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Què hem  
volgut  
observar? 

L’any 2021 ens trobem en plena pan-
dèmia de la covid-19. La població fa me-
sos que aguanta una situació anòmala 
que comporta circumstàncies extra-
ordinàries que afecten la vida i la salut 
mental de les persones. Durant aquest 
període, la ciutadania a Catalunya viu 
sotmesa a restriccions de mobilitat i 
contacte social, confinaments i tocs de 
queda, patiment emocional més agut 
per dols, pors o incerteses respecte al 
futur, adaptacions familiars complexes, 
canvis bruscos en les rutines laborals, 
ERTO o la pèrdua de llocs de treball, 
entre d’altres.

Per totes aquestes circumstàncies, es 
produeix també un canvi significatiu en 
l’agenda temàtica dels mitjans de comu-
nicació. Després d’un 2020 marcat per 

notícies alarmants, amb to bel·licista i 
en les quals observàvem un “abús de la 
paraula ‘psicosi’” en sentit metafòric, el 
2021 aporta més denúncia, reflexió i 
cerca de solucions per fer front a uns 
efectes postpandèmics complexos.

L’any 2021 el patiment i malestar ge-
neralitzat per gran part de la població 
obre debats en l’esfera pública, que 
també es tradueix en més interès i 
obertura en la manera com els mitjans 
aborden la salut mental. 

Ara bé, no tota la població ha estat 
afectada per la pandèmia de la mateixa 
manera. Diversos estudis demostren 
que un dels segments poblacionals que 
més ha patit les conseqüències de la co-
vid-19 han estat les dones, que, durant 

aquesta etapa, s’han vist immerses en 
situacions que, pel fet de ser dones, les 
han afectat més. Problemes de concili-
ació, càrregues familiars extres, pressió 
estètica, violència masclista i altres 
greuges derivats directament d’exercir 
un rol femení en la societat s’han fet 
més extrems mentre ha durat la pan-
dèmia. Les preguntes que ens fem des 
d’Obertament són les següents: 

) Han plasmat els mitjans aques-
ta perspectiva quant al gènere en 
abordar la salut mental? 

) Han estat representades les 
problemàtiques que han afectat 
expressament les dones durant 
aquesta etapa? 

) S’ha donat veu a les dones 
afectades per problemàtiques de 
salut mental per expressar els 
seus malestars? 

L’informe d’enguany ens permet afir-
mar que, des de la producció de diaris i 
publicacions digitals, es donen algunes 
tendències que mereixen posar-hi aten-
ció si pretenem construir discursos més 
inclusius i narratives més justes amb 
perspectiva de gènere. 

Des d’Obertament apuntem algunes 
idees perquè els professionals de la 
comunicació no només s’enfoquin 
cada cop més a retratar la salut mental 
amb cura, sinó que, a més, tinguin més 
present que, en fer-ho, han de tenir en 
compte el component de la intersec-
cionalitat. 

INTRODUCCIÓ



3O B S E R V A T O R I  D E  M I T J A N S  
I  S A L U T  M E N T A L

?

Metodologia: s’han analitzat elements 
formals i de contingut de les notícies 
mitjançant un procés sistematitzat 
d’avaluació que ha estat possible grà-
cies a l’adaptació del mètode utilitzat 
per un equip de l’ICS en l’informe “Re-
inforcing Stigmatization: Coverage of 
Mental Illness in Spanish Newspapers” 
(Enric Aragonès, Judit López-Muntaner, 
Santiago Ceruelo i Josep Basora, 2014).

A Anàlisi de contingut sobre de salut 
mental: Quan aquestes paraules 

clau apareixen a la premsa, què 
ens estan explicant? Quina realitat 

Métode  
i mostreig

descriuen? De què es parla i de quina 
manera?

BAnàlisi 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 metodo-
logia ICS en què les notícies són 
ana-litzades 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 po-
sitives 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. 

Per a l’anàlisi del sentit metafòric 
analitzarem les atribucions del discurs. 
Buscarem sinònims possibles que  
donin sentit a les frases on trobem  
les paraules clau. D’aquesta manera 
extraurem els significats “REALS o 



4 I N F O R M E  
2 0 2 1

LITERALS” als quals s’està apel·lant mit-
jançant l’ús metafòric de terminologia 
psiquiàtrica.

Per respondre a aquestes pregun-
tes sobre la presència als mitjans de 
continguts sobre salut mental amb 
perspectiva de gènere –i sense deixar 
de comparar els resultats amb els 
informes d’anys anteriors, la qual 
cosa ens permet fer un seguiment 
cronològic de la nostra tasca amb els 
mitjans de comunicació–, primer hem 
fet una anàlisi general i n’hem extret 
unes conclusions a vista d’ocell. En 
segon terme, li hem passat el sedàs de 
gènere i n’hem extret uns matisos més 
concrets. 

A la metodologia que mantenim d’in-
formes anteriors li hem afegit marca-
dors de gènere, de diagnòstics de salut 
mental i atribucions possibles que se 
li fan a les persones amb trastorns de 
salut mental segons l’informe “L’estig-
ma i la discriminació en salut mental a 
Catalunya 2016” elaborat per la UAB i 
Spora Sinergies per a Obertament.

Els mitjans escollits són els de més 
incidència segons diverses fonts (AIMC, 
2022; OJDinteractiva Auditoría Medios 
Online, 2022). Hi ha cinc diaris en paper 
amb les seves edicions digitals i cinc 
mitjans nadius digitals.

DISTRIBUCIÓ PER  
LLOC D’EXTRACCIÓ  
DE NOTÍCIES  
(PAPER/EN LÍNIA)

La diferència en el volum de les mos-
tres extretes dels diferents grups de 
mitjans es deu en gran part a la selec-
ció de mitjans que conformen l’univers 
d’anàlisi. En el cas de la premsa en 
paper, s’ha tingut en compte única-
ment els 5 diaris amb més impacte 
a Catalunya en les seves edicions en 
paper, d’acord amb l’última onada de 
2021 de l’Enquesta General de Mitjans; 
mentre que per a les notícies en línia 
s’han mantingut els portals d’aquests 
mateixos 5 mitjans als quals s’han afe-
git els 5 portals de notícies exclusiva-
ment digitals més visitats a Catalunya. 
Així doncs, podríem establir que, en 
certa manera, el contingut de mitjans 
d’internet conté i amplia el contingut 
ofert pels mitjans en paper. El mos-
treig de la xarxa i de la premsa escrita 
s’ha dut a terme mitjançant selecció 
aleatòria.  

S’ha partit d’un univers de
14.511 notícies, de les quals 
s’ha extret una mostra de 
540 peces. Aquesta mostra 
constitueix un nivell de 
confiança del 95%, amb un 
marge d’error del 4,14%.

Com a persona que 
ha tingut problemes de 
salut mental des dels 11 
anys combinat amb ser 
no-binària i bisexual, m’he 
trobat molt d’estigma per 
les dues bandes

HELEN MERCADER RECASENS
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DISTRIBUCIÓ  
PER SUPORT

El portal web del diari La Vanguardia és 
el que aporta més peces a la mostra 
obtinguda d’internet, amb quasi dos 
terços del total d’articles analitzats, se-
guit del portal d’El País. ElNacional.cat 
és el mitjà nadiu digital amb presència 
més gran a la mostra. De fet, és l’única 
publicació exclusivament digital que 
supera en xifres absolutes un mitjà 
també present als quioscos. 

Així doncs, tot mirant les xifres 
absolutes distribuïdes pel suport 
del mitjà, no observem un greuge 
comparatiu entre els mitjans en paper 

Distribució de peces per mitjà

EL PAÍS EL PUNT AVUI ELNACIONAL.CATEL PERIÓDICOLA VANGUARDIA 

ARA
NACIÓ  
DIGITAL EL MÓN RAC1.CAT

PORTALS DE 
LA CCMA

respecte als mitjans en línia, tot i que 
la mostra exclusiva en paper conté 
només 50 peces informatives. De fet, 
els 4 mitjans amb més presència a 
escala absoluta són en paper amb 
contingut addicional a la xarxa. El diari 
Ara és la publicació amb més peces 
dins la mostra en paper amb un 38% 
de les peces analitzades. El segueix 
La Vanguardia, amb un segon lloc 
corresponent al 28% dels articles en 
paper sotmesos a anàlisi. Val la pena 
esmentar que la mostra no inclou cap 
peça de la versió en paper del diari El 
País. Així i tot, és la segona publicació 
en nombre absolut de peces gràcies 
als articles d’internet, categoria en què 
ocupa la mateixa posició. 

Hi ha una sensi-
bilitat i patiment també 
masculí invisibilitzats que 
necessiten aflorar més en-
llà de titulars i etiquetes

FRANCESC MARTÍNEZ  
CASANELLES

289 59

28

40 35 31

6121327
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A QUINS GÈNERES 
CORRESPON LA 
MOSTRA ANALITZADA

Globalment, veiem com la notícia 
es manté com a gènere periodístic 
prevalent mentre que l’entrevista, 
el gènere on es podria donar més 
protagonisme a les primeres perso-
nes, ocupa una posició discreta en 
proporció. 

La distribució per gèneres periodístics 
constata el punt detectat a la distribu-
ció per autoria: en la versió paper es 
dona prioritat a textos elaborats. Men-
trestant, el gran gruix de peces analitza-
des provinents d’internet són notícies, 
centrades únicament en els fets. 

Així, l’entrevista i l’article d’opinió són 
els gèneres que predominen en paper 
i arriben, sumats, a la meitat de les 
peces que integren la mostra, seguits 
del reportatge. 

Si ens centrem en les peces provinents 
d’internet, per contra, les notícies 
concentren quasi dos terços del total 
de peces analitzades, seguides de lluny 
pels reportatges, l’únic gènere periodís-
tic que aconsegueix constituir més del 
10% de la mostra digital.

Distribució de notícies per gènere periodístic

NOTÍCIA

58,5%

REPORTATGE

11,9%

OPINIÓ

5,6%

BREU

5,6%

CRÒNICA

4,8%
ENTREVISTA

5,2%

CARTA AL DIRECTOR

1,5%

ALTRES*

6,9%

* Altres: Agenda, Article-llista, Article-consells, Contingut patrocinat, Ressenya/crítica, 
Editorial, Programació TV, Contingut interactiu, Teletip, Tweet.

Trobo i he trobat a faltar més  
informació, la meva experiència amb les 
depressions a l’inici era que no sabia què 
em passava: desgana, aprimar-me, gens 
de sentit d’humor, molta plorera i el dia a 
dia era un esforç titànic. La ignorància que 
crea l’estigma no ajuda gens a qui conviu 
amb problemes de salut mental

PELE BERNIAL  
BOSCH
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DISTRIBUCIÓ  
PER SECCIÓ

La secció corresponent a la informació 
local i regional és la que més peces con-
centra, quasi una quarta part de peces 
analitzades. Tanmateix, el seu origen 
és, en gran part, internet. La secció amb 
més consistència, pel que fa a concen-
tració de peces a la mostra, és societat, 
amb més del 20%. 

INFO LOCAL I 
REGIONAL

24,4%

SOCIETAT

21,1%

* Altres: Catalunya, Contingut patrocinat, Contraportada, En directe, Sala de premsa, Història i Vida, Horòscop, Magazín, El temps, Motor, 
Mitjans, Tribunals.

ECONOMIA

1,1%

ALTRES*

4,1%

ESTIL DE VIDA I ROSA

5,6%

CULTURA

5,7%

OPINIÓ

6,7%

CIÈNCIA I SALUT

10%

POLÍTICA

4,3%

MITJANS

4,1%

SUCCESSOS 

3,9%

INTERNACIONAL

2%

ESPORTS

3,1%

SUPLEMENTS

3,9%

PELE BERNIAL  
BOSCH
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ITERACIÓ DE TERMES  
DE CERCA

Mirant les xifres totals d’iteracions, sen-
se distingir la llengua, veiem com “salut 
mental” és el terme de cerca amb més 
iteracions tant en paper com en digital 
en català i castellà.

Relació de paraules clau a què respon la mostra

SALUT MENTAL
Addicció/Addiccions

Anorèxia

Ansietat

DemènciaAutisme

Bulímia

Bulímiques

Depressió

Desordre bipolar

Desordre bipolar

Drogodependència/es
Drogodepenent

Malaltia mental/ Malalties Mentales
Malaltia psicològica
Malaltia psiquiàtrica

Malalt mental

Esquizofrènia

Esquizofrènic

Fòbia

Fòbies

Insomni

Obsessiu Compulsiu

Psicofàrmacs
Psicopatía

Psicosi

TDAH

Trastorns afectius

Trastorn bipolar

Trastorn de la conducta alimentària (TCA)
Trastorn de comportament

Trastorn de personalitaT

Trastorn depressiu

Trastorn del son

Trastorn espectre autista

Trastorn mental

Trastorn psiquiàtric Trastorns psicològics

Terminològicament, parlar de “salut mental” (la tendència
majoritària) és l’opció adequada, mentre que anomenar les 
persones en funció del diagnòstic (esquizofrènic, depressiu, 
ansiós, anorèctica, bipolar…) o anomenar-los malalts mentals 
posa el focus en un fet que no funciona i es considera un ús del 
llenguatge inapropiat i estigmatitzador
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DIAGNÒSTICS

Els 10 diagnòstics dels quals s’ha parlat 
més a la premsa durant el 2021. 

En nombres absoluts (275 vegades apa-
reixen diagnòstics en 540 peces). 

Distribució de diagnòstics

El primer aspecte a destacar en aquesta 
categoria és l’absència o la no explicita-
ció de diagnòstic en una majoria consi-
derable de casos. Hi ha dos fenòmens 
que es poden apuntar com a causa 
d’aquestes xifres. D’una banda, i com ja 

hem comentat, hi ha moltes peces on la 
salut mental és un tema al qual només 
es fa esment i no s’hi aprofundeix, raó 
per la qual no s’entra tampoc a comen-
tar trastorns de forma específica. De 
l’altra, hi ha peces que sí que aborden 
la salut mental en profunditat, però s’hi 
comprèn que, malgrat la simptoma-
tologia i el tractament, hi ha tota una 
dimensió de patiment tant social com 
personal que és comuna en trastorns 
diversos. 

Pel que fa a diagnòstics, el trastorn més 
freqüent en el total de peces analitza-
des és la depressió. Les addiccions ocu-

DEPRESSIÓ ADDICCIONS

DEMÈNCIA

ANSIETAT

PATOLOGIA 
DUAL

TCA

TRASTORN  
DEL SON

TEA

TRASTORNS PSICÒTICS TRASTORN 
BIPOLAR

ALTRES   
(TOC, TLP,+ )

pen el segon lloc en freqüència d’apa-
rició, seguits de l’ansietat i els trastorns 
de la conducta alimentària, els únics 
diagnòstics que superen la freqüència 
relativa del 5% del total de contingut 
informatiu analitzat. 

