociològics o aspectes psicològics, sobretot en un context d’excepcionalitat
pandèmica.

!

Un ús inapropiat o que
remeti a significants d’una
índole determinada pot
comportar que el fet psicòtic
sigui considerat una tara, com
un ESTAT EQUIVOCAT DEL SER
tant individual com col·lectiu,
que cal negar, revertir o reparar.
I per descomptat, si és a tu a
qui li passa mentre no ho resols
caldrà amagar-ho, si pots, o culpabilitzar-te’n o avergonyir-te’n
si se n’ha assabentat tothom.
Aquest és el pes de l’estigma,
una doble càrrega que dificulta
el procés de recuperació.

Ús de la paraula 'psicosi' a la premsa durant l'any 2020
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Tendències:
resum qualitatiu
del 2020

3

1

L’ús metafòric de la
paraula psicosi està
més estès del que seria apropiat. L’ús que en
fan als mitjans de forma generalitzada
simplifica processos sociològics molt
complexos, desinforma i confon sobre
la dimensió psicològica de la veritable
psicosi.

2

La categoria on es
parla de les capacitats de les persones
amb trastorn psicòtic és
especialment baixa, suposa un 1,7 %
de les notícies per contingut. Fins i
tot, és difícil de trobar el testimoni de
la persona que ha passat un episodi
psicòtic i que després és capaç de recuperar la seva vida.
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Les notícies sobre tractament
i recuperació de
trastorns psicòtics
provenen sobretot de la divulgació
científica i això té el perill de l’excés
de tecnicismes i la deshumanització.
Es parla sempre de subjectes d’estudi
–no de persones– o de diagnòstics. En
aquestes peces es perd la dimensió
humana i el diagnòstic de salut mental
passa a percebre’s com informació despersonalitzada amb entitat pròpia.

4

En salut mental
es troba a faltar
el periodisme de
solucions. En la majoria
d’articles, la simptomatologia psicòtica
és mostrada com una problemàtica.
Aquesta tendència pot generar la
sensació que no hi ha sortida, de manera que amplifica la desesperança,
l’angoixa i la por exagerada al voltant
d’aquests estats més extrems i tot el
que hi té a veure.

5

S’ha detectat una
tendència positiva
a incloure el missatge que tots som vulnerables, que a
tothom li pot passar. Tot i que quantitativament encara no és prou rellevant
per compensar les tendències en negatiu, en notícies relacionades amb efectes psicològics de la covid-19 s’ha normalitzat i democratitzat la salut mental
cap a totes les esferes de la població.
Això sí, sempre en veu de professionals
o experts.

6

La salut mental que
comportava efectes i símptomes
psicòtics i relacionada
amb la pandèmia s’ha tractat poc,
de forma alarmant i catastrofista
sense la idea de recuperació. Encara
trobem massa titulars sensacionalistes
per informar sobre aquests temes,
sumats a una manca considerable de
testimonis en 1a persona la qual cosa
despersonalitza el trastorn i alimenta
els mites. Sempre es prioritzen les
dades d’incidència en detriment de les
històries que expliquin quines eines,
recursos o solucions estan disponibles
o són útils per conviure-hi.

7

Cert sector del periodisme encara ignora
que la salut mental
dels processats o detinguts no explica per ella mateixa el
delicte que han comès. La violència
poques vegades s’explica per un brot
psicòtic. Ni tan sols quan l’agressor té
un diagnòstic d’esquizofrènia, un estat
delirant és la causa última del fet de
cometre una agressió. Però molt sovint
veiem notícies on es fa servir aquest argument com a eximent de la pena. Un
home amb esquizofrènia que mata la
seva parella s’explica més per les dinàmiques de la violència masclista que no
pas per una qüestió d’alienació mental.
Fer servir la salut mental per justificar o
minvar la responsabilitat dels agressors
és una estratègia que s’utilitza als tribunals i una idea que el periodisme de
successos no hauria de reproduir.

8

Només un 6 % dels articles que parlen de perillositat, situa la persona
amb trastorn mental com
a víctima de violències. Les persones amb trastorns severs molt sovint
són víctimes de la mala atenció dels
equips d’emergències, cossos policials
o serveis penitenciaris que no tenen
prou eines, efectius ni coneixements
per atendre-les de forma apropiada.
Això comporta que, en alguns casos,
les persones amb trastorns severs
pateixin una violència, moltes vegades
injustificada, per part del sistema, una
realitat poc explicada als mitjans de
comunicació.

9

La secció de cultura és la que més
parla d’estats psicòtics. El tractament
que se’n fa sovint romantitza els
símptomes i en banalitza els efectes.
Estigmatitza per excés de frivolitat
o tendència a crear mites. Aquestes
pràctiques no són positives ni normalitzen, sobretot quan es fa servir el
glamur per descriure la vida, el patiment i els problemes de salut mental
de les celebritats.

10

Diaris locals o de
proximitat han fet un
ús extrem i gens habitual del sentit metafòric de
la paraula “psicosi”. Proporcionalment
n’han abusat molt més que els mitjans
generalistes i aquesta dada mereixeria
un estudi a part.

11

Es continua fent
servir la psicosi
i l’esquizofrènia
en informació política
i articles d’opinió per desqualificar
adversaris. També se sol utilitzar per
explicar la maldat, la mala gestió,
la discrepància ideològica, l’odi o la
manca d’empatia. La simptomatologia
pròpia dels estats psicòtics dona molt
de joc a alguns sectors dels representants públics que titllen de bojos, psicòtics i delirants a aquells amb qui no
simpatitzen.

12

Tot allò que
és moralment
inexplicable, se
surt de la norma o és
difícil d’entendre es posa al sac de
l’alienació mental. En qüestions de
gènere, per exemple, una maternitat
no normativa és sovint posada en
aquesta cistella. La imatge de la mala
mare, la que no encaixa en el patró, en
les funcions i rols que se li pressuposa,
es pot explicar per algun component
erràtic de tipus mental que justifiqui
la mancança. Una mare que rebutja
un fill o que no vol, sap o pot cuidar-lo
és perquè no està bé del cap, perquè
és contra natura. Les raons d’un pare
absent o negligent, en canvi, passen per
un altre sedàs. I en cap cas, difícilment,
se li atribuirà bogeria o problemes
mentals per no complir amb el seu rol
paternal.

13

Tenir un trastorn
mental de tipus
psicòtic sempre es
contraposa a la noció de
normalitat. Aquesta idea continua estant molt present, sovint entre línies on
les persones amb esquizofrènia no són
presentades com a persones normals.
Són ells, aquells, allò diferent. La resta,
un nosaltres sense problemes mentals,
en parla sempre des d’aquí, des de la
superioritat i la distància del que no
som, no serem i no ens afecta.
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Reflexions
finals
Fins a quin punt l’opinió pública configura
i reconfigura el que és considerat “boig” o
“psicòtic” a partir del que es construeix des
dels mitjans de comunicació?
L’observatori de notícies sobre salut
mental de l’any 2020 és un bon exemple que ens hauria de fer reflexionar.
Els professionals de la comunicació
tenen un poder que no poden infrautilitzar, perquè mal usat perjudica els col·
lectius vulnerabilitzats, en aquest cas,
les persones amb trastorns mentals
severs i de tipus psicòtic.
Fa de mal pensar que s’atribueix psicosi
indistintament sempre que hi ha necessitat de silenciar opinions, maneres
de fer o punts de vista dissidents o
incòmodes. I que un cop se’t penja
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l’etiqueta se’t deixarà de considerar
raonable, vàlid o algú en qui confiar.
En el context de la covid-19 primer
eren titllats de tenir comportaments
psicòtics aquells qui, sent encara una
minoria, creien que el virus era una
amenaça real i actuaven en conseqüència de formes vistes com a exagerades
i per tant “psicòtiques”. A mesura que
avançava la pandèmia i en ple estat
d’alarma, allò psicòtic va seguir sent
aquell comportament que, tot i estar
dins d’un estat d’excepció, seguia
considerant-se extrem per la majoria
i fora de tota comprensió lògica, com