Els diagnòstics relacionats amb tras-
torns de l’estat d’ànim (ansietat i de-
pressió) són els majoritaris amb un 
14,1% del total de notícies sotmeses 
a anàlisi, seguits pels relacionats amb 
addiccions (addicció i patologia dual) 
amb un 9,1% i els trastorns que relaci-
onen psicosi i demència, amb un 6,5% 
del total de peces analitzades.

DIAGNÒSTICS

41

48

36 34 29 20

711341520
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2 Per primer cop 
en l’històric de 

l’Observatori de Mitjans 
d’Obertament, les notí-
cies que corresponen a 

accions positives superen el nombre de 
peces que associen la salut mental amb 
violència i perillositat.

1 El 55,3% de les no-
tícies sobre salut 

mental parlen de diag-
nòstics o trastorns 

mentals de forma despersonalitzadaConclusions  
principals

10 %

0 %

30 %

40 %

20 %

50 %

60 %

70 %

80 %

ACCIÓ  
POSITIVA

PERILLOSITAT

Històric dels informes de l'’Observatori de Mitjans i Salut 
Mental d’Obertament 2016- 2021. Percentual de notícies amb 
marcador d'acció positiva i perillositat.

2016 2017 2019 20202018 2021
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Segons l’evidència 
científica, per tal de reduir 
l’estigmatització dels 
trastorns mentals calen 
històries de recuperació 
en primera persona. Només 
així els mitjans poden 
combatre els prejudicis 
associats a la salut mental. 
(Angell, Cooke & Kovac, 2006)

3 Es detecta una mi-
llora en el to i l’estil 

periodístic. El més utilit-
zat continua sent el neu-
tre, que es desprèn de 

les peces despersonalitzades. Però ha 
crescut el to positiu i menguat el negatiu 
respecte a informes anteriors.  

4 Encara cal millorar 
considerablement en 

2 aspectes clau per reduir 
el nivell d’estigma als mi-
tjans.

 )  Cal generar més contingut 
sobre la recuperació dels trastorns 
mentals: la seva incidència arriba 
al 23.3% de les peces, essent la 
categoria més baixa de l’anàlisi de 
contingut. 

) Cal donar més veu als testimonis 
en 1a persona: només en el 9’4% de 
les peces analitzades es recull l’expe-
riència directa. 

Distribució del to general de les notícies

Vaig trigar anys a demanar 
ajuda perquè no em sentia identifi-
cada amb les imatges de cossos amb 
infrapès que veia als mitjans i perquè 
tenia por de tenir un trastorn del 
qual només sentia relats de persones 
que no aconseguien cap millora

ADRIANA  
APARICI TOMÀS

NEUTRE

38,7 %

POSITIU

26,8 % 

NEGATIU

21,7 % MIXT

12,8  %
NEGATIU

21,7 %
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Desglossament  
de resultats  
generals

* segons impactes totals- un article pot contenir més d’un impacte

 Distribució de peces amb marcador de contingut

0

50 

100

200

300

150

250

CAP ETIOLOGIA I 
CULPA

PERILLOSITAT TRACTAMENT I
RECUPERACIÓ

ACCIÓ  
POSITIVA           

239

126129

197

115

CONTINGUT

L’informe de 2021 és, tenint en 
compte l’històric dels anuaris fets 
per Obertament, el que suposa un 
gir substancial en els continguts que 
es publiquen sobre salut mental a la 
premsa catalana. 

Les fonts informatives de caràcter 
públic que s’han fet ressò d’agendes 
polítiques que incloïen la salut mental 
com a part dels seus discursos, els efec-
tes de la pandèmia de la covid-19 en 
l’estat anímic de la població i la situació 
d’emergència generada pel context 
socioeconòmic han estat focus d’infor-

mació que han provocat un canvi en 
el que ha estat noticiable el 2021. Un 
canvi beneficiós per a una temàtica si-
lenciada i estigmatitzada. No només se 
n’ha parlat més, sinó que se n’ha parlat 
millor. El canvi de to en l’opinió pública 
ha propiciat una obertura respecte a un 
tema que durant molts anys ha estat 
un tabú. 

No obstant això, gairebé el 23% de les 
notícies provinents d’internet que han 
estat sotmeses a anàlisi no han respost 
a cap dels marcadors de persona, la 
qual cosa fa pensar que la salut mental 
pot ser esmentada sense ser el tema 
central d’una peça.

Com sabem de què parlen 
els mitjans? 

El 78,7% de les peces analitzades han 
respost a, almenys, un marcador de 
la subcategoria contingut. D’entre els 
marcadors de missatge, els que aparei-
xen amb més freqüència són els que 
fan referència a l’acció positiva. Tant als 
diaris com als portals web, el fet noticia-
ble són els recursos sociosanitaris –o la 
constatació de la seva mancança– que 
experimenten les persones que convi-
uen amb un trastorn mental. 

Els marcadors d’etiologia, origen o 
culpa es troben en segona posició en 
freqüència d’aparició, en aquest cas tro-
bem la necessitat pròpia del llenguatge 
periodístic d’indicar les causes d’allò 
que s’està explicant. La resta de marca-
dors també apareixen en més d’un 20% 
del total de peces analitzades. 
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CONTINGUT:  
ACCIÓ POSITIVA

Els marcadors que fan referència a 
l’acció positiva són els més freqüents 
d’entre tots els marcadors de missatge. 
Això pot ser tant per la tensió a la qual 
s’ha sotmès el sistema sanitari al llarg de 
la crisi de la covid-19 com a la voluntat 
de mostrar la dimensió més social de les 
històries de salut mental. 

Gairebé la meitat dels articles analit-
zats, el 44,3% de peces periodístiques, 
destaquen temes considerats essen-
cialment positius a l’hora d’abordar la 
salut mental als mitjans. Per primera 
vegada els temes dels quals s’ha parlat 
més als mitjans catalans el 2021 són: la 
insuficiència dels recursos sociosani-
taris (18,5% de notícies), la denúncia 
de l’exclusió social que pateixen les 
persones amb trastorn mental (17,6%), 
la preocupació per l’accés als serveis 
sanitaris (11,9%), el desenvolupament 
de les capacitats de les persones amb 
trastorn mental (7,2%) i els dèficits en la 
qualitat dels tractaments (6,1%). 

Es considera una acció positiva que 
els mitjans abordin aquests temes 
perquè fan valer la importància de la 
salut mental per a la ciutadania. Que 
el contingut sigui positiu no és, però, 
garantia que ho sigui també el to, ja 
que moltes d’aquestes notícies, mal-
grat que parlin d’un tema considerat 
positiu, solen tenir, per contra, un to 
neutre, és a dir, ni suma ni resta en 
termes d’estigma. 

La categoria “acció positiva” 
mai havia estat la més 
prevalent: ha tingut presència 
en el 44,3% de les peces 
analitzades: gairebé en la 
meitat de la mostra

) Es considera que una peça és 
positiva 100% quan, de manera 
intencionada I coherent per part 
de l’autor, tant el to i el con-
tingut com l’estil emprat en el 
llenguatge i les imatges desestig-
matitza les problemàtiques de 
salut mental i les persones que 
hi conviuen. 

Presència de marcadors d'’acció positiva per categories

* segons impactes totals- un article pot contenir més d’un impacte
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En segon lloc, la causa o 
l’origen dels trastorns 
mentals és el contingut que 
més ha aparegut als mitjans, 
al 36,5% de peces

Els marcadors d’acció positiva 
apareixen majoritàriament 
en històries sense persones 
protagonistes, particularment 
el marcador d’insuficiència de 
recursos. Ara bé, les peces amb 
marcadors d’acció positiva on 
apareixen persones acostu-
men a ser protagonitzades per 
dones, especialment històries 
relacionades amb l’exclusió 
social, tot fent visible la doble 

exclusió de ser una persona 
amb un problema de trastorn 
mental i de ser dona. 

Només les històries on s’explica el 
desenvolupament de capacitats 
de persones amb trastorn mental 
compten amb més protagonistes 
homes. 

Per això podem afirmar que exis-
teix una tendència als mitjans 
de mostrar les dones com les 
protagonistes d’experiències 
de patiment o exclusió, mentre 
que les persones que, malgrat 
tenir algun problema de salut 
mental, són funcionals, estan 
integrats, tenen capacitats 
i, per tant, poden esdevenir 
referents o models d’èxit, són 
els homes. 

CONTINGUT:  
ORIGEN O CAUSA  
(ETIOLOGIA/CULPA)

Quasi tres quartes parts del total de 
missatges analitzats que contenen el 
marcador d’etiologia i culpa en tenen 
un de causa ambiental. Entre les diver-
ses subcategories que recullen l’etio-
logia com a tema per abordar la salut 
mental és la causa ambiental el que 
més han tractat els mitjans respecte al 
total de contingut (27%). En aquest cas, 
la gran causa ambiental apuntada pels 
mitjans en la majoria de peces analitza-
des és la pandèmia de la covid-19 que 
és, de fet, el marcador de missatge més 
freqüent d’entre tots els de totes les ca-
tegories. La por, les restriccions socials i 
l’aïllament són assenyalats com origen, 
tant estructural com conjuntural, de 
l’emergència de molts malestars men-
tals amb diferents nivells de gravetat.

La pandèmia i els seus efectes en la 
salut mental de la població ha estat 
un tema central en l’agenda mediàtica 
de 2021. L’altre gran motor que ha 
quedat dins de les causes ambientals 
és l’exclusió social. La pobresa és 

Rebre un diagnòstic de TEA els 55 
anys i que el segon que et diguin és que 
han trigat tant en saber-ho perquè és molt 
difícil detectar-lo en dones, noies, nenes... 
Potser si hagués nascut nen m’hauria 
estalviat patir depressió des de joveneta, 
perquè hauria entrat en els paràmetres que 
els metges, psicòlegs i psiquiatres definien 
després d’observar nens, nois, homes NATÀLIA  

BALLESTER  
ARGUIMBAU
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potser la forma més distintiva d’ex-
clusió social apuntada com a origen 
de malestar mental. Les altres causes 
han tingut molta menys prevalença: 
la culpa de la mateixa persona (1,5%), 
o de la seva família (5,4%), en què els 
problemes de salut mental són con-
seqüència de situacions de violència i 
maltractament o fruit d’assumir la res-
ponsabilitat de tenir cura de persones, 
el fet biològic (5,4%), la mística (0,2%) o 
el caràcter i la personalitat (0,7%).

La imatge que rebia dels 
homes amb depressió ha anat 
canviant: primer eren homes 
amargats, amb alcoholisme, 
antisocials, etc. Ara, la imatge 
és diferent, persones amb sensi-
bilitat, sense por d’explicar-se i 
valents per fer-ho

PELE BERNIAL BOSCH

La tendència en aquest àmbit és 
molt clara: quan els marcadors 
apunten a causes exògenes (ge-
nètica, ambient, causa mística) 
allò que predomina és l’absència 
de marcadors de gènere, de 
manera que denota un equilibri 
aparent entre els motius que 
causen trastorns mentals a 
homes i dones. 

Ara bé, els trets que fan referència 
a la personalitat, el comportament 
i l’entorn immediat de la persona 
afectada, en canvi, són més fre-
qüents en peces on les dones són 
protagonistes. La situació s’accen-
tua especialment amb el marcador 
de culpa familiar, on hi ha més del 
doble d’històries protagonitzades 
per dones on l’abandonament i les 
violències masclistes són els grans 
temes; davant de les protagonitza-
des per homes, centrades sobretot 
en abandonament i divorci. 

* segons impactes totals- un article pot contenir més d’un impacte
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CONTINGUT:  
PERILLOSITAT

El percentatge de notícies analitzades 
que contenen marcadors referents a la 
perillositat de les persones que conviuen 
amb un problema de salut mental no 
arriba al 25% del total, però el supera en 
les peces en paper. La falsa creença que 
les persones amb trastorns mentals són 
més proclius a la violència continua pre-
sent en l’imaginari popular i s’hi articulen 
molts discursos. 

El marcador de perillositat més freqüent 
és del referent al suïcidi o l’autolesió. En 
ordre de freqüència, el següent es refe-

reix a l’abús de drogues o alcohol que, 
de fet, té el mateix nombre d’iteracions 
que el suïcidi en la mostra procedent 
d’internet. Els marcadors referents a “pe-
rill per als altres” i delictes violents van 
estretament lligats en ordre d’aparició. 

L’informe de l’observatori de 2020 ja 
va detectar que sovint es fa servir el 
trastorn mental com a justificació de 
comportaments violents que resulta-
rien difícils de comprendre d’una altra 
manera; sembla que la tendència es 
manté, malgrat que ha baixat en nom-
bre, proporcionalment, si comparem la 
prevalença d’aquesta categoria en anys 
anteriors.

Els suïcidis i les autolesions han estat 
els temes que més han representat 
aquesta categoria (31%) juntament 
amb parlar de salut mental i conduc-
tes perilloses pel que a fa l’abús de 
tòxics (26,4%). Les categories que te-
nen a veure amb criminalitat i violència 
com aquelles peces informatives en 
les quals les persones amb trastorn 
mental són mostrades com un perill 
per la resta (18,6%), són protagonistes 
de crims violents (17,1%) o el trastorn 
mental és esmentat com a defensa 
legal (16,3%) han tingut una proporció 
molt més petita, sobretot si ho compa-
rem amb altres anys.

PERILLOSITAT
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* segons impactes totals- un article pot contenir més d’un impacte
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El contingut i l’enfocament 
entorn de la salut mental 
que té menys presència als 
mitjans, respecte a la resta de 
categories, és el tractament i 
la recuperació dels trastorns 
mentals (23,3%)

CONTINGUT:  
RECUPERACIÓ 

Els marcadors referents al tractament i 
la recuperació són els menys freqüents 
d’entre tots els de missatge. D’en-
tre aquests, els més freqüents són 
aquells que parlen de tractaments 
psicosocials. Més concretament, els 
articles que parlen de diferents for-
mes de psicoteràpia i les autocures 
en articles en format de “consells” a 
la xarxa. Aquelles notícies, que prenen 
protagonisme en mitjans en paper, 
fan referència a avenços en recerca i 
la recuperació com a resultat d’accions 
terapèutiques (farmacològiques o psi-
cosocials). 

La possibilitat que tenim les persones 
de sortir d’una crisi de salut mental i 
recuperar la nostra vida és el contingut 
considerat més positiu a l’hora d’abor-
dar la salut mental als mitjans i reduir 
l’estigma social que pateixen les perso-
nes afectades. Però malauradament és, 
en canvi, el que té una incidència més 
petita. I fins i tot baixa el percentatge 
respecte a l’informe anterior. No obs-

A diferència de la resta de cate-
gories de marcadors de contin-
gut, els de perillositat sí que 
tenen molt marcat el gènere.  
És a dir, pel que sembla, es fa 
més necessari parlar de perso-
nes per fer referència a conduc-
tes perilloses que en parlar de 
tractaments o accions positives. 

Percebem, a més, com els marca-
dors relacionats amb la comissió 
d’actes perillosos (perill per als 
altres o comissió de delictes) són 
molt més freqüents en homes, 
mentre que aquells relacionats 
amb la victimització (manca de 
competència legal, victimització de 
delictes) estan fortament arrelats 
a històries protagonitzades per 
dones. 