la compra compulsiva de paper de
vàter, per posar-ne un exemple. A mesura que vam acceptar, com a massa,
que calia acatar les ordres del govern
i les restriccions perquè l’amenaça era
més que real amb dades 24 hores que
ho corroboraven, allò considerat psicòtic va anar canviant de prisma. Fins
que, un cop va començar el desconfinament, els “bojos” eren els “ciutadans
irresponsables” que omplien el carrer
amb les seves criatures ansioses d’aire
lliure. Llavors la psicosi era allò que
ens empenyia a voler sortir de casa,
tant si com no, quan fer-ho en massa a
les hores estipulades, també era titllat
d’irresponsable. I quan va arribar l’estiu,
per posar un altre exemple absurd que
hem trobat en aquesta mostra, la psicosi era protagonitzada pels habitants
dels pobles de costa que tenien una por
(exagerada i paranoica des de l’òptica
del que escriu la notícia i que no és
habitant de poble de costa, ni en coneix
la seva realitat) que els moviments
massius de turistes provinents d’espais urbans disparessin els contagis.
Aquests també “patien d’una psicosi”
en expressar que no volien turistes als
seus llocs de residència habitual.
Els mitjans tenen el poder real i potencial per crear, resignificar i perpetuar
fórmules per no discriminar col·lectius
socialment oprimits. Per tant, també
són responsables de tenir cura de les
concepcions que es construeixen en
l’àmbit mediàtic sobre com cal entendre la salut mental, una dimensió
humana i natural que afecta horitzontalment totes les persones.

Annex:
Entrevistes a
periodistes,
professionals
i activistes
MERCÈ TORRENTALLÉ:
|
24 Vicepresidenta

d’Obertament i Activista
contra l’estigma.

27|
31|
34|
38|

GUILLEM SÁNCHEZ:
Periodista de successos a
El Periódico de Catalunya.
LAURA PÉREZ: Docent,
psicòloga, investigadora i
activista contra l’estigma.
ÀLEX GUTIERREZ:
Periodista. Escriu el Diari
Ara sobre el discurs públic
als mitjans.
FRAN EIROA: Psicòleg,
investigador, docent i
activista contra l’estigma.

OBSERVATORI DE MITJANS
I SALUT MENTAL

23

“Als mitjans es ven
la idea de que som
persones perilloses”

MERCÈ TORRENTALLÉ
Vicepresidenta d’Obertament
i activista per la salut mental.
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Com a persona que vas tenir un
episodi psicòtic, quina opinió general
et mereix el tractament que fan els
mitjans d’aquest tema?
Primer de tot hi ha molt desconeixement. Inclús amb reunions que hem
fet amb periodistes no només desconeixen el tema sinó que el poc que en
saben és de forma molt esbiaixada.
Brots psicòtics n’hi ha de molts tipus i
els mitjans només s’enfoquen amb la
violència. I això no és real. No diferencien un episodi psicòtic, del que és un
trastorn bipolar o una esquizofrènia,
tenen molta confusió sobre el tema.
Aquesta confusió dels periodistes
comporta a que utilitzin les paraules
inadequadament.
Com veus el tractament que es fa de la
depressió i l’ansietat als mitjans?
Crec que és molt lleu, se’n parla poc i
normalment de forma superficial. Es
fan coses puntuals però no és un tema
que tingui gaire espai. No és prioritari.
I és llastimós que la salut, la mental en
aquest cas, no es consideri una temàtica prioritària i el Messi sí.
Quina gran diferència creus que hi
ha entre l’experiència real d’un
episodi psicòtic i la que es plasma
en els mitjans?
El mitjans recalquen la violència quan
hi ha moltíssims brots psicòtics que no
tenen a veure amb la violència. Hi ha
un estudi de la Universitat de València
que explica que hi ha més de 450 milions de persones al 1er món que estem
prenent medicament psicòtic. Amb
aquesta quantitat de gent, negar que

“Els diagnòstics son privats i els mitjans haurien
de vetllar per mantenir aquesta privacitat perquè
és molt important respectar el Dret a la Intimitat”

en aquest grup hi ha qui és violent no
es pot fer. Però afirmar que el col·lectiu
sencer ho sigui, tampoc es pot fer.
Com creus que el periodisme podria
compensar aquesta manca de precisió?
La tasca dels ‘Esmorzars amb periodistes d’Obertament’ és molt valuosa.
Recordo quan en vam fer un al Col·legi
de periodistes de Lleida que un dels
periodistes se’m va acostar i em va dir
‘És la primera vegada que algú m’ha
sabut clarificar què és un brot psicòtic’. En primer lloc, el problema és que
hi ha hagut una degeneració de les
paraules. I penso que el bon ús de les
paraules és molt important i el primer
pas per entendre-ho. Després, quan
estem parlant d’esquizofrènia sempre
surten a la llum casos extrems que
tenen a veure amb la violència i això no
ajuda tampoc.
Què creus que falta als mitjans per
tractar el tema correctament?
Que abans de penjar una etiqueta a
una persona s’assabentin bé. I que no
facin cas a la rumorologi pel que diu el
veí o el policia o qui sigui. Els diagnòstics son privats i els mitjans haurien de
vetllar per mantenir aquesta privacitat
perquè és molt important respectar el
Dret a la Intimitat. Una persona que

té un problema de salut mental pot
dir-ho o pot no dir-ho . Si a l’hora de
treballar no tens cap obligació de dir
que tens una patologia per què els
mitjans de comunicació quan hi ha una
malifeta etiqueten d’aquesta manera? No es considera que al món hi ha
maldat i que aquesta no ve implícita en
els problemes de salut mental. I amb
aquest tema els mitjans no ho fan bé
perquè els hi és més fàcil explicar que
algú que ha fet una malifeta és perquè
té un problema, però aquest problema
pot ser social, educatiu, cultural i no té
perquè ser de salut mental.
T’irrites al pensar en l’estigma que hi ha
al voltant de l’esquizofrènia als mitjans
de comunicació?
Sí, m’enfado perquè jo no he estat mai
violenta. I aquest estereotip després
té unes conseqüències reals, com és el
cas de l’aplicació de les pistoles tàsser

“Un dels periodistes se’m
va acostar i em va dir ‘És la
primera vegada que algú
m’ha sabut clarificar què
és un brot psicòtic’”
OBSERVATORI DE MITJANS
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a una persona amb una crisi que el que
necessita és un altre tipus de suport,
no acabar immobilitzada. Si ets una
persona amb un diagnòstic de salut
mental i vas al CAP per mal d’esquena,
primer ja t’etiqueten i llavors aquest
dolor a l’esquena pot ser que te l’inventis. I aquesta idea de que ens inventem
qualsevol cosa que sentim, encara que
sigui real, els mitjans de comunicació
l’afavoreixen molt.
Com definiries l’experiència psicòtica de
forma més clarificadora?
L’episodi psicòtic és confondre la realitat. Tu tens una realitat que sents i vius
d’una manera intensa i molt més forta
que la realitat que t’envolta. I aquí hi
intervenen tots els sentits: vista, oïda,
gust, olfacte, tacte. Aleshores reacciones segons aquestes vivències que els
teus sentits capten de forma alterada.
Si tens por t’amagues. Si penses que et
persegueixen, corres. Les persones del
voltant no li troben un sentit però tu
estàs vivint aquella realitat d’una forma
molt més intensa que la realitat mateixa. Confondre la realitat amb el teu
món interior crea situacions de molt
estrès amb les persones de l’entorn
que molt sovint s’espanten en comptes
de parar-se a escoltar què et passa i

“Confondre la realitat amb el teu món
interior crea situacions de molt estrès
amb les persones de l’entorn que molt
sovint s’espanten en comptes de parar-se
a escoltar què et passa”

entendre que vius una mena de ‘traïció’
dels sentits.
Els missatges podrien incloure informació útil. Per exemple, quan una persona
s’adona que l’altra s’està desconnectant
de la realitat compartida, què és el
millor que es pot fer?
Acompanyar de veritat. No negar
la percepció de la persona en crisi,
perquè això fa que la bola es faci més
grossa. Escoltar sense jutjar i no voler
imposar la teva veritat. Perquè la persona que passa per un estat psicòtic
sent amb tot el seu cos que allò que
està vivint és real. Però com a societat
no estem preparats per escoltar així, i
menys quan als mitjans es ven la idea
de que som persones perilloses. Així
encara és més difícil perquè la gent no
pot asseure’s a escoltar i acompanyar
perquè té por.

“La banalització quan es tracta del
patiment de les persones és el que no
s’hauria de donar mai en un mitjà de
comunicació. I contra això ens rebel·lem”
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I quin efecte té en relació a això, l’ús
metafòric de les paraules psicosi i
esquizofrènia?
Aquest mal ús i abús del llenguatge no
defineix el significat d’aquests conceptes. I al no remetre’ns a les definicions
del seu significat fa que s’utilitzin incorrectament i resultin estigmatitzadors. El
problema és que es fan servir per parlar
de tot, de política, de sanitat, d’educació, de qualsevol cosa! I això fa que, per
exemple, hagi pogut sentir la canalla que
s’ajunta al parc de davant de casa dir-se
els uns als altres ‘Tu el que tens és una
psicosi, tu ets esquizofrènic’. Falta molta
informació. I els mitjans quan fan servir
aquests termes caldria procurar per
definir-ho amb propietat.
Quin és el perjudici d’aquest ús amb
sentit figurat?
El risc és que banalitzem la malaltia.
Es normalitza un ús del llenguatge que
no té res a veure amb el significat real.
I això acaba afectant la desinformació
i afectant les persones que pateixen
incomprensió. La banalització quan es
tracta del patiment de les persones és
el que no s’hauria de donar mai en un
mitjà de comunicació. I contra això ens
rebel·lem.

“Dir que algú
té antecedents
psiquiàtrics per
justificar el que
està passant és
una fórmula molt
criticada dins de la
professió”

GUILLEM SANCHEZ
Periodista de successos.
El Periódico de Catalunya.
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“Quan informo d’això tinc un límit claríssim perquè no
tinc clar si és a causa de la pandèmia, de la malaltia, la
suma d’altres factors? No és gens fàcil explicar-ho. Però
no explicar-ho no és una opció”

Què en penses de la tasca que fa
Obertament en relació amb el tractament de la salut mental als mitjans de
comunicació?
Encara que sigui una feina de
formigueta, crec que parlar amb
periodistes és més efectiu que anar
queixant-se per xarxes socials. Perquè
hi ha col·lectius que tenen una actitud
de perseguir-te per Twitter. I no dic
que no faci falta treure ‘el latigo’,
però el diàleg constructiu és molt
necessari.
Concretament amb què creus que
Obertament podem ajudar als mitjans?
Recordo que Obertament vau venir fa
uns anys a la redacció de El Periódico
i just per aquella època va passar un
cas paradigmàtic que va ser el d’aquell
home que va robar el camió del butà.
En aquell context d’alerta terrorista i
hi havia hagut els atemptats de Niça
amb aquell camió que envesteix als
vianants al passeig marítim. Aquí
Barcelona un home roba un camió i
acaben obrint foc contra ell. Tothom
es pensava que era un atemptat terrorista, i no.
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Ho recordo: vam emetre un comunicat
alertant als mitjans del perill d’estigmatització si els mitjans començaven
a fer rebombori i a especular sobre la
salut mental de l’home.
En aquests casos pels periodistes se’ns
fa molt difícil. Se’ns diu que tenim un
home que torna de festa, passadíssim.
A banda surt un ministre dient que
tenia antecedents psiquiàtrics. Quan
un ministre diu ‘no és un terrorista
sinó que és un home amb antecedents
psiquiàtrics que està fora de si’, el titular que hem de fer nosaltres quin és?
Aquest és el problema amb el que ens
trobem. Hi ha moments en que és impossible oferir tota la sensibilitat que
té dret a exigir el col·lectiu de persones
amb trastorns mentals, considero que
el periodisme aquí encara té molt de
camp per recórrer.
Com pot compensar-se quan la
declaració de la font autoritzada és
estigmatitzant o poc precisa?
Dir que algú té antecedents psiquiàtrics per justificar el que està passant
és una fórmula molt criticada dins
de la professió. Què vol dir que té
antecedents psiquiàtrics? Pensem en

una persona visiblement exaltada en
un carrer de Barcelona que parla a
crits en una llengua que no entenem
la resta i l’envolten 3 mossos d’esquadra. Quan algú està molt alterat
exactament de què estem parlant? Els
periodistes no tenim accés a tota la
informació i a les proves. De vegades
només sabem que hi ha una persona
que està fora de si.
Quin és el repte del periodista? Què es
posa en joc quan, a més, ets conscient
de que allò que escrius podria malmetre la imatge de tot un col·lectiu?
Arran de la trobada amb vosaltres,
personalment me n’he estat molt d’incloure qualificatius que tinguin a veure
amb un trastorn mental si no estic
100% convençut que per una banda, realment és així, i per l’altra, que
aquest detall sigui rellevant. Tinc molt
clar que això no es pot posar gratuïta
i alegrement. Però hi ha realitats que
s’han d’explicar.
Posa’ns un exemple recent en que això
hagi estat complicat.
Arran de la pandèmia hi va haver
persones que havien d’estar en centres

“Compensa posar segons quines característiques de la
persona amb la lesió que això pot crear al col·lectiu? És
un tema realment difícil”

especialitzats fent el seu tractament
però que amb el confinament van
tornar a viure amb els seus pares. Parlant amb un investigador dels mossos
em deia que hi havia hagut homicidis
els darrers temps protagonitzats per
persones que haurien d’estar tractades
en un centre però que per la pandèmia han retornat al domicili patern i
havien matat als seus cuidadors. Això
ha passat.

estat el que ha provocat la discussió,
per exemple. Que sigui estranger, sí
aporta informació. Des d’un punt de
vista professional, jo com a periodista
he d’explicar el que ha passat el millor
que puc, incloure tota la informació
que és rellevant perquè s’entengui.
Compensa posar segons quines característiques de la persona amb la lesió
que això pot crear al col·lectiu? És un
tema realment difícil.

Quan informo d’això tinc un límit
claríssim perquè no tinc clar si és a
causa de la pandèmia, de la malaltia, la
suma d’altres factors? No és gens fàcil
explicar-ho. Però no explicar-ho no és
una opció.

En relació amb el trastorn psicòtic hi
ha un perfil concret que està sobrerepresentat, que és el que té a veure
amb el clixé de la violència i en paral·
lel sabem que no hi ha pràcticament
referents de com viu el seu dia a dia
una persona amb esquizofrènia. Això
crea un biaix.
Està clar que si hi ha una visió esbiaixada s’ha de solucionar. El tema és com.
Per començar cal tenir present que els
mitjans tenim molta menys incidència
que anys enrere. Dins dels tradicionals la televisió encara seria on més
poder hi ha. I aquí, et diria que son els
continguts d’entreteniment tenen un
rol súper important: s’estan basant en
els successos com una font d’inspiració