Per últim, les conductes auto-
lesives, les addiccions i l’ús del 
trastorn com a argument de 
defensa legal tenen una distribució 
semblant a la mitjana, en tant que 
les persones protagonistes actuen 
com a subjectes i objectes alhora. 

tant això, mentre que les solucions bio-
mèdiques són les que es rebaixen força 
(11,1%), els tractaments psicosocials 
augmenten en proporció (58,7%), igual 
que els avenços en la recerca (31%). Els 
ítems concrets de “recuperació com a 
resultat” i “incurabilitat” es mantenen 
igual de baixos que en l’informe anteri-
or, (10,3% i 2,4%, respectivament). 

A causa de tota la de-
sinformació que hi ha sobre 
els trastorns psicòtics, en 
no sentir-me identificada 
amb el que veia als mitjans 
de comunicació, vaig trigar 
molt a confiar en mi, en qui 
soc i en qui vull ser

SARA TORRICO VÁZQUEZ
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Només en un 2,4% dels 
continguts analitzats tracten 
el tema enfocant-se en la 
“recuperació com a resultat” 

Moltes notícies s’han enfocat en l’assis-
tència sanitària i la necessitat d’invertir 
més recursos. Pot ser que contextu-
alment no és el moment d’abordar la 
qüestió des de la possibilitat de recu-
peració? 

Les històries de recuperació, a més, són 
les que menys compten amb primeres 
persones com a protagonistes. Per 
aquesta raó, la poca mostra obtinguda 
no ens ha permès fer-ne una anàlisi 
amb perspectiva de gènere ja que, per 
volum de peces, no hauria estat prou 
representativa.

Els mitjans han de saber que la societat 
té NECESSITAT DE REFERENTS per tal 
de combatre l’estigma i les falses cre-
ences sobre salut mental que retarden 

la demanda d’ajuda i l’accés als serveis 
de salut. 

La tendència és parlar dels tractaments 
en abstracte, com a avenços en la re-
cerca, noves tècniques, recursos o pro-
grames socials o sanitaris donant veu 
a la indústria, l’acadèmia o els professi-
onals sanitaris, més que no pas donar 
veu a les persones recuperades o en 
vies de recuperació. 

D’aquí, n’extraiem que les narratives 
que tracten sobre oportunitats de re-
cuperació tenen encara poca influèn-
cia i, per tant, poc efecte directe en la 
percepció que l’opinió pública pel que 
fa a la capacitat de recuperació que 
tenim les persones davant d’una crisi 
relacionada amb la salut mental.

* segons impactes totals- un article pot contenir més d’un impacte

Equival al 10,3% de notícies 
dins de la categoria “tracta-
ment i recuperació”.

Als mitjans trobo a 
faltar la realitat del dia a 
dia d’algú que viu amb el 
meu trastorn (TOC); com 
funciona més des d’una 
perspectiva real i no tan 
graciosa per restar-li impor-
tància o negativitat. Con-
sidero que es pot incloure 
l’humor, però mai burlar-se 
del mateix trastorn

ELIANA MANZANO ESCRIBÀ
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TO I ESTIL PERIODÍSTIC

Incloure històries de persones reals 
en les peces informatives: oportu-
nitat de trencar estereotips o perill 
d’estigmatitzar?

Haver afegit un marcador de persones 
protagonistes de les peces per tal de 
tenir la perspectiva de gènere, ens ha 
permès veure que quan es parla de 
persones i no de salut mental o de diag-
nòstics de forma genèrica, aquest enfo-
cament pot fer millorar o empitjorar el 
to del contingut i l’estil periodístic que, 

d’una altra manera, tendeix a ser neu-
tre quan no es parla de persones. 

N’extraiem la conclusió que tant la ca-
pacitat del periodisme per estigmatitzar 
(negativa) o el potencial de trencar amb 
els prejudicis (positiu) té a veure amb el 
fet d’incloure protagonistes a les peces 
informatives; també en clau de gènere.

Freqüència de  
tons utilitzats

Els percentatges referents al to de la 
notícia són lleugerament diferents dels 

obtinguts en anuaris anteriors. El to 
neutre continua essent el que té més 
incidència a internet i sobre el total de 
notícies analitzades, però les peces de 
publicacions en paper analitzades 
enguany tenen un to eminentment 
positiu. 

Considerem to positiu aquelles peces 
elaborades amb una clara voluntat de 
normalitzar la salut mental i trencar amb 
els estereotips negatius. Aquelles que 
mostren la salut mental com una dimen-
sió més de la vida de la persona, i que 
posen èmfasi en les seves capacitats i 
possibilitat recuperar-se i/o de tenir una 
vida plena. També aquells continguts 
que denuncien la discriminació que 
reben les persones amb trastorns men-
tals sense fer servir un to paternalista i 
donant veu a les mateixes afectades.

Es considera un to negatiu aquelles 
peces que reprodueixen prejudicis 
i estereotips negatius sobre la salut 
mental tals com l’associació amb vi-
olència, cronicitat, fragilitat o altres 
atributs que estigmatitzen el col·lectiu 
per mitjà de generalitzacions, creences 
preconcebudes i mites. També quan 
les peces s’acompanyen amb titulars 
sensacionalistes o imatges morboses o 
inapropiades. 

Es considera un to neutre aquells con-
tinguts que ni sumen ni resten pel que 
fa a l’estigmatització de la salut mental. 
El to mixt, per contra, el puntuem en 
aquelles peces que tenen elements tant 
positius com negatius i no se li pot atri-
buir un to congruent al contingut. 

Distribució del to general de les notícies

NEUTRE

38,7 %

POSITIU

26,8 % 

NEGATIU

21,7 % MIXT

12,8  %
NEGATIU

21,7 %
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Predomina el to neutre: com insistim 
cada any, una peça en to neutre pre-
senta dades o fa esment a la salut 
mental “de passada”, però no indaga 
en la seva dimensió social ni en quins 
efectes té a escala social en la vida 
de qui conviu amb un problema. Par-
lem, doncs, d’oportunitats perdudes 
per desmuntar l’estigma. 

Destaquem també com en les notícies 
en paper el to més freqüent és el 
positiu i que la freqüència d’aparició 
de peces amb to negatiu a internet 
és més del doble que a les notícies en 
paper. 

El to mixt apareix de manera significa-
tiva molt menys que la resta. Aquest to 
es deu sovint a la manca de línia edito-
rial. Fa pensar que no hi ha una figura 
professional coordinant el resultat i 
que tingui els criteris clars i això fa que 
puguem trobar un text impecable i molt 
positiu escrit des de redacció amb una 
imatge estigmatitzadora o un titular 
desafortunat amb llenguatge inapropiat 
que s’ha inserit posteriorment per un 
professional diferent. 

Probablement, això es deu al fet que el 
gran gruix de professionals de la comu-
nicació ha assumit un codi deontològic 
que empeny a crear contingut sobre 
salut mental de forma responsable que 
conviu, en l’altre extrem, amb una ge-
neració de periodistes que no ha rebut 
formació, o no s’ha preocupat per saber 
què es considera comunicar de forma 
responsable sobre salut mental o bé 
refusa aquest plantejament.

En qualsevol de les dues hipòtesis, 
continua sent molt necessari portar 
la formació sobre salut mental i es-
tigma oferta per Obertament a les 
redaccions dels mitjans de comuni-
cació i actualitzar-la cada cert temps 
per reflexionar sobre les noves ten-
dències que es van incorporant en 
l’actualitat informativa. 

Les peces amb tons neutres i 
positius no compten majori-
tàriament amb marcadors de 
gènere. 

Això és particularment preocu-
pant en el cas de les peces amb 
to positiu, ja que els recursos i el 
llenguatge emprats són correctes, 
però les històries es fan d’esquena 
a les persones que pateixen els 
trastorns i se les exclou d’aquests 
discursos. Per contra, les notí-
cies amb un to mixt o negatiu 
compten de forma general amb 
persones protagonistes. És a dir, 
que igual que hem vist amb els 
gèneres periodístics, observem 
una certa tendència als mitjans 
de posar cara a les històries 
quan es tracta de continguts 
més morbosos.

Pel que fa a la distribució per gè-
nere, únicament les peces amb 
un to neutre compten amb més 
històries protagonitzades per 
homes. 

Em van faltar 
testimonis d’experiències 
positives, de persones que 
aconseguien millorar, que 
transformaven el TCA en 
oportunitat per aprendre 
i créixer, de persones que 
podien tenir vides plenes 
malgrat el trastorn. Vaig 
trobar a faltar testimonis 
reals

ADRIANA APARICI TOMÀS
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FREQÜÈNCIA DE  
MARCADORS D’ESTIL 
PERIODÍSTIC

Allò que crida l’atenció és que ens 
trobem amb notícies que esmenten la 
salut mental, però que no aborden el 
tema més enllà de la menció. L’absència 
de marcadors d’estil és, per ella matei-
xa, una oportunitat perduda pel que fa 
a poder entrar en profunditat a relatar 
quin tipus de vivències s’associen als 
problemes de salut mental.

Dins del total de marcadors, les peces 
amb els apropiats són la gran majoria. 
Així doncs, veiem com hi ha un esforç 
per part d’equips de redacció, edició i 
maquetació per arribar a parlar de les 
persones que conviuen amb trastorns 
mentals i els seus contextos de forma 
adequada més enllà del to general que 
s’empra en la peça.

Distribució de marcadors d'’estil periodístic

Neutre  
(sense marcadors)

Contraproduent

Apropiat

PERSONA 
DIAGNOSTICADA

DIAGNÒSTIC

INGRESSOS IMATGES

CENTRES 
D’ATENCIÓ

38,5 %

21,3 %
2 %

3,3 %

1,6 %

59,9 %

76,7 % 96,7%

98 % 94,8 %

1,7 % 0,3 % 1,3 %
3,9 %

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

A3: centre de salut mental

A4: ingrés hospitalari

A5: imatge positiva

CONTRAPRODUENT
B1: malalt mental, trastornat, 
pertorbat
B2: esquizofrènic, psicòtic, paranoic
B3: manicomi
B4: tancament, reclusió
B5: imatge negativa 
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Els marcadors de persona diagnostica-
da són els més freqüents, presents a 
més de la meitat de les peces en paper 
analitzades i gairebé un 40% del total 
de notícies sotmeses a anàlisi. Així 
doncs, la batalla pel vocabulari sobre 
com dirigir-se a una persona diagnos-
ticada sembla anar ben encaminada. 
De fet, tant en aquest rang de marca-
dors com en el de diagnòstics, els que 
són contraproduents acostumen a anar 
lligats a llenguatge metafòric. 

Els trets que recullen la forma de refe-
rir-se a algú amb trastorn mental com a 
“persona amb” seguit de l’etiqueta di-
agnòstica ocupen el segon lloc en ordre 
de freqüència d’aparició. Com veurem 
més endavant, amb els marcadors de 
diagnòstic això també té a veure amb el 
fet que moltes històries parlen de salut 
mental, però no de diagnòstics concrets 
en tant que parlen del sistema d’atenció 
o que, tal com argumentem des d’Ober-
tament, el patiment i la discriminació 
són vivències que transcendeixen el 
diagnòstic. 

Val la pena fer esment que la categoria 
sobre centres d’atenció és l’única on no 
s’ha detectat cap marcador contrapro-
duent. Podem cercar-ne la causa en el 
fet que els mateixos centres han esde-
vingut molt sovint fonts d’informació i 
els seus noms s’han institucionalitzat 
fins al punt que no té sentit per al peri-
odista fer servir la nomenclatura ante-
rior i contraproduent com és la forma 
arcaica de referir-s’hi com a manicomi, 
que es pot donar per extingida en els 
mitjans de comunicació catalans. 

Sovint em diuen que 
tinc aquesta identitat de 
gènere i orientació sexu-
al a conseqüència dels 
meus diagnòstics de salut 
mental, i que per això no 
em decideixo i no sé què 
vull –assumint que ser 
no-binària i bisexual és no 
aclarir-me

HELEN MERCADER RECASENS

Les imatges irrespectuoses o contra-
produents continua sent l’element 
amb més perill. Proporcionalment, 
una quarta part de les peces analit-
zades que contenien imatges el  
marcador és negatiu. D’entre les  
peces informatives que contenen  
imatges, encara és habitual trobar  
persones inactives, fotografies de  
xeringues, pastilles, llàgrimes, túnels, 

actituds de desesperació o altres 
fantasies fosques en blanc i negre. 
Vist això, cal fer l’esforç de canviar el 
xip per extreure l’imaginari col·lectiu 
negatiu dels mitjans, cercant una fór-
mula més acurada i sensible d’il·lustrar 
aquestes històries i per reconduir-les 
cap al que són: persones amb un tras-
torn mental, sovint invisible, que volen 
viure la seva vida.

Sempre he pensat que 
si no hagués sigut dona, tre-
balladora i mare no hagués 
tingut una crisi com la que 
vaig tenir, provocant-me un 
ingrés hospitalari d’un mes 
de durada. Tres criatures 
petites, portar la logística de 
la casa i de la família a més 
de treballar fora de casa, a 
vegades no és una bona com-
binació. Si creiem que hem de 
ser bones en tots els àmbits, 
deixant-nos arrossegar per 
aquesta autoexigència, la 
sobrecàrrega mental acaba 
saturant-nos

RAQUEL MUÑOZ SARRAT
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FREQÜÈNCIA  
D’APARICIÓ D’HISTÒRIES 
EN PRIMERA PERSONA

Aquesta és la dada que probablement 
resulta més alarmant a primera vista: 
les històries en primera persona 
no tenen presència en més del 9% 
del contingut analitzat. La situació 
és menys preocupant en el contingut 
publicat en paper que al contingut en 
xarxa.

Tanmateix, resulta imprescindible per 
la lluita contra l’estigma veure quines 
són les raons darrere d’aquest fet. Es 
tracta d’un problema d’extensió? De 
volum de feina? D’implicació? 

Distribució de gènere 
de persona o persones 
protagonistes de les peces

Més de la meitat de la mostra de notíci-
es sotmeses a anàlisi no té cap persona 
protagonista i, per tant, no conté marca-

Les poques vegades que les 
peces compten amb històries 
en primera persona, les prota-
gonitzen amb més freqüència 
els homes. De la salut mental 
de les dones se’n parla en més 
mesura, però indirectament, 
sense donar-los veu a elles. 

dor de gènere. Si hi afegim la categoria 
“pacient”, en què no es marca el gènere 
de la persona protagonista, sinó que 
se’n parla com a “persona que pateix o 
és estudiada” veiem com la tendència 
generalitzada als mitjans és parlar de 
trastorns sense parlar de persones. 
S’anomenen símptomes, circumstàncies 
del sistema sanitari, consells per estar 
millor…, però no es parla de les perso-
nes que ho viuen. Tot plegat contribueix 
a deshumanitzar la salut mental i a crear 
imatges d’una “alteritat” que no resulten 
apropiades de cara a la lluita contra 
l’estigma. Només la mostra en paper 
situa les històries amb protagonistes 
humanitzats per sobre del 50%. 