Creus que és necessari incloure
l’origen o la religió o altres descripcions d’una persona per entendre la
naturalesa d’un fet si no sabem si
aquesta categoria que li afegim hi té
cap relació?
Hi ha casos en que el fet que la
persona tingui un origen o altre no té
rellevància. A no ser que per exemple, hi hagi hagut una trava dialectal
perquè eren estrangers i aquest fet ha

per a enormes produccions, a partir
del True Crime . Coses que afecten a
persones reals i que s’estan consumint
com a productes d’entreteniment i
prou. Son molt més massius i tenen
molta més capacitat. Si l’entreteniment
no es basés tant en l’equizofrènia per
fer ficcions, hi ha moltíssims exemples,
Psicosi, El Club de la lucha, tot això, una
pel·li o una bona sèrie que retractés la
veritat de com viu una persona amb
esquizofrènia aniria molt bé per llevar
segons quines coses. Dit això, els periodistes hem de canviar? Sí. Si existeix
una sobrerepresentació que perjudica
cal treballar per a que deixi de ser així?
Sí. Però lamentablement hem perdut
molta capacitat d’influir en l’opinió
pública.
Si es posa la paraula ‘Esquizofrènia’ en
un titular digital, el clickbait el tens
assegurat. I si té relació amb algun
fet violent encara més. Com es lluita
contra això?
Si entrem en una lògica de consum
d’informació està molt basada en això.
Si escric 2 titulars iguals i en un explico
d’una forma acurada, contextualitzada,
sensible què és una persona amb es-
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“Els continguts d’entreteniment tenen un rol súper
important: s’estan basant en els successos com una font
d’inspiració per a enormes produccions,
a partir del True Crime”

quizofrènia. I en un altre, una persona
amb esquizofrènia que ha comès un
delicte, està clar que tindrà moltes més
visites la segona notícia. I es desesperant! Perquè a mi la notícia ‘Persona
amb esquizofrènia reduïda amb una
pistola tàsser’ costa 5 minuts fer-la i la
rendibilitat que treu el diari és enorme. Després entrevisto una persona,
la seva família, faig un reportatge amb
profunditat de les problemàtiques a
les que s’enfronta una persona amb
esquizofrènia i el rendiment d’aquella
publicació serà molt baix.
I com es poden generar continguts
interessants o atractius sense haver
de recórrer al morbo fàcil o al titular
tendenciós per atraure clics?
Ufff...això no se si es pot canviar. El
que sí sé és que als professionals
no ens hauria d’afectar. El dia que jo
comenci a escriure en funció dels clics
i deixi de fer reportatges en profunditat, com a periodista no serveixo, es
pot prescindir de mi. L’única manera
de continuar reivindicant la figura del
periodista és continuar fent això encara que no se’ns escolti massa, és el
que ens toca fer. La notícia aquesta de
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‘reduït per una pistola tàsser’ la podria
escriure una màquina. L’altra no.
Creus que el canvi serà primer social,
com ha passat en altres lluites com el
feminisme, i els periodistes anireu a
remolc del que es reivindiqui des del
carrer i que quan la conscienciació o
l’exigència creixi llavors canviaran les
maneres d’explicar segons què?
La pandèmia ha demostrat quines
eren les nostres febleses i les mancances que tenim com a societat pel que
fa l’atenció psicològica. Som molt conscients de que qualsevol persona quan
l’apreten una mica, tots podem acabar
desenvolupant trastorns mentals.
Crec que a dia d’avui som molt més
receptius del que és la salut mental. És
un bon moment, penso, perquè la gent
prengui consciència del tema.
Tot i així aquest informe no ha detectat d’un augment de notícies que expliquin bé què és un episodi psicòtic,
quins son els primers símptomes, com
acompanyar algú que comença notar
coses rares, etc..Fins i tot en un context de pandèmia on sabem que els
casos han augmentat i han augmentat

de grau, no ho hem vist reflectit en els
mitjans.
Pel que fa la salut mental en general
sí que hi ha hagut un augment de continguts durant la covid19. Clarament.
Tant pel que fa la manca de recursos
de la sanitat pública com per parlar
de les persones que més ho han patit.
Però l’episodi psicòtic és cert que no
es tracta. O si es tracta és perquè hi
ha hagut un incident i s’ha hagut de
reduir amb tàssers i és el SEM, els
mossos o la guàrdia urbana qui ens
n’informa. I perquè molt sovint son els
familiars qui ho han reclamat, i son els
familiars els qui alerten de que aquella
persona està tenint un episodi psicòtic.
El problema és que només se’n parli en
aquest context.

“Haver passat per
un episodi psicòtic
no fa que les teves
idees siguin delirants
i no puguis raonar o
expressar-te”

LAURA PÉREZ
Docent, investigadora, psicòloga
i activista d’Obertament.
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Creus que durant el 2020 es va parlar
més de trastorns psicòtics als mitjans
de comunicació?
Els mitjans van parlar de la ‘Psicosi’
del paper de wàter però no de la que
patim de veritat les persones. Jo no
he vist que els mitjans entrin a aquest
detall. El que sí he vist són testimonis
directes de persones famoses que a
les seves xarxes socials, han parlat
de les seves experiències particulars.
Aquí sí vaig notar un canvi durant la
pandèmia.
Una millora en com els famosos parlen
de la seva salut mental?
Sí. Crec que és important que la persona que passa per això sigui ella mateixa
la que expliqui la història i faci la seva
reivindicació. He seguit bastant el cas
de Britney Spears i que la seva família
la tenia incapacitada. És important que
fos ella mateixa qui s’expressés.
Quina és la teva opinió general de com
els mitjans informen sobre trastorns
psicòtics?
Em posen molt nerviosa els típics ‘Tips
per detectar que tens…’ Això em sembla molt perillós. Tot i que acostumen a
ser sobre ansietat i depressió. Inclús el
tema del suïcidi té un núvol d’opinió a
la xarxa. No obstant, sobre psicosi no hi
ha res. I això també crec que diu alguna
cosa. Està molt amagada la psicosi. Es
fa servir metafòricament però a l’hora
de la veritat no s’explica què és. Sembla
que les fronteres son difícils de definir.
Com explicaries tu la psicosi?
Per mi l’episodi psicòtic va ser una
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“Els mitjans van parlar
de la ‘Psicosi’ del paper
de wàter però no de la
que patim de veritat les
persones”

en general. El problema és crear una
representació simbòlica amb aquesta
càrrega i oblidar-nos de ressaltar també
les coses positives, perquè explicar que
un director de cine conegut travessa
un procés psicòtic i tot i així és una persona amb capacitats o creativa és una
vessant que no s’explica.

Ho dius perquè hi ha la falsa creença
de que un brot psicòtic és violent?
Exacte. He de dir però, que quan portava 3 dies seguits sense dormir recordo
que vaig cridar i vaig donar un cop de
porta. Però segurament qualsevol persona que no dormi en 3 dies mostraria
un comportament més irritable.

Com creus que aquest biaix afecta a
les persones diagnosticades?
Els mitjans creen un simbolisme i malgrat jo estigui vivint una sèrie de sensacions, també s’hi barregen les idees que
venen de fora. Quan se’t diu que estàs
tenint un episodi psicòtic a tu també se
t’activa tot l’imaginari i els estereotips
de la part negativa. Tant a tu mateixa
com a la teva família quan la institució,
en el cas d’haver-hi un ingrés hospitalari, ho comunica a l’entorn proper. Els
professionals utilitzen el mateix terme,
psicosi, perquè al final és terminologia
mèdica. Llavors et diagnostiquen i de
cop tot el teu entorn activa tot aquest
imaginari en relació a tu i al que estàs
travessant.

I quina diferència hi ha entre l’experiència que tu vas viure i com es representa el tema quan surt als mitjans?
Per començar diria que en els mitjans
no tracten massa d’explicar experiències particulars. No busquen la veu de
qui ho ha passat sinó hi ha una xarxa
semàntica en relació al seu significat
que té a veure amb un sen sentit,
allò fora del comú, a l’ extralimitació.
També se sol associar a la idea de que
la psicosi tendeix a l’agressivitat, a
decisions mal preses i a coses negatives

I això perjudica?
Si l’imaginari és tant negatiu, sí. L’experiència amb el meu entorn va ser que
es va despertar molta por i sobreprotecció. Volen cuidar però al final acabes
patint molta vigilància. Jo he tingut sort
perquè el meu primer brot l’he tingut
quasi als 40, ja tinc una trajectòria, ja
tenen una imatge de mi. I encara que
hagi passat aquesta experiència, aquesta imatge no s’ha desmuntat. Però ha
estat una sorpresa i ha generat por fins
al punt que he de fer molts esforços en

interpretació de la realitat que no
coincidia amb la que tenia la resta de
persones al meu voltant i que em va
sobrepassar. Les al·lucinacions en el
meu cap eren això: el meu pensament,
recolzat per la tecnologia i la música,
creava al·lucinacions. I en cap cas per
mi ha implicat agressivitat.

demostrar o en tranquil·litzar als altres
sobre com estic. O tenir cura del que
dic perquè no s’alarmin ni es preocupin
en excés.
Diries que el paper dels mitjans ha pogut afectar directament la teva vida?
Clar! Perquè el discurs dels mitjans fa
que tinguem doble feina: per una banda treballar per la recuperació, que no
és poc, i per l’altre donar al teu entorn
aquesta tranquil·litat de que tu no ets
com el que surt als mitjans. I estàs tota
l’estona subjecte a una avaluació. No
és estrany que els pares preguntin als
meus amics: però com la veieu? Sempre
estan amb el dubte. Tenir un episodi
amb unes circumstàncies particulars no
hauria d’anar lligat a que el dubte sobre
la teva salut mental estigui indefinida
en el temps.
L’estigma de la salut mental fa que
dubtin de tu?
Sí, a mi em pesa. Fa que m’exigeixi
encara més, afegeix pressió. Si un dia
em llevo creuada i preferiria quedar-me
dormint, no m’ho permeto. Em sobre
exigeixo per demostrar que tot està bé,
no em permeto caure.

Creus que en aquest efecte també hi té
a veure el discurs mediàtic?
Sí, tot influeix. Un altre exemple que
em ve el cap sobre l’efecte de com els
mitjans tracten la psicosi és en la creença de que un episodi psicòtic només el
poden tenir les persones amb esquizofrènia. La psicosi pot desenvolupar-se
també amb un trastorn bipolar, les
depressions, el consum de tòxics, etc.
El poder de les etiquetes diagnòstiques:
és útil o alimenta l’estigma encara més?
L’etiqueta també té el poder d’activar
un imaginari o un altre i això també
tindrà a veure amb el que et permets
o no. Si a mi m’haguessin diagnosticat
d’esquizofrènia que s’associa a incapacitat, cronicitat i més gravetat, potser la
meva família haguessin pressionat més
perquè me n’anés a viure amb ells.
Com afecta l’estigma de la psicosi a la
societat en general?
La imatge que ens ve al cap quan
pensem en algú que li passa això és que
està completament fora de la realitat
i en el meu cas no va ser així. Durant
l’ingrés a urgències, al que vaig anar per
voluntat pròpia, podia mantenir una

“Els professionals utilitzen el mateix terme, psicosi,
perquè al final és terminologia mèdica. Llavors et
diagnostiquen i de cop tot el teu entorn activa tot aquest
imaginari en relació a tu i al que estàs travessant”

conversa amb la persona que m’atenia.
Vull dir que la creença que tenim de
què una persona en estat psicòtic està
fora de la realitat que ens envolta o no
t’hi pots comunicar, no té perquè ser
sempre així.
Creus que la idea de recuperació apareix prou als mitjans de comunicació?
No. Quasi no hi apareix i et sents molt
perduda. Sense referents.
Quin missatge és interessant d’incloure
als mitjans?
Depèn de qui parli. Però crec que el
més transversal és que som éssers
socials i és important que s’escolti a la
persona que passa per una experiència
així perquè no s’aïlli. Haver passat per
un episodi psicòtic no fa que les teves
idees siguin delirants i no puguis raonar
o expressar-te. Cal escoltar la veu de les
persones que ho hem passat. Això és
important perquè els mitjans poden fer
que la societat s’obri a aquesta funció de
suport.
Quina seria la teva conclusió sobre l’observatori de mitjans i salut mental?
Està comprovat que els mitjans poden
generar un imaginari en el qual la persona amb simptomatologia paranoica és
imprevisible o violenta (com si les persones sense símptomes no poguessin ser
violentes!) Però poden també explicar
aquestes peculiaritats d’una altra manera. Si els mitjans transmetessin unes
altres idees, la societat podria estar més
oberta a no pensar sempre que en un
estat psicòtic hi apareix la pitjor part de
l’ésser humà.
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“Les paraules psicosi
i esquizofrènia son
molt atractives, molt
cridaneres però
s’utilitzen de manera
terrible als mitjans”

ALEX GUTIERREZ
Escriu una columna diària al diari Ara sobre
periodisme, en relació al discurs públic als mitjans.
FOTO: PERE VIRGILI / ARA
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Per què és notícia quan algú té una
crisi de salut mental a l’espai públic?
Pel sol fet de tenir-la no hauria de ser
notícia. Però hem d’assumir que hi ha
una demanda i, per tant, algú acabarà
servint aquella informació. A partir
d’aquí, jo centraria els esforços a determinar unes línies vermelles per, si al
final es tracta l’assumpte, garantir que
es fa amb tot el rigor.
Quines son aquestes línies que no haurien de traspassar-se?
Qualsevol periodista que hagi pensat
una mica en el seu ofici té clar quin
és el decàleg i els límits de l’ofici. El
problema no és tant decidir els criteris,
que sobre el paper tothom comparteix,
sinó com fer complir el manual. Qui es
mira les guies d’estil? Qui les aplica? A
l’Estat Espanyol, que legislativament és
el que compta, no hi ha un consell com
sí l’hi ha al Regne Unit o el Consell de
l’audiovisual francès. Espanya no té cap
organisme de control que fili tan prim
com per entrar en l’anàlisi del discurs.
No entra en els continguts de fons amb
l’objectiu de millorar-los, o establir
línies vermelles per evitar estigmes o

llenguatge de l’odi. En altres països no
és així. O bé perquè hi ha un organisme regulador o bé perquè hi ha una
sensibilització major de l’opinió pública
que exerceix una pressió i demana un
rigor. A Espanya el nivell d’exigència de
l’espectador davant les televisions és
molt baix.
Llavors quan és notícia i quan està
justificat?
Ho és si afecta a la col·lectivitat o
genera un interès per la rellevància
del subjecte. Cal distingir entre les
persones que tenen un perfil públic i
la persona del carrer. Si una persona
anònima té una crisi no hauria de
ser notícia a no ser que es consideri
que aquest fet té una afectació per la
vida de la comunitat. En el cas de les
persones públiques, tampoc ho hauria
de ser però entenc el mecanisme pel
qual es fa notícia si X persona ha patit
un trastorn, de la mateixa manera que
se n’expliquen coses banals com ara si
se’n va al llit amb aquest o amb l’altra.
Penso sobretot en persones que fonamentalment venen la seva intimitat,
com a manera de guanyar-se la vida.

“Allò tan típic de dir ‘la situació
esquizofrènica’ com a sinònim de
contradictòria, per exemple. La llengua
ha absorbit aquest ús, quan l’ezquizofrènia
no hi té res a veure”

Ara bé, sí que caldria alertar de que si
algú comercialitza amb la seva salut
mental, ha de ser conscients de l’impacte que això té i que pot contribuir a
l’estigma i perjudicar moltes persones
que no formen part del seu entorn.
Em ve al cap el cas de Belen Esteban.
Durant una època Telecinco va jugar
amb que tenia ideacions suïcides. Es
va munyir l’aspecte de la salut mental,
el fet de que estava al límit. Això s’hauria d’evitar.
Et refereixes a la forma, al to, l’enfocament que es va fer?
Sí. Quan el context en el que es parla
de salut mental és un programa de
safareig està destinat a ser motor d’estigma, de desinformació, de tot s’hi val.
De penjar l’etiqueta de ‘boig’ i llavors
posar-ho tot al mateix sac. Quan dins
del paraigües del no estar bé hi poden
haver simptomatologies diverses, trastorns de molts tipus... Frivolitzar amb
això s’hauria d’evitar; caldria aplicar
mesures.
Estem parlant de sensacionalisme?
Les paraules psicosi i esquizofrènia
son molt atractives, molt cridaneres
però s’utilitzen de manera terrible als
mitjans. Per exemple, les persones som
contradictòries per naturalesa. A partir
d’aquí, que un pugui tenir moments
extrems, pensar de forma alternativa
acaba per qualificar-se d’esquizofrènia.
Allò tan típic de dir ‘la situació esquizofrènica’ com a sinònim de contradictòria, per exemple. La llengua ha absorbit
aquest ús, quan l’ezquizofrènia no hi té
res a veure.
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“Algú pot haver patit
una depressió i que això
no tingui res a veure
amb que 5 anys després
segresti un camió”