L’absència total d’identitats dissidents 
amb el gènere entre les notícies ana-
litzades també és una clara tendència 
de la invisibilització que pateixen les 
persones trans o no-binàries i que es 
multiplica en creuar-se amb l’estigma 
de conviure amb un problema de salut 
mental. 

La meva presa de cons-
ciència de ser persona trans 
ha estat lenta. Solament 
ha estat possible després 
de poder controlar el meu 
alcoholisme i saber conviure 
amb el trastorn bipolar. Ser 
persona trans no-binària es 
fa molt visible socialment i 
al carrer, però desapareixes 
quan entres en qualsevol 
sistema administratiu públic 
o privat, en qualsevol estadís-
tica. No hi ha lloc per a tu. És 
veritat que biològicament soc 
un mascle de l’espècie homo 
sapiens, però què passarà si 
en qualsevol moment decidei-
xo hormonar-me? Els meus 
canvis d’ànim se centraran 
bàsicament en les meves hor-
mones? El tracte cap a mi mai 
ha estat agressiu, però sovint 
ha estat massa indiferent. El 
gènere no-binari és incòmode, 
i ser persona trans, encara 
més; I molts prefereixen 
ignorar-lo

FLOR FERRER CUIXART
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ATRIBUCIONS  
ESTIGMATITZADORES

Les peces en les quals s’han trobat 
atribucions per definir o descriure les 
persones amb trastorn mental suposen 
el 27,7% del total. 

Del 100% d’atribucions que es repre-
senten als mitjans de comunicació en 
parlar de salut mental, el 91,2% repre-
senta 4 dels principals estereotips que 
més circulen sobre el col·lectiu. 

Hi ha 3 atribucions que superen el 5% 
d’iteracions sobre la mostra total: fra-
gilitat/dependència, impredictibilitat i 

Atribucions 

16,6 %
FRAGILITAT I 
DEPENDÈNCIA 

28 % 

PERILLOSITAT/ 
AGRESSIVITAT 

22 %
IMPREDICTIBILITAT 

24,6 %

ALTRES 

8,8 %

perillositat/agressivitat. Aquestes coin-
cideixen amb les més destacades a la 
mostra en línia. A la mostra provinent 
de publicacions en paper, però, l’atri-
bució més freqüent és l’aplanament 
afectiu. Així, es poden construir dos 
arquetips diferents: d’una banda, la 
persona amb trastorn mental objecte: 
fràgil, dependent i que no és capaç 
d’expressar què sent; de l’altra, el sub-
jecte amb trastorn mental, violent i 
impredictible, que tampoc explica què 
pensa o sent perquè ho reconeix com 
a censurable.

 
APLANAMENT  
AFECTIU 

La informació que 
he rebut a través dels 
mitjans de comunicació 
sobre persones amb 
simptomatologia psicòtica 
va relacionada amb algun 
succés on la violència i 
l’amnèsia juguen un paper 
important. En viure-ho en 
primera persona, estant 
segura que res del que vaig 
experimentar va donar 
pas a actes d’aquest tipus, 
els dubtes sobre la meva 
persona es van apoderar 
de mi

SARA TORRICO VÁZQUEZ
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FREQÜÈNCIA D’ÚS 
DE LLENGUATGE 
METAFÒRIC I ALTRES 
FIGURES RETÒRIQUES 
EN RELACIÓ AMB LA 
SALUT MENTAL

Els resultats, consistents tant en paper 
com en línia, mostren un ús majorità-
riament explícit i literal del llenguatge. 
L’ús de metàfores i figures retòriques 
és en el 8% de peces analitzades. No 
obstant això, dins d’aquest 8% s’han 
trobat tendències i llocs comuns.

La figura retòrica més freqüent en els 
textos analitzats és el trop –la subs-
titució d’una expressió per una altra, 
el sentit de la qual és figurat– que fa 
referència a les fòbies com a preferèn-
cies polítiques. Aquestes preferències 
es duen a l’extrem de patologitzar-se a 
través d’una hipèrbole. Hi ha més casos 
on l’ús retòric del llenguatge porta a 
patologitzar conductes o opinions i a 
parlar de la “psicopatologia del desa-
cord” o de “l’esquizofrènia resultant 
d’atendre opinions diverses”. 

L’altra més freqüent és la que envol-
ta els climes de por, inseguretat i 
desconfiança, que diverses peces 
anomenen “psicosi” o “bogeria”. Ens 
trobem, de nou, amb reduccionismes 
hiperbòlics que connecten sentiments 
amb símptomes de trastorns amb mol-
tes més dimensions o, fins i tot, amb 
llenguatge estigmatitzador. 

Un altre ús retòric a destacar i que tam-
bé es va esmentar a l’anuari de 2020 és 

La gran majoria (70,8%) de figures retòriques 
usades en relació amb la salut mental no implica 
persones. Així i tot, quan sí que es fa referèn-
cia a persones es fa més en referència a dones 
que a homes. De tot això, en podem extreure 
que, quan es fa referència a la salut mental a 
través d’una figura retòrica, no hi ha una gran 
tendència a fer atribucions corresponents a 
un trastorn a una persona, sinó que es fa refe-
rència a contextos o climes. 

la necessitat d’explicar el que és irraci-
onal i incomprensible amb el malestar 
o el trastorn mental. Així, veiem com 
periodistes parlen de la “locura nega-
cionista” o de la “demencia necesaria” 
per cometre un delicte violent. 

També es fan servir metàfores per ro-
mantitzar el malestar mental. “Acariciar 
la idea del suïcidi” o qualificar la depres-
sió com a “companya”. Aquestes associ-
acions poden resultar molt pernicioses 
de cara a la concepció pública sobre el 
patiment mental amb un origen molt 
romàntic. 

De la mateixa manera, s’empren 
metàfores com “els dimonis interns” o 
eufemismes com “estar dins el circuit 
de serveis socials” per parlar d’una per-
sona en una situació marginal.

 Així mateix, trobem que hi ha notícies 
on l’expressió “salut mental” es fa servir 
com a sinònim de “malestar mental” o 
de “trastorn”. Ignorant o obviant que 
la salut mental és l’estat de benestar i 
plenitud.
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Conclusions  
amb perspectiva  
de gènere

aS’ha detectat que les atribucions fe-
tes de forma diferencial a homes i/o 

dones amb problemes de salut mental 
porten una càrrega d’estereotips extra 
que fa augmentar els prejudicis i el 
biaix de gènere. El retrat estereotipat 
que fan els mitjans dels homes i les 
dones amb trastorn mental alimenta 
imatges arquetípiques on ells són es-
sencialment perillosos, agressius, però 
també genials, i elles fràgils, imprevisi-
bles i dependents. 

Altres observacions: 

* DADES 
ESCA 2021 (publicada 2022): gairebé una de cada tres 

dones (27,9%) i un de cada cinc homes (17,0%) té malestar 
emocional. 
CIS / EESE 2019-20 (publicada 2021): “Casi un millón de per-
sonas presenta cuadros depresivos mayores y algo más de un 
millón presenta cuadros depresivos de menor severidad. La 
incidencia en las mujeres es el doble que entre los hombres”. 

Conclusió principal: El fet que la salut mental 
de les dones hagi patit més els efectes de la 
pandèmia (*) no queda prou representat als 
mitjans. Hi ha molt poques peces periodístiques 
que hagin reflectit la perspectiva de gènere en 
tractar la salut mental. El testimoni dels homes 
segueix sent el més prevalent malgrat que 
siguin elles les més afectades.
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BLes notícies considerades positives, 
com la denúncia de l’exclusió social 

o la insuficiència de recursos sociosani-
taris tenen principalment dones com a 
protagonistes. Mentre que les que fan 
referència a les capacitats que poden 
desenvolupar les persones amb tras-
torn mental estan protagonitzades pel 
gènere masculí. Elles, per parlar de les 
mancances del sistema; ells, per parlar 
de les capacitats. 

D Els continguts que relacionen 
problemes de salut mental amb 

perillositat es reflecteixen en històries 
protagonitzades per homes, que són 
representats com a agressors. Les do-
nes amb trastorn mental en continguts 
associats a perillositat apareixen com a 
víctimes de violència o persones sense 
competència legal. 

e La veu de les dones amb problemes 
de salut mental no està més repre-

sentada en els mitjans, tot i ser les més 
afectades per la situació de pandèmia. 
Del total de veus testimonials, el per-
centatge més gran, 47,1%, pertany a 
l’experiència dels homes davant del 
39,2% que recau en les dones i el 13,7% 
on apareixen persones dels dos gène-
res. Les persones trans o de gènere 
no-binari no estan representades en les 
notícies sobre salut mental. 

27O B S E R V A T O R I  D E  M I T J A N S  
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La identitat de gènere i les 
seves dissidències és un tema del qual 
no es parla. És tabú igual que la salut 
mental. Com hauria estat la meva vida 
si hi hagués hagut algú que m’ho expli-
qués, si hagués pogut posar paraules i 
prendre accions en conseqüència a la 
meva persona i a les meves emocions?

EIDEN A.  
REINALDO ALONSO

Em va costar molt 
acceptar que per ser 
víctima d’una situació de 
violència masclista fos jo la 
qui s’havia de medicar

OLGA MORCHÓN CASTILLA
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Resum dels 
resultats amb 
perspectiva de 
gènere

EL Gènere de les notícies sobre salut mental

DONA

15,9 %

MIXT

10 %
“PACIENT”

4,5 %

CAP

53,5 %

HOME

16,1 %

NO BINARI / 
AGÈNERE

0 %
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Més de la meitat dels continguts 
dedicats a la salut mental parlen de 
diagnòstics o trastorns mentals de 
manera despersonalitzada. 

Aspectes generals: quin 
gènere predomina en parlar 
de persones amb problemes 
de salut mental en els 
mitjans de comunicació? 

) Al 46,5% de les peces analitza-
des es parla de salut mental fent 
referència a les persones protago-
nistes. En el 53,5% de peces ana-
litzades es parla de salut mental 
sense referir-se a persones. 

) En parlar de la salut mental 
d’homes i dones, en general la 
mostra està força igualada i su-
mats representen el 32% dels 
articles. Ara bé, quan es tracta de 
donar veu a les persones protago-
nistes la proporció és més eleva-
da en el cas dels homes.

) Tant la categoria mixta, en la 
qual els protagonistes són ho-
mes i dones, com en la que no 
presenta gènere perquè es parla 
de pacients o usuaris, han tingut 
una incidència menor (10% i 4,4% 
respectivament).

) La categoria que recull el 
percentatge de peces amb prota-
gonistes de gènere no-binari és 
de 0%. En parlar de salut mental 
no es representen les persones 
d’aquest gènere. 
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HISTÒRIES EN 
1a PERSONA

La veu de la persona amb trastorn 
mental està poc representada als mit-
jans (9,4%). La veu de les dones, encara 
menys. Les persones trans o no-binàri-
es amb prou feines hi apareixen.

HOMES DONES GÈNERE MIXT NO BINARI / 
AGÈNERE

27,6 % 23,3 % 13 %

72,4 % 76,7 % 87 % 100 %

Presència d'’històries que compten amb testimoni en 1a persona Sí No

) Si hi ha més dones, segons les 
estadístiques, que passen per 
problemes de salut mental, per 
què l’home amb problemes men-
tals té més veu a la premsa? La 
veu de la dona amb problemes de 
salut mental no s’escolta prou, està 
infrarepresentada. 

) Per què els mitjans no inclo-
uen persones no-binàries quan 
parlen de salut mental? La veu 
de la persona de gènere no-binari 
o agènere amb problemes de salut 
mental no està representada als 
mitjans. 

) Existeix una tendència als 
mitjans de mostrar les dones 
com les protagonistes d’experi-
ències de patiment o exclusió. 
Ara bé, les persones que, malgrat 
que tenen algun problema de sa-
lut mental són funcionals, estan 
integrades, tenen capacitats i, per 
tant, poden esdevenir referents o 
models d’èxit, són els homes. 
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CLASSIFICACIÓ  
PER SECCIONS  

El reportatge, l’entrevista i la crònica 
són els gèneres periodístics amb més 
presència de marcadors de gènere. És a 
dir, es tracta de les peces on els mitjans 
inclouen persones quan parlen de salut 
mental. El reportatge, un dels gèneres 
on es pot entrar en més profunditat a la 
realitat de les persones, estan majorità-
riament protagonitzats per homes. 

La secció d’informació local i regional, la 
més freqüent de la mostra, ocupa la se-
gona posició en absència de marcadors 
de gènere, només darrere de la secció 
d’economia. 

Les seccions on és més freqüent que 
es parli de persones amb trastorn 
mental són rosa i successos; d’aquest 
fet podem deduir que les històries 
de vida resulten més d’interès quan 
entren en detalls de la vida privada 
de les persones amb un element de 
morbositat. 

És en la secció de cultura, on els mar-
cadors “home” quasi doblen els de 
dones protagonistes. Les proporcions 
es corresponen amb les de l’atribució 
d’intel·ligència i genialitat. A la secció 
rosa, per contra, les protagonistes 
acostumen a ser dones. 

 
La mostra obtinguda de la secció 
d’esports compta amb més notícies 
amb dones protagonistes que no pas 
homes. I això és perquè les esportis-
tes d’elit al llarg de 2021 van decidir 
trencar el tabú i parlar obertament 
de salut mental, amb especial men-
ció de Naomi Osaka i Simone Biles. 

Finalment, la mostra de la secció d’eco-
nomia només compta amb una peça 
amb marcador de gènere i es tracta 
d’un home. Aquesta és l’única secció 
que no inclou cap història protagonitza-
da per una dona.

CLASSIFICACIÓ  
PER CONTINGUT

) Totes les categories de contingut 
són més elevades en el marcador 
“cap gènere”. En són una excepció les 
peces que associen salut mental amb 

perillositat, que són majoritàriament 
de gènere masculí, llevat quan el com-
ponent perillositat és en relació amb la 
víctima d’un delicte, que sol ser dona, 
com també passa amb les protago-
nistes amb trastorn mental en peces 
on se’n qüestionen les competències 
legals. 

) D’altra banda, les peces que s’in-
clouen a la categoria “Acció positiva” 
tenen majoritàriament les dones com 
a protagonistes. Això inclou sobretot 
continguts que denuncien l’exclusió so-
cial de les dones amb trastorn mental. 
Pel que fa a les peces en què es parla 
de la manca de recursos sociosanitaris, 
d’equitat en l’accés als serveis i/ els 
dèficits en la qualitat dels tractaments 
tenen gènere femení o mixt. L’excep-
ció aquí és en el fet que les peces 
que esmenten les capacitats de les 
persones amb trastorn mental estan 
protagonitzades per homes. 