I el paper de les fonts informatives?
Quines declaracions cal incloure a la
notícia?
Els periodistes no som uns simples
traslladadors de missatges de fonts. Se
suposa que mediatitzem la realitat que
observem. Per tant, si parlem amb un
veí que ens diu ‘ la terra és plana’ primer
sabem que la terra no és plana i segon
si no és pertinent en aquesta notícia, no
ho posaré si no ve al cas. De la mateixa
manera si una font ens diu ‘això ho han
fet uns bojos’ jo el primer que pensaré
és si aquella persona està capacitada
per determinar l’estat mental d’algú. Si
no és així, aquesta cita no aporta res.
I si un ministre diu que la causa
d’aquell incident son els antecedents
psiquiàtrics encara que això no expliqui els fets, quina responsabilitat hi té
el periodista?
En aquest cas no podem esperar que
el periodista no reculli la frase d’un
ministre. Però sí que ha de mirar si alguna informació més contrasta, matisa
o contradiu aquella versió oficial. Algú
pot haver patit una depressió i que això
no tingui res a veure amb que 5 anys
després segresti un camió.
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S’abusa de l’especulació sobre l’estabilitat mental de les persones per
explicar fets complexes o conductes
reprovables?
És de naturalesa humana buscar els
perquès, sobretot quan hi ha un fet extrem, recordem el cas de Germanwings.
En un moment de col·lapse emocional
i la commoció que va causar l’horror
de tot plegat algú diu ‘trastorn mental’
i automàticament sembla que el nivell
d’angoixa col·lectiva ja es rebaixi. ‘Ah
clar, el seu cervell no és com el nostre’
es pensa com a mecanisme de defensa.
I això és súper perillós. L’efecte general
és alliberador perquè ‘Jo no sóc així,
així és l’altre’ Això és un mecanisme
pervers perquè és poc rigorós. Amb el
perill de que puguis pensar que si algú
que coneixes té aquest trastorn aquella
persona et pugui fer mal. Per això és
important la visibilització de que al món
hi ha una immensíssima majoria de
persones que tenen aquests trastorns i
no suposen cap amenaça, i que quan hi
ha un succés en la immensíssima majoria de casos els trastorns no són la raó
de per què ha passat allò. El tema és
sobretot no simplificar la complexitat.

Com es pot compensar aquesta tendència a simplificar?
En la mesura que visibilitzem la prevalença dels trastorns, assumirem que el
professorat dels nostres fills pot tenir
un trastorn o que segur que hem pujat
a trens conduïts per persones amb
trastorn i hi hem dipositat la nostra
confiança. Si miro el meu entorn immediat, hi veig molta gent patint ansietat
i afectacions diverses i de vegades
difícils de categoritzar. Els mitjans però
necessitem categories perquè són les
realitats que l’altre identifica i aquí penso que hi ha la base de les distorsions.

“És important la
visibilització de que al món
hi ha una immensíssima
majoria de persones que
tenen aquests trastorns i
no suposen cap amenaça”

Vols dir que el perill és que mentre
creix la consciència i l’apertura, en
paral·lel també augmenten discursos
més conservadors?
Exacte. Creix la polaritat o s’articula un
missatge explícit en contra d’aquella
voluntat de transformació. No crec que
sigui el cas de la salut mental. Però cal

La transformació depèn de què els
mitjans madurin o de que l’opinió
pública pressioni com ha passat arran
de campanyes com el MeToo o BlackLifesMatter?
D’una banda sí, la pressió social hi fa.
Però també és una arma de doble full.
L’opinió pública és un reflex del que els
mitjans emeten, i aquesta condiciona
als mitjans i de vegades és allò de l’ou i
la gallina, qui està condicionant a qui?
Els mitjans hem d’anar molt arrapats a
l’opinió pública per provocar un canvi
perquè algunes accions poden rebotar i
crear una polarització, cal estar molt en
el temps històric precís.

anar amb compte perquè si s’inserís en
el pack d’allò políticament correcte cal
vigilar que la salut mental no acabi sent
un tema que acabi polaritzant, com
l’homofòbia, el racisme o el masclisme.
Simone Biles, per pròpia decisió de
tenir cura de la seva salut mental, es
retira de la competició en les Olimpíades de Tokio’21. I discursos ultra
capacitistes van aflorar.
Cert. I si t’hi fixes en quins mitjans la
van criticar amb un discurs de ‘que
corri, que aquí tots tenim problemes’,
en el cas de Simon Biles hi va haver
un corrent de simpatia majoritari però
també va aparèixer el discurs de ‘Jo
admiro a qui se sobreposa i venç’.
Una atleta d’alt nivell, dona, jove, racialitzada decideix on posa els límits i
diu ‘La meva salut mental és el primer’,
mentre el món sencer la mirava. Què
es mou aquí que pugui polaritzar?
La reacció hagués estat diferent si no
fos dona. Part de les crítiques a Simone
Biles també tenen a veure amb el
masclisme. L’actitud masculina és tu
estàs fet una coca però tu et sobreposes. Amb això vull dir que es categoritza
però no amb l’objectiu d’informar sinó
amb el d’influir o moure la palanca de
l’opinió pública. Entenc les inèrcies de la
professió. I costa, costa molt. A banda
de que hi ha molts que només treballen pel clic. Estic segur que algú podria
estudiar que posar ‘Psicosi’ en un titular
et genera més diners.
Si la paraula ‘Psicosi’ té un atractiu
comercial, per què no ho aprofitem

per explicar bé què és la psicosi real
en comptes d’abusar del seu sentit
metafòric?
Un dels problemes dels mitjans és el
seguidisme. Hi ha un magma que es
crea entre mitjans, opinió pública, institucions, etc.. que realment emergeix
i tothom acaba parlant del mateix.
Exemple ‘Coronavirus i depressió’. I
tothom a seguir el mateix tema. I és
absurd perquè altre cop com necessitem una categoria que puguem
reconèixer i simplifiquem. Estic segur
que si ara sortim al carrer i preguntem
quin impacte ha tingut la pandèmia,
molts et diran la depressió. D’alguna
manera s’ha convingut o s’ha produït
aquesta idea. Els periodistes potser
hauríem de tenir més consciència
sobre com col·lectivament influïm en
aquest món. Però hi ha unes corrents
de pensament i es difícil. Cal visibilitzar
més diversitat, això està clar que és
una fórmula, explicar-ho. Però després
també denunciar els mals usos intentant evitar que s’etiqueti com alguna
cosa ideològica o que això de lluitar
contra l’estigma de la salut mental
és ‘de progres’ perquè podria ser un
perill.

Les persones que donen la cara per
ara, encara son un granet de sorra en
el desert.
Els granets compten! I la denúncia i
el recordatori també. És cert que el
llenguatge construeix imaginaris però
en el cas de la salut mental no penso
que canviar el llenguatge sigui “la”
solució. Si algú que ha estat de baixa
per raó de salut mental, al moment de
reincorporar-se hi ha un estigma, això
no depèn del llenguatge.
Malauradament als mitjans encara
veiem com es fa servir la salut mental
per insultar o desacreditar.
Però no podem confiar amb què només atacant al llenguatge canviarem el
món. Això és una mica naïf. Més que
canviar les paraules –que tenen una incidència forta en el cercle més afectat,
però escassa en la població general– el
que cal és visibilitzar i reivindicar. En el
moment en que aquestes persones no
es queden a casa, participen de la vida
social i això s’explica, també es produeix que els propis mitjans se n’adonen
que no poden referir-s’hi amb aquella
paraula inapropiada. Hi ha d’haver una
evolució en paral·lel.