) En el cas de la categoria “Etiologia: 
Origen o causa del trastorn” també té 
més dones com a protagonistes. La 
causa “ambiental” és la més prevalent, 
en tots els casos. A les peces protago-
nitzades per dones, a diferència de les 
que protagonitzen “homes” o notícies 
on no apareix cap gènere, hi ha un 
percentatge que només recau en 
aquest gènere, i és quan es parla 
de l’origen del trastorn atribuint 
la culpa a la dona que el pateix o 
al seu caràcter o personalitat. Els 
continguts en els quals es culpa a la 
família també tenen més dones prota-
gonistes. 
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ATRIBUCIONS  
SEGONS GÈNERE 

Només hi ha dues atribucions que són 
més freqüents en peces sense marca-
dors de gènere: el dèficit cognitiu i la 
hipòtesi del contagi, i el contagi social. 

Si parem atenció a la distribució de les 
iteracions de cada atribució entre ho-
mes i dones, podem arribar a crear el 
perfil estigmatitzador diferenciat entre 
homes i dones que conviuen amb tras-
torns mentals. 

Mirant-ho des de cada atribució, hi ha 
una atribució exclusiva de les dones o 
de peces on apareixen històries barre-
jades d’homes i de dones: la inestabili-
tat permanent. 

Per contra, la vagància és una atribució 
que únicament es fa als homes. 

També val la pena fer esment de la 
genialitat, una atribució prou freqüent 
en homes però minoritària o inexistent 
en dones.

TO 

) Quan no hi ha cap marcador de gè-
nere, el to de les peces més prevalent 
és el neutre (53,6%), seguit del positiu 
(27,7%).

) Comparant el to de les peces pro-
tagonitzades per homes o dones, les 
notícies que tenen les dones com a 
protagonistes estan més polaritzades: 
tenen un percentatge més elevat en 
el to negatiu (34,9%) o mixt (23,3%) i 
positiu (25,6%) mentre que n’hi ha molt 
poques amb to neutre (17,4%). 

) En el cas dels homes, les més preva-
lents són les que tenen un to negatiu 
(32,2%) i neutre (29,9%), mentre que 
baixa el to positiu (20,7%) o mixt (17,2%) 
amb percentatges força igualats.
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A les dones amb trastorn mental se’ls 
atribueix, proporcionalment en aquest 
ordre, més impredictibilitat (20,7%), 
fragilitat o dependència (14%) i extra-
vagància (8,1%). A més, val la pena fer 
esment d’atribucions únicament pròpi-
es de les dones d’acord amb les peces 
analitzades: inestabilitat i contagi social 
(més popularment conegut com a nega-
tivitat o toxicitat)

En canvi, a les dones amb trastorn 
mental se’ls atribueix molt menys (fins 
i tot no se’ls atribueix gens) vagància 
(0%), intel·ligència o genialitat (3,5%), 
ni cronicitat (1,2%). Mentre que en el 
cas dels homes amb trastorn mental 
se’ls considera menys inestables (0%), 
“tòxics” (0%) o amb dèficits cognitius 
(2,3%) que les dones. 

Pel que fa als homes amb trastorn 
mental, les atribucions més comunes 
que es fan a la premsa és, per ordre de 
proporció respecte al total de categori-
es de gènere, perillositat i agressivitat 
(24,1%), impredictibilitat (20,7%) intel-
ligència o genialitat (12,6%) i aplana-
ment afectiu (10,3%). Cal destacar, tam-
bé, l’atribució de vagància, que només 
s’atorga a homes i no a dones.

L’estigma de la histèria, com a 
dones i convivents amb un trastorn, 
ens acompanya molt sovint fins i tot 
en les consultes mèdiques, tot difi-
cultant la precocitat en la detecció 
d’altres diagnòstics que no tenen a 
veure amb la salut mental

GEMMA  
ALEGRE PIQUÉ
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DIAGNÒSTICS

Si intentem traçar un perfil d’homes o 
dones amb problemes de salut mental 
a partir dels trastorns dels que més 
es parla a les peces informatives que 
protagonitzen, veurem com les dones 
pateixen primer trastorns de la con-
ducta alimentària, seguit per depressió 
i patologia dual. Els homes, en canvi, 
conviuen amb addiccions, trastorns de 
l’espectre autista i depressió en una 
magnitud similar.

Des de la perspectiva de les iteracions 
de marcadors de gènere en cada diag-
nòstic, allò que primer crida l’atenció 
en aquest cas són els diagnòstics que 
tenen com a majoritària l’absència de 
marcadors de gènere. Les addiccions, 
els trastorns del son i la demència són 
percebuts més aviat com a fenomen 
despersonalitzat, és a dir, se’n parla sen-
se fer referència a les persones que ho 
viuen. També hi ha trastorns molt més 
freqüents amb històries protagonitzades 
per més d’una persona de gèneres dife-
rents: l’ansietat i la depressió. Els tras-
torns propis d’històries protagonitzades 
per dones són els trastorns de la con-
ducta alimentària i el trastorn límit de 
la personalitat (que, de fet, no presenta 
iteracions en històries protagonitzades 
per homes). Els diagnòstics propis de 
les peces amb homes com a protago-
nistes, per contra, són els trastorns de 
l’espectre autista, el trastorn bipolar i el 
trastorn obsessivocompulsiu. 

En el 38,1% de peces analitzades es 
parla de salut mental fent servir les 

etiquetes diagnòstiques. La distribució 
dels diagnòstics associats a cada gène-
re, segons la representació dels mitjans 
de comunicació, presenta els resultats 
següents (per ordre de prevalença en 
cada cas):

) L’ansietat i la depressió són els di-
agnòstics menys associats a un gènere 
en concret, de manera que són les 
categories que més presència tenen de 
gènere mixt (29,6% en ambdós casos). 
Així i tot, per explicar la depressió es 
recorre molt més a històries femenines 
que masculines (12,8% de notícies so-
bre dones aborden la depressió davant 
del 8% en cas dels homes). 

) Les peces sobre TCA tenen protago-
nistes femenines en un 44,8% del total 
de notícies sobre aquest diagnòstic. En 
canvi, no apareix cap història sobre TCA 
en homes. Les altres peces que tracten 
aquest diagnòstic no parlen de perso-
nes o parlen de pacients sense gènere. 

) El diagnòstic de TCA i TLP només 
apareix en protagonistes femenines. 
Mentre que TEA (8% davant de l’1,2%), 
el TOC (3,4% davant de l’1,2% i el tras-
torn bipolar (5,7% davant d’un 2,3%) 
s’expliquen amb més freqüència a par-
tir d’històries masculines.

) Addiccions (4,8%), demència (2,1%) i 
trastorn del son (2,4%) són diagnòstics 
que s’expliquen més sovint sense fer 
referència a cap gènere en concret. Així 
i tot, hi ha més presència d’històries 
d’homes amb addicció que de dones 
(10,3% d’històries amb homes aborden 

addiccions davant del 4,7% d’històries 
protagonitzades per dones), que apa-
reixen més associades a una patologia 
dual (5,8% de dones davant del 3,4% 
d’homes). 

Els biaixos de gènere en els 
diagnòstics 

No hi ha protagonistes
homes en peces que parlin 
dels diagnòstics de TCA i TLP. 
Tot i que en el cas del TCA la 
incidència en homes és molt 
menys prevalent, que no se’n 
parli gens suposa un biaix de 
gènere. Els homes amb TLP I 
TCA no es veuen representats 
en els mitjans de comunicació. 
Les dones amb TEA tampoc, ja 
que s’acostuma a associar als 
homes, mentre que les dones 
amb aquest diagnòstic es 
veuen infrarepresentades als 
mitjans
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 Distribució de peces amb marcador de contingut
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Tal com hem vist en l’apartat anterior, podríem 
construir clarament imatges arquetípiques 
en funció del gènere de les atribucions que 
se li fan a la persona amb trastorn mental

Imatges  
arquetípiques

Els homes amb trastorns mentals són 
primer perillosos i agressius, després 
impredictibles i, en tercer lloc, genis 
brillants i intel·ligents. 

Per la seva banda, les dones que convi-
uen amb un trastorn mental són primer 
impredictibles; posteriorment fràgils i 

dependents i, finalment, inestables, pe-
rilloses i extravagants en igual mesura. 

Els homes amb trastorn mental viuen 
com a subjectes –sigui de creació o 
destrucció–, mentre que les dones amb 
problemes de salut mental són per-
cebudes més com un objecte. Depen-

dents, inestables i impredictibles, són 
agents passius que reben violències i 
no porten les regnes de la seva vida. 

On trobem aquesta mena de missatges 
que perpetuen el biaix de gènere? 
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CULTURA,  
SUCCESSOS  
I PREMSA ROSA

Són les seccions que donen imatges 
més estereotipades de la salut men-
tal alimentant clixés negatius o falsos 
mites. 

HOME

Com ens han demostrat les dades de 
l’informe, sobretot les notícies de suc-
cessos i cultura tendeixen a tenir més 
protagonistes masculins. 

D’una banda, trobem que les notícies 
que relaten successos que tenen a 
veure amb salut mental sovint és per 
raó de fets relacionats amb conductes 
perilloses o violentes, lligades a certs 
diagnòstics. Aquesta mena de notícies 
perpetuen la imatge de l’home violent 
que en un deliri ataca persones o es fa 
mal a si mateix. 

Aquest és un arquetip molt explotat en 
el cinema. Des de Psicosi fins a l’última 
versió de Joker, l’home que està tras-
tornat per un trauma infantil no resolt, 
en conseqüència, es torna perillós i 
impredictible, perquè se li atribueix 
alguna mena d’alienació delirant o pa-
ranoide com la psicosi o l’esquizofrè-
nia. Recórrer al recurs explicatiu de la 
salut mental per justificar escenes de 
violència extrema alimenta el prejudici 
de perillositat. Un estereotip que tam-
bé veiem en les notícies de successos 
quan parlen concretament d’homes 
amb trastorn mental. 

D’altra banda, trobem les notícies 
culturals on es parla d’estrelles de la 
música o actors. Subtilment es tendeix 
a romantitzar conductes autodestruc-
tives. Hi ha un sector del periodisme 
cultural que té una tendència a farcir 
d’elements romàntics personatges 
d’home canalla que consumeix tòxics i 
viu de nit. Són retrats del que s’anome-
na “artistes maleïts”, que van carregats 
de textos nostàlgics que mereixen 
tota l’admiració per part del periodista 
(també home, en la gran majoria dels 
casos). Se’n desprèn una predisposició 
a perdonar certes conductes perquè 
sembla que tot està justificat quan pro-
vé d’un geni de la música o d’un actor 
de primer nivell; de la mateixa manera 
passa amb algun cantant famós que 
hagi aparegut als mitjans per algun es-
càndol relacionat amb les addiccions, 
la mala vida o períodes d’inestabilitat. 
Fins i tot el suïcidi és tractat amb una 
poètica molt contraproduent, tal com 
ja vam analitzar en profunditat a l’in-
forme 2018 dedicat a com els mitjans 
catalans tractaven aquesta qüestió. 

: Fotogrames de Joker, 2019. Versió protago-

nitzada per Joaquin Phoenix. 

: Imatge icònica de la famosa escena de la 

dutxa de la pel·lícula Psicosi (1960) d’Alfred 

Hitchcock, basada en la història de Norman 

Bates, un assassí en sèrie.

: Jack Nicholson a The Shining, 1977, on un 

personatge que es recupera de l’alcoholisme 

acaba protagonitzant escenes d’autèntic terror. 

Dirigida per Stanley Kubrick i inspirada en una 

novel·la de Stephen King. 

: Kurt Cobain, líder de la banda grounge 

Nirvana, en un dels seus darrers concerts, 

‘’Unplugged in NY”, abans de morir per suïcidi 

l’any 1994. 
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DONA

D’altra banda, les dones amb perfils 
similars de la indústria de la música o el 
cinema no acostumen a rebre el mateix 
tracte per part dels mitjans. 

Quan una estrella del pop dona mostra 
una conducta disruptiva se li atribueix 
inestabilitat, incompetència, fragilitat, 
irresponsabilitat i, si és mare, se li qües-
tiona si pot tenir cura dels seus fills. 
Una conducta que en ells pot arribar a 
venerar-se o a comentar-se amb sentit 
de l’humor o certa condescendència 
(“És una mica desastre però ens agrada 
igual), en elles es jutja de manera 
ferotge per part de mitjans i opinió 
pública. Elles no són “artistes maleïdes”, 
sinó que són “dones perdudes”. I això, 
encara que siguin artistes genials, és 
imperdonable, sobretot si són mares. 

Aquesta mena de notícies ja trans-
cendeixen les seccions de cultura per 
passar a formar part del que aquí 
anomenem premsa rosa, però a altres 
països s’anomena periodisme groc. Un 
tipus d’informació caracteritzada pels 
titulars sensacionalistes, les imatges 
impactants i una manca de sensibilitat 
i respecte cap a les persones protago-
nistes. Britney Spears i Amy Winehouse 
han estat víctimes d’aquestes pràcti-
ques per part dels mitjans de comuni-
cació, que les han deshumanitzat fins a 
extrems molt perjudicials, no sols per a 
la seva imatge, sinó per a la seva salut 
mental. 

Aquestes pràctiques poc ètiques cada 
cop estan més mal vistes, però, en can-
vi, les atribucions de fragilitat, depen-
dència i inestabilitat es continuen fent 
a les protagonistes dones amb trastorn 
mental en les històries que hem analit-
zat del 2021. 

: Winona Ryder i Angelina Jolie a Innocència 

interrompuda, on les dues actrius encarnen a 

dones psiquiatritzades

: Britney Spears i Amy Winehouse fotografi-

ades per paparazzis en moments en què no 

estaven bé. Les fotos van fer la volta al món i 

van dominar la imatge pública de les artistes. 

Les pel·lícules o 
obres de teatre sobre el 
TOC intenten veure-ho des 
d’una visió humorística, 
però aquesta visibilitat és 
contraproduent: proporcio-
na una nul·la i errada iden-
tificació de les persones 
que convivim amb aquest 
trastorn. A més, existeix la 
tendència a estar protago-
nitzades per homes, i con-
sidero que també haurien 
d’estar protagonitzades per 
dones

ELIANA MANZANO
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HOME

Un altre clixé que alimenten els mitjans 
en el cas dels homes amb trastorn 
mental és el del geni, introvertit, 
estrany, però sovint divertit. Ficcions 
que han tractat l’Asperger o el trastorn 
obsessivocompulsiu ens remeten a un 
imaginari on als homes amb trastorn 
mental se’ls pot atribuir una genialitat i 
un sentit de l’humor únic i especial que 
fa que els personatges ens caiguin bé.  

DONA

D’altra banda, una altra imatge sobre 
les dones “boges” s’alimenta d’un altre 
tipus d’imaginari col·lectiu que té a 
veure amb certes conductes. Si bé no 
hem trobat notícies serioses que fessin 
aquesta mena d’atribucions, sí que hem 
trobat algunes imatges que ens poden 
donar pistes de la mena de retrat on 
s’associa les dones que “no estan bé del 
cap” amb la manipulació malèfica o les 
relacions tòxiques.