“Cal vigilar que la salut mental no acabi
sent un tema que acabi polaritzant, com
l’homofòbia, el racisme o el masclisme”
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“Sembla que el
trastorn mental,
encara que tapi tota
la resta de matisos,
es converteix en la
característica capaç
d’explicar qualsevol
atrocitat”

FRAN EIROA
Psicòleg, investigador, docent
i activista contra l’estigma.
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Com definiries tu la psicosi?
Quan parlem de psicosi parlem d’una
percepció de les coses i les relacions
allunyada del comú. Moltes vegades
es desencadena en un període curt de
temps i és quan parlem de crisi o més
col·loquialment, de brot. Pot comportar
al·lucinacions, deliris, percepcions corporals estranyes... però també menys
capacitat per expressar emocions i per
sentir plaer.
Les conclusions de l’informe evidencien que continua existint una sobre
representació dels casos que relacionen
trastorns psicòtics i conducta violenta.
La psicosi en si mateixa no implica res
que faci que la persona estigui més
predisposada a exercir violència cap als
altres. Crec que el que ens confon és
el concepte més general de «trastorn
mental» on fiquem tot el que se surt de
la norma, com fer mal als altres sense
sentir remordiments. A això també se li
ha posat una etiqueta diagnòstica, ara
és antisocial, abans era psicopatia.
Els mitjans no en fan cap distinció.
Quins efectes pot tenir per la població
aquesta desinformació?
En la reacció de les persones hi intervé la interpretació que en fem segons
la cultura. No és igual com es veuen
aquestes experiències en el context de
certs rituals en tribus aïllades en les
quals es provoquen estats alterats amb
al·lucinògens, o, sense anar tan lluny,
per part de santes que tenien experiències en què veien a Déu. El problema
ve quan l’experiència li passa a algú que
és pobre, que va begut o altres factors

“La sobre representació per part dels mitjans
pot provocar que ens facin més por certs
perfils. Un exemple semblant seria amb el que
passa amb els ciutadans negres als EUA”

de risc i la gent del voltant comença
a percebre’l com a perillós en lloc d’
il·luminat/da.

fins i tot amb el personal d’ambulàncies psiquiàtriques. Si això fos diferent,
probablement no associaríem psicosi i
violència.

El periodisme, en aquest sentit, hauria
de tenir més en compte la interseccionalitat?
Sovint un fet s’explica no només per com
es comporta la persona que té l’episodi
psicòtic sinó que també cal veure com
es comporta el seu entorn. La manera
com expressem un estat psicòtic ve determinada pel nostre imaginari cultural.
Tornant a l’exemple de la tribu, no seria
possible trobar experiències psicòtiques
en què el contingut tingui a veure amb
la CIA o el KGB en aquest context. La
psicosi no és una cosa que ens caigui
màgicament, el contingut ha d’estar en
el nostre repertori mental.

I si ens centrem en el discurs que en
fan els mitjans de comunicació, com
condiciona?
Aquí hi ha un altre element que intervé
en el tema dels mitjans que té a veure
amb la figura jurídica d’alienació mental,
existeix i està acceptada. Se suposa que
és un avantatge jurídic per a una persona que hagi travessat un període de
manca de judici de realitat, i moltes persones amb trastorn mental s’experimenten aquests estats . Ara bé, les persones
que ja son violentes de sèrie ho seguiran
sent si tenen un episodi d’alienació, sigui
per psicosi o per consum de tòxics...

I la mirada condiciona com ens comportem davant d’algú que, sobretot, està
patint i necessita ajuda.
Hi ha una mena de protocol social sobre
com actuar, com acorralar la persona en
crisi atabalant-la a preguntes o trucar la
policia, i normalment tot això no ajuda
a la persona amb aquest malestar. Hi
sol haver una interacció complicada,

Les conclusions de l’informe detecten
un repunt considerable de notícies on
es parla de psicosi i consum de tòxics i
es fa una associació amb perillositat.
El consum de tòxics i certs medicaments
pot produir psicosi. I també hi ha casos
en que no té res a veure i la persona
desenvolupa psicosi sense haver tastat
mai una droga. O persones que tenen
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episodis concrets causats per una
substància però no desenvolupen un
trastorn persistent. Tot i així hi ha una
forta relació, a més consum, més probable experimentar estats psicòtics.
I això fins a quin punt es tradueix en actes violents reals en els que ha hagut de
participar la policia, com els que veiem
sovint als mitjans?
La sobre representació per part dels
mitjans pot provocar que ens facin més
por certs perfils. Un exemple semblant
seria amb el que passa amb els ciutadans negres als EUA. La pregunta aquí
és la següent: és més probable que una
persona amb psicosi es vegi involucrada
en un acte violent? Sí hi ha correlació.
Però alerta amb el matís: correlació no
és el mateix que causalitat, hi ha altres
variables que intervenen.
Ens poses un exemple?
M’explico: Si un extraterrestre ve a la
terra es trobarà amb que la longitud
mitjana dels cabells dels éssers humans
capaços de parir fills és més gran que
la dels que no. D’aquí podria extreure’s
la conclusió que el cabell llarg produeix fills. El cabell i la capacitat per parir

correlacionen en totes les cultures en
què les dones solen portar els cabells
llargs i els homes curts, però no son
dues variables amb una relació causal.
Es pot tenir fills amb els cabells curts i
es pot ser incapaç de tenir-los amb els
cabells llargs. Com bé sabem, la variable
rellevant en aquest exemple és tenir
úter, no el cabell llarg. Tornant al nostre
tema: hi ha factors que intervenen en la
relació entre psicosi i violència com ara
com consum de tòxics, gènere o entorns
violents.
Llavors podem afirmar que la psicosi
en sí no és mai causant de la conducta
violenta?
Com hem dit, una mirada ràpida a les
dades ens mostra una correlació. Però
això no ens permet afirmar que la psicosi causi violència, sinó que la violència es
genera en situacions on es donen molts
altres factors.
I com es fa per explicar la notícia i no
estigmatitzar?
Si em pregunta un periodista li diria, hi
ha una relació però està fortament influenciada pel context. Igual com passa
amb els cabells llargs: dir que un humà

pot parir si té cabells llargs no és que
sigui inexacte, és que és fals. Aquí està el
problema amb les explicacions simplistes que no consideren el context. Hi ha
alguns estudis en què s’ha aconseguit
aïllar l’efecte del consum de tòxics en
contextos marginals i la relació desapareix. És a dir, no és que la psicosi generi
violència, sinó que sembla que el que
genera es marginació.
Però els periodistes es basen en informació que els donen fonts oficials.
Les dades van a la contra o són massa
difícils d’interpretar?
El tema estadístic també requereix
d’un matís: quan parlem del PIB d’un
territori es fa una mitjana. Si hi ha 4
famílies multimilionàries en un lloc on
la resta de la població està per sota de
llindar de la pobresa podem entendre
que el PIB d’aquesta població no és
informatiu de la realitat. Doncs si hi ha
unes persones que tenen psicosi que
viuen en un entorn d’alta conflictivitat i
fan pujar la mitjana, no significa que la
resta de persones amb psicosi que estan
tranquil·lament mirant una sèrie al seu
sofà, hagin de ser potencialment perilloses. Per cada persona que té psicosi i és