Fixem-nos que aquesta imatge ens 
remet a una altra imatge molt present 
al nostre imaginari col·lectiu, la bruixa 
malvada del conte de la Blancaneu. 
Una dona perillosa, manipuladora i 
obsessionada amb la seva imatge, que 
ha donat peu a diversos personatges 
arquetípics amb què ens hem educat. 

: Jim Parsons representa Sheldon Cooper a 

The Big Bang Theory, sèrie còmica estrenada el 

2007 i que compta amb 12 temporades. El seu 

protagonista és un científic que té síndrome 

d’Asperger. 

: Russell Crowe a Una ment meravellosa, 2001, 

sobre la vida del matemàtic John Nash, afectat 

per un diagnòstic d’esquizofrènia i guanyador 

d’un Premi Nobel d’Economia el 1994. 

: Angelina Jolie a Malèfica, 2014. Nova propos-

ta en la qual Disney intenta humanitzar la fa-

mosa bruixa malvada del clàssic Bella Dorment. 

: Captura de pantalla d’una notícia en línia. 
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L’estigma social per 
ser dona, amb trastorn 
mental i amb una addic-
ció em convertia en una 
alteritat social. L’home és 
qui socialment pot beure i 
perdre el control; jo havia 
de fer-ho sola o a casa; 
com va passar amb la meva 
addicció a la cocaïna

GEMMA ALEGRE PIQUÉ
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ESPORTS

Tal com ja vam avançar en anuaris 
anteriors, el periodisme esportiu 
comença a despuntar pel fet de donar 
veu a atletes que havien passat per 
problemes de salut mental. L’informe 
de 2021 ha detectat que la secció d’es-
ports és la que dona més veu a dones 
que parlen de la seva experiència de 
forma positiva. 

Les notícies esportives del 2021 han es-
tat marcades per les històries femenines 
on esportistes d’elit han donat la cara 
per la salut mental. Simone Biles i Naomi 
Osaka van ser protagonistes de porta-
des, trending topics i mems a les xarxes 
socials per haver parlat obertament de 
la seva salut mental, de manera que 
van actuar com a autèntics referents a 
escala mundial. 

Aquest nou paradigma contrasta amb 
els valors esportius tradicionals on l’ob-
jectiu principal era guanyar i a l’esportis-
ta no se li permetia cap altra cosa que 
lluitar fins al final, fins i tot si hi havia de 
sacrificar la salut. Amb la famosa etique-
ta #MentalHealthFirst, l’estiu de 2021 en 
plens JJOO de Tòquio, el periodisme ha 
viscut un abans i un després.

( Imatge de jugador 

de rugbi sagnant 

mentre juga un partit. 

L’article qüestiona 

si és saludable la 

pressió a què estan 

sotmesos els espor-

tistes d’elit. 

No lliures de polèmica, la proesa de les 
dues esportistes va ser protagonista de 
nombroses tires còmiques que posaven 
en evidència el xoc tant generacional 
com de gènere que es plasmaven en les 
reaccions que les seves accions van cau-
sar entre certs sectors del periodisme i 
l’opinió pública. 

Simone Biles es retira de la final de gim-
nàstica dels JJOO de Tòquio 2021 dies 
abans al·legant que prioritzava el seu 
benestar mental. Hi va haver reaccions 
hostils i els mems a les xarxes no van 
trigar a proliferar: “La gent jove d’avui 
dia sou molt ganduls i us sentiu amb 
molts drets. Ara la meva nit de sofà està 
arruïnada”.

: Naomi Osaka: “Està bé no estar bé”: en els 

seus primers JJOO prioritza la salut mental 

i qüestiona les formes de fer de l’esport de 

competició. 

: Il·lustració Biles
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Exemples de 
bones praxis
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: El Periódico “XL Dominical”, periodista Daniel 

Méndez; publicat el 22/08/2022.
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: Article d’Opinió sobre salut mental i gènere 

d’Alba Alfageme publicat a El Punt Avui el 

23/12/2021

“És evident que urgeix
un canvi estructural
perquè existeix una clara
relació entre el nivell de
desigualtat de gènere i les
afectacions en la salut
mental

iumenge pas-
sat se celebra-
va La Marató,

aquest any dedicada a
la salut mental. En
aquesta ocasió vaig

tenir l’oportunitat de participar-hi i
plantejar com el gènere condiciona la
salut mental. I avui voldria aprofundir
en aquesta idea.

HI HA MOLTS FACTORS que influeixen a la
salut mental. La genètica, factors so-
cials o culturals, experiències passades
o fins i tot la classe social, i és clar, el gè-
nere també n’és un. De fet, segons
l’OMS, el gènere condiciona de forma
directa les experiències que viu una
persona. Perquè depenent d’aquest, la
societat (patriarcal) ens imposa uns
rols que ens exposen a uns tipus dife-
rents d’experiències que poden afectar
de forma clara la nostra salut mental.
De fet els estereotips juguen un paper
clau en el diagnòstic de la salut mental.
Les dones, per exemple, són més dia-
gnosticades per depressió o ansietat.

NO PODEM OBLIDAR que en aquesta socia-
lització patriarcal les dones estem més
disposades a rebre ajuda en la vessant
psicològica. Ens han ensenyat que és
acceptable i esperable. Per contra, en
els homes encara pesa molt la pressió
patriarcal, limitant-los a l’hora de de-
manar ajuda, d’exposar com estan emo-
cionalment, perquè tot això en el model
de masculinitat hegemònica no hi té ca-
buda. Perquè se’ls ensenya a no dema-
nar ajuda psicològica, a no mostrar les
emocions, i menys aquelles que poden
evidenciar un malestar, com per exem-
ple la tristesa, el que fa que determinats
trastorns mentals es diagnostiquin

D

més en un gènere que en l’altre. 

DE FET EL PATRIARCAT ens han ensenyat
que el terreny emocional és el nostre, el
de les dones, perquè hem de ser més
empàtiques, perquè en el fons aquesta
qualitat té molt a veure amb el tema de
les cures, amb estar pendent dels al-
tres. Cuidar els altres. Això fa que, pro-
bablement, posem més paraules a allò
que ens passa, n’hem après més i s’espe-
ra més també de nosaltres. Als homes,
doncs, el patriarcat els limita i els con-
diciona en l’àmbit emocional. Els allu-
nya d’aquesta esfera. El missatge és que
no els pertoca, perquè en el marc de la
masculinitat més heteropatriarcal,
l’expressió emocional encara està vin-
culada a la feblesa o la fragilitat.

ENAQUEST SENTIT L’OMS assenyala que és
impossible examinar l’impacte de gène-
re en la salut mental sense considerar
les discriminacions i les violències mas-
clistes. Per això apunta que els factors
de risc dels trastorns mentals comuns
afecten de manera desproporcionada
les dones, perquè hem de gestionar l’im-
pacte de les violències masclistes, les
desigualtats socioeconòmiques o el pes
de la cura, entre altres factors.
L’afectació en la salut mental la trobem

en totes les etapes de la vida de les do-
nes i es veu multiplicada per l’acumula-
ció d’experiències de desigualtat. Anem
sumant motxilles.

DE FET LES DONES TENIM el doble de possi-
bilitats de patir un trastorn d’estrès
posttraumàtic, en moltes ocasions deri-
vat de les violències masclistes i/o se-
xuals. Les dades també apunten a una
sobremedicalització de les dones. De fet
el 85% dels psicofàrmacs s’administren
a dones, perquè segons l’OMS les dones
tenen un 48% més de possibilitats de re-
bre medicació psiquiàtrica. El sistema
tendeix a patologitzar les dones, i en
moltes ocasions en lloc d’anar a l’arrel
del problema, les hiperdiagnostica i me-
dicalitza. Cal un compromís clar orien-
tat a frenar la medicalització dels ma-
lestars quotidians des d’una clara pers-
pectiva de gènere que visibilitzi l’impac-
te de les violències estructurals en la sa-
lut mental de les dones.

ÉS EVIDENT QUE URGEIX un canvi estruc-
tural perquè existeix una clara relació
entre el nivell de desigualtat de gènere i
les afectacions en la salut mental, el que
significa que aquelles polítiques orien-
tades a lluitar contra la discriminació
que pateixen les dones en els diferents
àmbits de la nostra vida, com el mercat
laboral, les cures, la sobrecàrrega, re-
vertiran també positivament en la salut
mental de les dones. Si a això li sumem
una atenció que incorpori la perspecti-
va de gènere i que tingui en compte
aquests elements estructurals, esta-
rem enfocant de forma encertada la ve-
ritable causa de moltes afectacions en
la salut mental de les dones, perquè ens
centrarem en les causes i no en els
símptomes.

El gènere i la salut mental
Alba Alfageme. PsicòlogaTribuna
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: Entrevista del periodista Toni Padilla al juga-

dor de bàsquet Ricky Rubio, que aborda la salut 

mental; publicada al diari Ara el 5/09/2021.

Aquests dies, al santuari de Santa Maria 
del Collell, s’hi pot sentir aquell soroll 
tan típic del bàsquet quan les vambes 
dels jugadors es mouen per la pista. De-
senes de nens i nenes passen pel cam-
pus que hi organitza Ricky Rubio (Mas-
nou, 1990). Els joves se’l miren amb res-
pecte. I mentre ell parla amb l’ARA, 
analitza de fons els moviments d’algun 
jugador que apunta maneres.  

Què t’aporta passar aquests dies al 
campus envoltat de joves? 
Veure la il·lusió que tenen. Viuen el mo-
ment. Fan una cistella i ja són feliços. 
Quan et fas gran ja no saps viure el mo-
ment, et passes la vida pensant tant en 
el futur, que no aprofites el present. 
Quan vinc aquí recordo per quina raó 
m’agrada el bàsquet. Jo era com ells. 

Vas afirmar que havies arribat a deixar 
de gaudir jugant. ¿Has recuperat la il·lu-
sió? Als Jocs de Tòquio ho semblava. 
Sí, l’he recuperat. Quan ets professional 
perds una mica el nen que eres, és nor-
mal. Ara, quan jugo millor és quan m’ho
passo bé, quan no penso en el resultat. 
A Tòquio jugava envoltat d’amics i m’ho 
passava bé. Va ser bonic, tot una mica 
nostàlgic perquè era el comiat de molts 
de nosaltres. Cal valorar que costa ar-
ribar als quarts de final, on topar amb 
els Estats Units ho complica tot. Però 
vaig acabar amb sensacions individuals 
molt bones. 

Va ser el final d’una temporada molt 
dura. La pandèmia, canvis d’equip... De 

SANT FERRIOL (GARROTXA)

TONI PADILLA

“Quan tens 
èxit els 

problemes no 
desapareixen”

fet, vas arribar a dir que no aniries als 
Jocs Olímpics. 
Ha sigut una temporada molt dura a es-
cala emocional. Primer sentia que ne-
cessitava desconnectar de tot. Però al fi-
nal vaig decidir anar als Jocs. Va ser clau 
el paper de la família. La meva dona em 
va fer veure que era l’última oportuni-
tat per jugar amb una colla d’amics, amb 
aquesta generació que ho ha donat tot 
per la selecció. Teníem el somni de po-
der acomiadar-nos plegats dalt del podi 
però no va poder ser. Ara, un cop es va 
acabar tot ens vam adonar que la cosa 
que més valorem és l’amistat. Les vivèn-
cies que hem viscut plegats. És ben cert 
que, de cara enfora, guanyar medalles és 
molt bonic. Però poder tenir aquesta se-
gona família, haver creat aquest grau de 
complicitat... és el que quedarà per sem-
pre. Les converses, els records... Ara es-
tem en un moment de la vida en què 
molts tenim fills, tenim una visió dife-
rent que ens permet fer-ne una valora-
ció positiva més enllà de les medalles. 

T’hauries penedit de no fer el viatge, 
doncs? 
Segurament. Quan es va acabar la tem-
porada, el que volia era estar amb la famí-
lia. Tinc un fill d’un any i mig. I després 
de tants viatges i bombolles, no volia pas-
sar tres setmanes a l’altra punta del món 
lluny seu. La meva dona ha estat sis o set 
mesos als Estats Units sola, sense poder 
rebre visites, sense rebre suport per cul-
pa del covid. Jo el que volia era recuperar 
una vida normal de parella, de família. 
Però ella va fer-me veure que calia anar 
als Jocs. És cert que era un sacrifici es-
tar tancats primer a la bombolla de Las 
Vegas i després a Tòquio, però era una úl-
tima aventura per disfrutar.  

Una de les lliçons dels Jocs l’ha dona-
da Simone Biles, que ha prioritzat la 
salut mental als èxits esportius. 
Estem molt obsessionats amb el resul-
tat final: la medalla, el títol. Però amb 
el temps aprens a valorar la importàn-
cia del camí. I durant aquest camí, de 
vegades cal aturar-se. El cos i la ment 
t’envien senyals, com quan a un cotxe 
li falta gasolina. Cal saber escoltar-ho 
i saber aturar-se. Si no ho fas, no ets fe-
liç. És cert que pots continuar gua-
nyant partits, pots continuar fent juga-
des, però no t’omple. En alguns mo-
ments no ets feliç jugant, i no hauria de 
ser així. Vull disfrutar del camí i supe-
rar tots els obstacles.  

Els Cavaliers són el teu quart equip en 
les últimes quatre temporades. ¿Com 

Ricky Rubio
JUGADOR DE BÀSQUET

es porta rebre una trucada i descobrir, 
en un minut, que cal canviar de casa? 
És difícil. Quan ets jove i no tens una fa-
mília costa menys. Quan ets jove tot de-
pèn de tu i tot sembla una aventura. 
Pots entomar millor els canvis. Però 
quan tens una criatura, quan tens amics 
i arrels en una ciutat, costa. Ara, aquest 
món funciona així i jo ja ho sabia. Cal 
adaptar-s’hi i aprendre’n. Tinc molt clar 
que és una època de la meva vida, però 
quan s’acabi tornaré aquí, a casa. Amb 
la família. Ho tinc molt clar.  

¿Tens la sensació de viure dies de can-
vis des de dins de l’esport? La NBA en-
viant missatges contra el racisme, el 
debat obert sobre la salut mental... 
Sí. Quan hi vaig arribar, ara fa deu anys, 
cada jugador era una marca, però ara 
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: Crítica televisiva de Mònica Planas sobre un 

documental emès a TV3; publicada al diari Ara 

el 16/12/2021.
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que aconsegueix ser líder del 
prime time amb 244.000 espec-
tadors i una quota de pantalla 
de l’11,7%, unes xifres que fan 
que sigui el vuitè programa més 
vist del dia.  

El Sense ficció va competir 
parcialment amb el reality de 
Telecinco Secret story, que va 
registrar 221.000 espectadors i 
un 16,9% del share. De fet, el 
programa es beneficia del bon 
rendiment del telenotícies, que 
va reunir 234.000 espectadors. 

LESAUDIÈNCIES

                                                          ESPECTADORS    ‘SHARE’ 

01     Telenotícies vespre 
            TV3+3/24  21.00                613.000    26,4% 
02     Telenotícies migdia 
            TV3+3/24  14.30                453.000    00,0% 
03     Cuines  
            TV3  15.42                              335.000    24,2% 
04    Pasapalabra 
            ANTENA 3  20.03                290.000    16,4% 
05     Antena 3 noticias 2 
            ANTENA 3  21.08                282.000     12,3%

Programes més vistos dimarts Canals més vistos dimarts

14,9%

13,9%

10,5%

6,5%

6,2%

3,8%

2,9%

El ‘Sense ficció’,  
líder del ‘prime time’  

En la setmana de La Marató, que 
enguany està dedicada a la salut 
mental, el Sense ficció oferia 
aquest dimarts un documental 
en què diversos joves explicaven 
de primera mà algunes de les se-
ves experiències personals amb 
trastorns i malalties mentals. El 
documental, Desfent nusos, no 
apareix en el rànquing dels cinc 
espais més vistos del dia, però sí 

Envieu la vostra paraula al Twitter  
@diccionara (hashtag #diccionara)  
o per e-mail a diccionara@ara.cat

COORDINA: FRAN DOMÈNECH

EmbuSOS 
Crit de supervivència per 

aguantar les llargues cues a la 
carretera. 

@frandomenech 

XaViacrucis 
Quan, tot i el nou entrenador,  

el Barça va pel pedregar. 
@banditcatbdn 

Pressapostos 
Urgència que tenen des del 

govern espanyol per aprovar els 
comptes després de l’acord  

amb ERC. 
Pau Ortiz

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport.  
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Arribarem a Nadal amb fred d’hivern, però les 
temperatures extremes se centraran a l’est d’Europa.
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Desfent nusos: 
persones i no pacients

TV3 està dedicant la set-
mana a la sensibilització 
sobre la salut mental que 

culminarà amb La Marató. Di-
marts el documental del Sense 
ficció se centrava en set nois i no-
ies que han patit o pateixen al-
gun trastorn d’aquestes caracte-
rístiques. El plantejament nar-
ratiu de Desfent nusos era una 
idea senzilla i alhora molt direc-
ta per aprofundir en aquest àm-
bit tan delicat d’abor-
dar. Cada un dels testi-
monis conversava so-
bre diferents aspectes 
que envoltaven la seva 
salut mental amb una 
persona de confiança. 
Els diàlegs es desenvo-
lupaven amb naturali-
tat, ja fos com a entre-
vista o conversa. Uns 
parlaven amb la mare, 
d’altres amb el pare,  
amb el psiquiatre, amb una com-
panya que havia passat pel ma-
teix o amb la parella. Aquest re-
curs permetia restar pressió als 
protagonistes. A l’hora de parlar 
de circumstàncies íntimes no és 
el mateix que t’entrevisti un pe-
riodista que no coneixes que 
conversar amb algú que t’ha 
acompanyat en el que has viscut. 
I resta agressivitat si s’aprofun-
deix en aspectes que tenen a 
veure amb el patiment o els es-
tats emocionals. El gran encert 
era que l’espectador anava des-

cobrint quin era el problema de 
cadascun dels protagonistes 
sense que el documental tingués 
la necessitat d’etiquetar-ho o es-
pecificar-ho. Eren els mateixos 
diàlegs els que permetien dedu-
ir què els passava sense que cal-
gués posar un rètol amb un dia-
gnòstic concret. I això estava 
molt bé perquè les persones són 
molt més que una malaltia, un 
trastorn o una circumstància vi-

tal i, per tant, no els estigmatit-
zava ni els limitava com a indivi-
dus, sinó que els igualava als seus 
interlocutors i als espectadors 
que s’ho miraven.  

Les converses s’entrellaça-
ven les unes amb les altres in-
tentant mantenir un cert pa-

ral·lelisme temàtic: l’accepta-
ció de la seva situació, el senti-
ment de culpabilitat, les pors, 
les esperances de futur... Pel 
que fa a realització tot es des-
envolupava amb el recurs visu-
al de la pantalla partida. Un 
plantejament excel·lent perquè 
permetia observar simultània-
ment qui parlava i qui escolta-
va. I això incrementava la in-
tensitat de la conversa perquè 

en percebíem encara 
més matisos. Veure 
l’emoció o l’expressió 
de qui escolta amplia 
el significat d’allò que 
s’està dient.  

Posar el focus perio-
dístic en la salut men-
tal ha de tenir un ob-
jectiu clar: la televisió 
ha de servir de mirall 
per als qui s’ho miren 
des de casa. No es trac-

ta d’exhibir un ventall de tras-
torns i símptomes. S’ha de cons-
truir un relat que permeti teixir 
una complicitat i, si cal, una 
identificació amb allò que t’ex-
pliquen. Perquè del que es trac-
ta és, sobretot, d’aprendre a 
identificar els problemes i nor-
malitzar i estimular la petició 
d’ajuda. I perquè això passi cal 
humanitzar els pacients, dei-
xar-los expressar-se al marge 
d’un diagnòstic, fer-los propers 
a nosaltres. I això era justament 
el que aconseguia Desfent nusos.

CRÍTICATV
MÒNICA PLANAS CALLOL - PERIODISTA

Encert 
Els mateixos diàlegs 

permetien deduir què els 
passava als protagonistes

: Entrevista a “La Contra” de La Vanguardia 

publicada el 4/05/2021 que mostra les capa-

citats d’un home amb autisme; signada per la 

periodista Ima Sanchís.

Dara McAnulty, naturalista

“Todoempieza conunparde
minutos observandounestanque”

Tengo16años.VivoalpiedelasmontañasdeMorne,enIrlandadelNorte,conmispadres,misdos
hermanosynuestragalgaRosie.Estoyestudiando1.ºdebachillerato.Tendríamosqueponerlanaturaleza
enelcentrodelaspolíticas,ylanaturalezaestodoelmundo.Creoenlaamabilidadyenunmundodepaz

E
nelmomento en que empecé a ex-
plorar la naturaleza, fuera de pare-
des y ventanas, el mundo se volvió
multidimensional.Empecéasentir
cada partícula y a poder transfor-

marmeenloquemerodeaba.Ojalánolaatrave-
sarancoches, voces,preguntas, órdenes...

Alos5años lediagnosticaronsíndromede
Asperger.¿Quéhasignificadoesoensuvida?
Muchascosas.Nosécómoeslamentedelosde-
más, así que no sé cuál es la diferencia. Pero el
hecho de ser asperger suscita distintas sensa-
cionesdependiendodelmomento.

¿Quétipodesensaciones?
Algunasvecesunasituaciónmesobrepasaome
agobia,quierohacermeunovilloyacurrucarme
enunaesquina;otras, lovivocomoalgomágico.

Cuénteme.
Me encanta quedarme mirando los estanques.
Observar dafnias, patinadores y ninfas de libé-
lulacalmanmimenteagitada.Lanaturalezame
ha ayudado en mi salud mental, es un entorno
queno es agresivo, quemepermite pensar y no
tener que llevar ese escudo de protección, me
permite reflexionar, esesencial enmidíaadía.

Ensucasa, supadreeseldiferente.
Sí, porque todos,mimadre ymishermanos, so-

mos autistas. Mi padre es el que nos ayuda a
mantener los pies en el suelo, a navegar por el
mundoreal, porquedevezencuandopodemos
perderel sentidode la realidadyhacer locuras.

¿Siempre juntos?
Mifamilia yRosie somoscomounpackcuando
salimos al mundo. Siempre estaré agradecido
por tener esta familia, les quiero muchísimo,
poresoes tancomplicadoponerlepalabras.

¿Cómosonesas locuras?
Estabaporejemploenun lugarquemeencanta
de la costa y pensé: qué pasa si escalo el preci-
picio.Cuandollevabatrescuartaspartesescala-
das una roca cayó yme dio en el hombro. Todo
salió bien, pero es la prueba de que actúo por
impulso.

¿Cuándosediocuentadequeeradiferente
yenquéesdiferente?
A los 7 añosmedi cuentadeque a la genteno le
gustaba lomismoqueamí.Amímegustabaes-
tar al aire libre y nome gustaba nada socializar
ni hablar. No he tenido amigos hasta hacemuy
poco tiempo, me horrorizaban las actividades
sociales.Perosabía loquesímegustaba.

Estaren lanaturaleza.
Cuandomesientoaobservar, losadultossuelen
preguntarmesi estoybien, comosinoestuviera

biensentarsesinmásaprocesarelmundoyob-
servar a las demás especies hacer su vida. No
decepcionan nunca como lo hacen las perso-
nas. Cuando los matones del cole venían a por
mí,mi refugioera lanaturaleza.

Sufrióbullyingenelcolegio.
Mucho, me acosaban y era devastador porque
ademáspensabaqueelraro,elqueseequivoca-
ba, era yo. Me hacía mucho daño, siempre in-
tentésaliradelante,perolosataqueserancons-
tantes y lanaturaleza erami escudo.Losmato-
nesno ibanallí.Nadiedebería sufrir acoso.

Avecesunopiensaquetienesquehacer lo
quehacen losdemás.
Eso lo aprendí demasiado tarde. Hay muchas
formas diferentes de expresarse y lo que tene-
mos que hacer es alentar la diversidad. No po-
demos ser todos iguales porque eso lleva al de-
sastre, aldesarraigo, anosaberquiéneres.

¿Yahaencontradoamigosque seemocio-
nancomoustedconelcantode lasaves?
Mepreocupabaquefuerayoelúnico,peroaho-
raveoqueenel institutohayotroschicosychi-
casaquienes les importa, yhasido todaunare-
velación. Al final, aunque a mí me ha costado
entenderlo, tenemosqueencontrarunacomu-
nidadporquesomosseres sociales.

Serdiferenteesunariqueza.
Desde luego. Yome preguntaba unmontón de
veces si estaba bien omal ser diferente y siem-
pre estaba confuso. Ahora me doy cuenta de
que es una suerte, porque al final tienes un
100% de posibilidades de ser diferente. Escri-
birlomeayudómuchoadarmecuenta.

¿Cuálcreesqueestupuntofuerte?
Puedo ver detalles que otros no ven, es bello y
medanunavisiónintrincadadelmundo;peroa
lavezesoseconvierteenelpuntodébil, aveces
veo tantoquemeagobia.Meencantay loodio.

Quieroentenderesasensacióndevermás.
Mi forma de ver el mundo es como si todo lo
viera de golpe, como si mi visión periférica se
pusiera en el centro y todo fuera centro, y todo
requirieramiatención.Esabrumador.

¿Yllegaconemociones?
Sí,ysi la informaciónesagobianteosobrecoge-
doramepuedecausarsensacionesdemiedo,de
ira.Perosiestoyenlanaturalezayveounpaisa-
jeprecioso, la sensacióndealegríaes inmensa.

¿Cómoentiendeelautismo?
Elcerebroesmuycomplejo. Se sabeque losar-
tistas tienenunaformadeprocesardistinta, los
autistas también. Pero no tengo que lidiar con
ello,hesidoasí siemprey loveomásbiencomo
unregalo,percibomuchabelleza.

¿Cuálestumensaje?
Hay que salir a la naturaleza, eso te cambia el
día, aunqueseanunosminutos,porquecuando
ves susdetalles creas una imagendebelleza en
tu cerebro y empiezas a entender como están
conectadas todas las cosas, cambia la idea que
tienes del mundo y te hace querer protegerlo.
Todoempiezaconunpardeminutos.

ELAINE HILL

Ima Sanchís

Una luz en la
oscuridad

“Un maestro les dijo a mis

padres: ‘Su hijo no podrá

hacernuncaunejerciciode

comprensión lectora, mu-

chomenos hilar un párrafo

entero’”.DaraescribióDia-

rio de un joven naturalista

(Volcano) a los 15 años. Un

libro asombroso que sigue

el transcursode las estacio-

nesduranteunaño,conuna

riqueza en el lenguaje, una

madurez en sus reflexiones

sobre su propia vida como

autista, una sensibilidad y

unas descripciones llenas

de lirismo. Mejor libro de

literatura de naturaleza en

elReinoUnido. “Elautismo

me hace sentirlo todo con

más intensidad. Cuando

eres diferente, exuberante

y estás lleno de alegría,

cuando nadas en la cresta

delaoladelavidacotidiana,

a mucha gente no le gusta.

No les gusto, pero no quie-

romoderarmi entusiasmo.

¿Porquédeberíahacerlo?”.

LA CONTRA
Víctor-M. Amela – Ima Sanchís – Lluís Amiguet
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: Article de Cristian Segura sobre Veronica 

Forqué i ‘MasterChef’; publicada al diari El País 

el 16/12/2021.

Una preocupación recurrente en-
tre los profesionales de la salud
mental es la tendencia errónea a
buscar una causa concreta cuan-
do se produce un suicidio. Así ha
ocurrido con la muerte de la ac-
triz Verónica Forqué, el lunes en
su domicilio deMadrid. Sus inter-
venciones públicas más recientes
se produjeron en el concurso de
TVEMasterChef Celebrity.Forqué
admitió en varios momentos del
programa que estaba mal aními-
camente, hasta el extremo de
abandonar su participación.Mas-
terChef se halla ahora en la diana
de la opinión pública porque la
conducta extravagante de la ac-
triz era motivo de mofa por parte
de sus compañeros de concurso y
de una parte de la audiencia.
“Echar la culpa al programa de lo
sucedido es un salto al vacío”, avi-
sa Javier García Campayo, psi-
quiatra del Hospital Universitario
Miguel Servet (Zaragoza).

En 2020, 3.941 personas se sui-
cidaron en España, según datos
del InstitutoNacional deEstadísti-
ca, un 7,4%más que en 2019. Es la
primera causa demuerte nonatu-
ral en Europa. La tasa de suici-
dios en España por cada 100.000
habitantes es ligeramente supe-
rior a 8; la media europea, según
la OrganizaciónMundial de la Sa-
lud, supera las 10,5. SusanaAl-Ha-
labí, profesora de la Universidad
deOviedo, y EduardoFonseca-Pe-
drero, de laUniversidaddeLaRio-
ja, escribieron el pasado junio en
la revista del Colegio Oficial de
Psicología de Madrid: “Una am-
plia combinación de factores bio-
lógicos, psicológicos y sociocultu-
rales, que están en interacción
continuay dinámica, parece expli-
car por qué alguien decide inten-
tar el suicidio”. Su conclusión es
que “las interpretaciones lineales
causales, o las interpretaciones
de una sola causa, no encajan”.

El pasado junio fue presentada
la tesis doctoral Suicidio consuma-
do en mayores de 65 años en la
Comunidad de Madrid (Universi-
dad de Murcia). El criminólogo
Rafael Jerez, su autor, señala en
el texto que entre 2013 y 2018, la
tasa de suicidios entre los mayo-
res de 65 en Madrid por cada
100.000 habitantes fue superior a
39. Forqué tenía 66 años. En su
franja —de los 65 a los 69—, un
24%de los suicidios enEspaña co-
rresponden amujeres, y un 76% a
hombres. Jerez explica que “el ac-
to suicida en la persona mayor es

premeditado y reflexivo, no impul-
sivo como lo es generalmente en
el resto de edades”.