“Dir que un humà pot parir si té cabells llargs no
és que sigui inexacte, és que és fals. Aquí està el
problema amb les explicacions simplistes que no
consideren el context”
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“Si el meu historial hagués de ser públic jo no
podria haver fet moltes de les feines que he fet.
Perquè hagués generat desconfiança. I això és
molt injust però és així”

perillosa potser n’hi ha 1000 que estan
tranquil·lament fent la seva vida, però
quan és calcula amb mitjanes passa allò
de que tu tens 2 pollastres i jo cap, però
la mitjana és que en tenim un cadascun.
La percepció de perillositat del trastorn
mental és errònia. Però com combatem
aquest estereotip que ja existeix?
Tenim la percepció de que psicosi és
igual a violència o perillositat instal·lada
en el sistema. L’estigma ve de molt lluny,
la paraula és grega, de quan les persones considerades indesitjables o boges
eren marcades amb ferros a la cara. I
els mitjans ho continuen fent servir com
una forma molt senzilla d’explicar fets
complexos. Quan no trobem motius
passionals, herències o algun altre
mòbil comprensible, si hi ha indicis de
desequilibri mental, ja hem trobat la
resposta sense que calgui aprofundir
més. Les notícies expliquen històries
que pretenen estar tancades amb el
per què, sovint per enganxar al lector
se li ha de donar un final que expliqui
el fet. I sembla que el trastorn mental,
encara que tapi tota la resta de matisos,
es converteix en la característica capaç

d’explicar qualsevol atrocitat. Quan en
realitat, com he explicat, la violència
està molt més condicionada per factors
contextuals que pel trastorn en sí.
Per tant, una visió simplificada i que a
més està sobre representada, estigmatitza a tot un col·lectiu sencer?
Totalment. Abans passava una cosa
similar amb com sortien als mitjans la
comunitat gitana. Es parlava de delinqüència com si fos causa efecte: «Gitano
roba». No obstant això, tendim a atribuir
la seva marginació social a aspectes inherents a la seva cultura, quan ha estat
quelcom planificat i executat com política d’estat. Considerar fenòmens complexos independentment del seu context
ens porta a associacions simplistes. Per
tant, ser gitano i delinquir no té una relació causal, sinó que la major perpetració
d’actes delictius per part de la població
gitana és quelcom determinat pel seu
menor accés a una ciutadania plena.
Tenir psicosi i perpetrar actes violents
no té una relació causal, sinó que hi ha
una part de les persones amb psicosi
que al no tenir un suport social suficient acaben en contextos on es dona

violència i això és el que destaquen les
estadístiques.
Com afecta aquesta imatge de la psicosi promoguda als mitjans a les persones
que heu passat per un episodi psicòtic?
En què condiciona un estereotip tan
negatiu?
Afecta sobretot a l’hora de buscar feina.
Fa anys vaig treballar amb menors. Vaig
realitzar el meu treball com qualsevol
persona amb la meva formació. Però
imagina si els meus empleadors tinguessin informació sobre el meu historial
clínic. Si el meu historial hagués de ser
públic jo no podria haver fet moltes de
les feines que he fet. Perquè hagués generat desconfiança. I això és molt injust
però és així.
Imagino que el prejudici de perillositat
en aquest sentit perjudica especialment.
Clar. Per això el diagnòstic és privat i
confidencial. Perquè sembla que sinó
donaries un factor explicatiu a la resta
del món. I no és real. Però fins i tot genera malentesos familiars. Potser tens una
disputa i si t’enfades ja ho atribueixen al
trastorn mental. I què hi té a veure? Et
donen un diagnòstic i ja no et pots enfadar? Una cosa no explica l’altra. Però
la gent tendeix a fer-ho servir, llavors
és indignant perquè el teu entorn deixa
d’intentar entendre’t, tot passa o deixa
de passar pel teu diagnòstic. Hauríem
de ser capaços de poder entendre que
a les persones amb diagnòstics de salut
mental la majoria de les coses que els
passen, dolentes o bones, no tenen a
veure amb aquest diagnòstic.
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Recomanacions
per a periodistes
Què cal tenir present en tractar els
trastorns psicòtics als mitjans?

) Valorar l’efecte del to general de
la peça. Podria generar por? La por és
una de les principals raons que fan que
la societat discrimini les persones que
han passat per una experiència psicòtica i el periodista ha de tenir present si
el contingut pot tenir aquest efecte.

) No atribuir directament el trastorn psicòtic com a causa d’un fet
violent o inexplicable. Ni especular
amb aquesta possibilitat sense que
sigui informació contrastada.
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) Tenir presents quins són els mites
que planen sobre el col·lectiu. Els
principals clixés de perillositat, incapacitat, impredictibilitat, absència de
responsabilitat sobre els propis actes,
etc. són concepcions estereotipades
que cal revisar.

) Fomentar la idea de suport. Davant de persones que presentin símptomes de psicosi, que estiguin desorientades o amb malestar visible, la reacció
de l’entorn és importantíssima per al
curs que pot anar prenent la situació.
L’actitud de qui presencia una crisi ha
de ser de suport i empatia, escoltant i
acompanyant el malestar fins que arribin els serveis d’emergències. Igual que
cal fer durant el procés de recuperació.

) Incloure informació de “cal buscar
ajuda”. Oferir dades de contacte sobre
serveis i recursos a l’abast. Calen missatges clars que la persona que estigui
patint els efectes d’un estat d’alteració
mental o primers símptomes de psicosi
cal que en parli amb algú i busqui ajuda
al més aviat possible.

) Compensar el desconeixement i
els prejudicis de base sobre els estats
psicòtics i les històries negatives amb
testimonis de persones que hagin passat per l’experiència i en puguin parlar
obertament. Les persones recuperades
suposen un referent i donen una visió
no esbiaixada i esperançadora, una
alternativa a perpetuar l’estigma.

) Oferir un testimoni en 1a persona. Transmetre als lectors què
suposa una experiència així sense
estigmatitzar-la. Això pot suposar un
repte al qual ens podem enfrontar
contrastant diferents fonts i oferint
veus diverses. L’opinió professional és
important però no hauríem de deixar
mai d’acompanyar-la amb un testimoni
vivencial que desestigmatitzés la problemàtica.

) Ser conscients de la forta càrrega
emocional o traumàtica de l’experiència psicòtica. Una vivència molt delicada que cal tractar amb el màxim de
sensibilitat. Explicar de forma acurada i
veraç donant veu a les experiències poc
visibles tenint sempre present que es
tracta d’un col·lectiu vulnerabilitzat. Una
bona peça ha d’interpel·lar la societat,
per tal que aquestes històries no quedin silenciades dins de l’àmbit mèdic o
familiar, sinó que també formin part de
l’entorn laboral i social.

Periodista, productor o creadora
de continguts! Si has d’elaborar
una peça informativa o un
contingut de ficció sobre salut
mental i tens dubtes al voltant
de quin enfocament donar-li,
contacta’ns.
@

obertament@obertament.org

 931 123 717
Servei d’assessorament a
periodistes d’Obertament:
) Contrast sobre mites i falses
creences
) Acompanyament per
no reproduir missatges
estigmatitzadors
) Consultoria sobre el to apropiat
a l’hora de parlar-ne

) Prendre responsabilitat en l’ús
del llenguatge en un sentit més estricte i evitant frivolitzar. Recordar sempre
que no es apropiat anomenar les persones pel seu diagnòstic com si aquest
fos la característica que les definís.
Les persones no són psicòtiques, ni
esquizofrèniques ni bipolars, sinó que
tenen, passen o experimenten aquest
trastorn.

) Preguntar-se si el fet és notícia
de la manera com s’està exposant i el
perquè. Cal una reflexió, fins i tot quan
la informació prové d’una font oficial,
sobre si incloure el diagnòstic de salut
mental de la persona protagonista d’un
succés és sempre rellevant per entendre el que ha passat, o si és una informació de la qual es podria prescindir
perquè no aporta res i estalviar-nos així
estigmatitzar tot el col·lectiu.

) Testimonis en primera persona
) Assessorament general sobre
bones praxis periodístiques en el
tractament informatiu de la salut
mental
) Contrast en la creació de
personatges i obres de ficció
versemblants i lliures de clixés
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Psicosi i esquizofrènia, les paraules
més maltractades de la salut mental
L’observatori de salut i mitjans d’Obertament de 2020 posa
el focus en els trastorns mentals de tipus psicòtic. Si el 2019
enfocàvem el nostre estudi als trastorns considerats més
comuns i, per tant, dels quals es pot tenir més coneixement,
com són l’ansietat i la depressió, l’informe d’enguany pretén
radiografiar com els mitjans catalans aborden els diagnòstics d’esquizofrènia i altres estats amb simptomatologia
psicòtica com els deliris, les al·lucinacions, la dissociació, etc.
Aquests estats més extrems afecten un percentatge més
reduït de la població, una de les raons per les quals hi ha un
enorme desconeixement al respecte.
www.obertament.org

informe realitzat per:

aliats estratègics