Forqué tenía, además, unadila-
tada experiencia en lo que a expo-
siciónmediática se refiere. García
Campayo opina que “en elmundo
de la farándula, situaciones de es-
te tipo son habituales. Y cuanto
mayor es una persona, más capa-
cidad tiene para afrontar estos
golpes”. Lo que sí considera este
médico es que MasterChef debe-
ría haber sido más cauto: “Se ha
dichoque la actuacióndel progra-
ma es criticable y estoy de acuer-

do, porque si ves sus apariciones
es evidente que esta persona no
estaba bien, que posiblemente su-
fría una enfermedad. Y fue dema-
siado para ella”.

La actriz detalló en varias en-
trevistas que había pasado recien-
temente por una depresión grave
tras su separación sentimental.
En diciembre de 2020, en el pro-
grama SálvameDeluxe deTelecin-
co, comentaba que era, además,
consumidora diaria de marihua-
na. Las drogas y el alcohol dispa-
ran las tendencias suicidas, coin-
ciden los expertos. Antonio Serra-
no, adjunto a la dirección de Sa-
lud Mental del Parque Sanitario
de Sant Joan de Deu (Barcelona),
afirma que “las drogas en gene-
ral, y la marihuana en concreto,
no ayudan en nada, y menos si
sufres una enfermedad mental.
Porque pierdes capacidad de con-
trol o porque hay momentos de
desesperación cuando te falta”.

En la presentación de los con-
cursantes deMasterChef, la actriz
ya expuso la vulnerabilidad de su
saludmental. Fue saludada como
ganadora de cuatro premios Go-
ya, a lo que ella replicó: “Estoy
harta de losGoya, de eso hacemu-
chos años. Estoy en un momento
muy difícil, perdonadme. No pue-
do más de Verónica Forqué, no
puedo más de esta persona. Me
gusta Vero. Qué show estoy mon-
tando”. Forqué abandonó el pro-
grama en julio (el espacio se gra-
bódemayo a julio, aunque se emi-
tió después) alegandoque no esta-
ba suficientemente bien para
aguantar la presión.

Serrano también subraya que
en medicina no se habla de una
causa de suicidio: “Hay circuns-
tancias que pesan más, y el baga-
je personal o el apoyo social son
importantes. Puede ser que haya
un detonante, pero eso no es la
causa. El suicidio es un hecho
multifactorial”.

Ariadna Rogero portavoz de
Obertament, una organiza-
ción dedicada en Cataluña a
luchar contra el estigma de
las enfermedades mentales,
plantea que las televisiones,
sobre todo los canales públi-
cos, podrían contar con un
comité de expertos que
evalúen aspectos sobre salud
mental en la programación.

Como, por ejemplo, si era
óptimo para Verónica Forqué
participar en MasterChef. “La
salud mental no puede ser un
espectáculo”, asevera.

Sin embargo, Rogero des-
carta que las críticas recibi-
das en el programa fueran la
única causa de la muerte de
la actriz. “Decir que alguien
se suicidó porque le hacían
bullying, o porque lo desahu-
ciaron, es algo que nos encon-
tramos frecuentemente en
los medios de comunicación
y es frivolizar con la compleji-
dad de la salud mental”,
sostiene.

Comité de
salud mental en
la televisión

La polémica sobre la participación
de Verónica Forqué en ‘MasterChef’
no basta para explicar su decisión

El error de buscar
culpables de
un suicidio

CRISTIAN SEGURA, Barcelona
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: Reportatge de Mayte Rius a La Vanguardia 

sobre referents del món de l’esport que donen 

la cara per la salut mental; publicat el 16/06/21.

Dar lacara,borrarestigmas

MAYTE RIUS
Barcelona

C
uando el pasado 31
de mayo Naomi
Osaka, la atleta fe-
meninamejorpaga-
da del mundo y nú-
mero dos del tenis

mundial, hacía público un comuni-
cado anunciando que abandonaba
RolandGarrosporquesesentíavul-
nerableyansiosa,porquecompare-
cer en ruedas de prensa la estresa
mucho y creía que debía evitarlo y
cuidarse, estaba haciendo mucho
másqueabandonarelprincipal tor-
neo de tenis en tierra batida o
arriesgar su puesto en el ranking
mundial. Ponía rostro a los trastor-

nos de ansiedad y estrés y alentaba
el debate sobre la salud mental de
los deportistas y la vulnerabilidad
de cualquier persona por exitosa y
profesionalquesea.
“Cada deportista de élite que ha-

bla abiertamente de su salud men-
tal,comoeselcasodeNaomiOsaka,
ayuda a millones de personas a to-
mar conciencia de esta realidad y a
perder el miedo a compartir sus
propiosproblemasconsuentorno”,
asegura Manel Atserias Luque, ac-
tivista en Obertament, entidad que
lucha contra el estigma y la discri-
minación debida a algún problema
de saludmental dando voz y prota-
gonismoaquienes lospadecen.
Remarcaqueel hechodequede-

portistas de éxito hablen en prime-

El reto de cuidar la salud mental

cCrece el número de deportistas
de élite que admiten públicamente
sus problemas de saludmental

c Que referentes de éxito hablen
de su depresión o ansiedad
humaniza esos trastornos...

c ... Y son un ejemplo poderoso
para que otros, en especial los
jóvenes, se animen a pedir ayuda

rapersonadesaludmentalhumani-
za estos problemas, los acerca a los
ciudadanos en general y a los jóve-
nes en particular. “Si un referente
expresa abiertamente cómo se
siente, qué momento atraviesa su
saludmental, provocaunefecto es-
pejo o pantalla y algunos jóvenes
puedendecir ‘puesyotambiénnoto
eso que dice’, rompiendo el tabú a
hablar de su saludmental o a pedir
ayuda”,diceAtserias.
Porque las declaraciones deOsa-

ka no son un hecho aislado. En los
últimos años son varios los depor-
tistas de éxito que han hablado de
sus problemas de depresión, ansie-
dad,trastornosdeestrésodeperso-
nalidad. Y también han sido mu-
chos losquehanapoyadoa la tenis-

ta japonesatrasconocersuhistoria.
Uno de ellos, Lewis Hamilton, el
siete veces campeón del mundo de
automovilismo,queaseguróque“la
saludmental no es una broma, esto
es real y serio”. En fórmula 1, tam-
biénLandoNorrisrelevóhaceunos
meses que sufrió ansiedad cuando
debutó en esta competición y enfa-
tizóque, “eneldeporte,porquena-
die quiere dar al rival una ventaja o
mostrar ninguna debilidad, no ha-
blamosde saludmental tantocomo
deberíamosenrealidad”.
En España, uno de los primeros

en atreverse a hacerlo fue el futbo-
lista Ivan Campo. Después lo han
hecho otros: los futbolistas Andrés
Iniesta y Bojan Krkic, la joven pro-
mesadel tenisPaulaBadosao la re-

mera olímpica Anna Boada, que en
2019 anunció su retirada por una
depresión. También han comparti-
dosuhistorialdedepresiónyansie-
dad Michael Phelps –el deportista
olímpico más condecorado de to-
doslostiempos–,losjugadoresdela
NBADeMar DeRozan y Kevin Lo-
ve, y la gimnasta Aly Raisman, que
ha descrito sus esfuerzos para en-
frentar el trastorno de estrés pos-
traumático.
Rafael Penadés, psicólogo del

hospital Clínic deBarcelona, apun-
taquetodosestosejemplosdanidea
dequelavulnerabilidadpsicológica
es algo muy natural. “El Comité
Olímpico Internacional publicó un
estudio de metaanálisis, sobre una
muestrade1.600deportistasdealto
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: Article sobre trastorns mentals provo-

cats per la Covid; publicada al diari Ara el 

27/06/2021.

Els trastorns mentals dels joves, 
l’onada postcovid

joria que hi han acudit presentaven 
quadres d’ansietat, psicosi, depres-
sió i trastorns alimentaris, destaca 
que les autolesions s’han doblat. 
Amb el diagnòstic a la mà, la recep-
ta és abocar més recursos i estar 
més atents a l’evolució del que s’ha 
anomenat nova onada pandèmica. 

L’esclat després del confinament 
¿Això suposarà que aquests joves si-
guin adults malalts? Es calcula que 
el 30% d’aquests nois necessitaran 
suport per a tota la vida, però falta 
perspectiva per tenir la fotografia 
real i estable i cal tenir en compte 
que el pic de casos també s’explica 
perquè durant mesos la població va 
evitar anar al metge excepte en cas 
d’urgència. Les visites a les consul-
tes es van reduir un 40% i els tras-
torns no van començar a donar la 
cara fins que va tornar la presencia-
litat a l’escola i la xarxa sanitària es 

va distensionar. “Se’ls ha trencat la 
rutina, se’ls ha tancat l’espai de so-
cialització entre iguals i els han 
afectat els canvis econòmics a casa, 
les morts sense dol, la por ambien-
tal”, factors als quals s’ha de sumar 
que l’adolescència és una etapa ja de 
per si complicada, perquè s’està 
configurant el caràcter, apunta 
Montse Dolz, cap de la unitat de sa-
lut mental de Sant Joan de Déu, que 
indica que sovint tot aquest còctel fa 
que la patologia quedi amagada.  

El retard en l’atenció i el diagnòs-
tic en la pandèmia sí que ha fet que 
els pacients arribin ja en una situa-
ció avançada, per urgències hospi-
talàries i sense passar abans per la 
primària, destaca el director del Pla 
Director de Salut Mental i Addicci-
ons, Jordi Blanch, que avança que 
l’estratègia passa per una bona po-
lítica de “prevenció més que per fer 
tractaments”. En aquesta línia, la 

La pandèmia ha desencadenat brots que obliguen a estar en alerta per si l’augment té continuïtat

psiquiatra Dolz afegeix la importàn-
cia de “dedicar esforços per a un bon 
cribatge” en l’etapa escolar per “es-
talviar-nos patologies futures i pa-
tologitzar casos lleus”, tenint en 
compte que la meitat dels trastorns 
s’inicien abans dels 18, segons l’Idi-
baps i el Clínic. 

La pandèmia ho ha agreujat, pe-
rò és un fet que a joves i adolescents 
els costa anar a les consultes de pri-
mària i sovint són “les mares les que 
fan la consulta” quan noten un can-
vi brusc en el comportament dels 
fills. Carlota Albuin, membre del
grup de salut mental de la CAMFiC 
(Societat Catalana de Medicina Fa-
miliar i Comunitària), assenyala 
que la concentració de personal i es-
forços en el covid i el fet de priorit-
zar les consultes online han dificul-
tat el procés d’atenció sobretot en-
tre joves i adolescents, perquè te-
nint en compte les característiques 

Si la salut mental d’adolescents i jo-
ves pogués analitzar-se com si es 
tractés d’un pacient, el diagnòstic 
més adequat seria el d’“estrès agut 
i angoixa”. Astrid Morer, presiden-
ta de la Societat Catalana de Psiqui-
atria Infanto-Juvenil, de l’Acadè-
mia de Ciències Mèdiques de Cata-
lunya, assenyala que en èpoques 
d’“alta vulnerabilitat social i estres-
sors” la societat respon amb un aug-
ment de les recaigudes o l’inici de 
nous trastorns, un fet que ja es va 
constatar en la crisi econòmica de fa 
una dècada. Un 30% de la població 
admet que la seva estabilitat emoci-
onal s’ha vist afectada, i el termòme-
tre de l’Hospital Sant Joan de Déu 
indica que les urgències han atès un 
50% més de joves i, tot i que la ma-
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Una infermera i dos pacients jugant a bàsquet al pati de la unitat de cures d’adolescents del complex Benito Menni de Sant Boi. PERE VIRGILI

 

1/4 

 de la població 

patirà al llarg de la seva 

vida un trastorn mental, 

segons les estimacions 

de l’Organització 

Mundial de la Salut 

(OMS)

 15  
 anys Una quarta part dels trastorns s’inicien abans d’aquesta edat.  La fòbia o l’ansietat es detecten als vuit, i els d’espectre autista, als nou

Esclat  
Els trastorns a 
l’adolescència 
es confonen 
amb el 
malestar  
de l’edat

Prevenció  
L’escola i els 
instituts són 
bons per fer 
el cribatge i 
diagnòstics 
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Cal trencar els ar-
quetips de ‘dona patidora’ 
que s’expressa emocional-
ment i de l’home fort que 
reprimeix el que sent fins 
que ‘es trenca’

FRANCESC MARTÍNEZ  
CASANELLES

ARTICLES QUE 
COMPTEN AMB LA 
VEU D’ACTIVISTES 
EN PRIMERA 
PERSONA

: Article sobre sèries i salut mental; publicada 

al diari Ara el 14/02/2021.

FICCIÓ 

Sèries i salut mental:  
ningú és la seva malaltia 

tia et desborda et tornes absoluta-
ment erràtic i prens males decisi-
ons”, diu Nebot. 

Tot i això, que la bipolaritat sigui 
present en una ficció –i més en una 
de tanta volada com Homeland– in-
dica que la salut mental no només 
ja forma part de l’audiovisual, si-
nó que s’ha deixat d’utilitzar com 
un component de burla o de discri-
minació. “Que parlin de nosaltres 
és positiu, perquè la gent és més 
conscient de les nostres problemà-
tiques i s’eliminen prejudicis”, 
apunta Nebot, que alhora subratlla 
la importància de representar amb 
precisió la malaltia: “Al ser inexac-
tes es creen estigmes negatius, i ai-
xò ens perjudica”. 

Els últims anys són moltes les sè-
ries que han incorporat la salut 
mental a les trames. N’hi ha que la 
converteixen en eix central de les 
seves històries: és el cas de Pure, 
que relata la vida d’una jove amb un 
trastorn obsessiu compulsiu, o de la 
comèdia Atypical, protagonitzada 
per un noi amb trastorn de l’espec-
tre autista. L’última a sumar-se a 
aquest catàleg és Los espabilados, la 

nova sèrie d’Albert Espinosa, que es 
pot veure a Movistar+ i que segueix 
un grup de nois que s’escapen d’un 
hospital. “Hi ha una tendència cap 
a la normalització, amb representa-
cions que afronten de cara les situ-
acions, de manera amigable i no 
discriminatòria”, subratlla la pro-
fessora d’arts i humanitats i antro-
pòloga digital de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) Elisen-
da Ardèvol, que afegeix que “les 
narratives poden ajudar a desesta-
bilitzar els estereotips”. 

Més enllà de l’etiqueta 
Un dels principals reptes de l’audio-
visual ha sigut –i encara és– que els 
personatges no es defineixin per la 
malaltia que tenen. “Es tracta de no 
utilitzar l’etiqueta com a definició 
del personatge que la pateix. Cal 
centrar-nos més en el que mou i re-
mou els personatges, no només la 
persona afectada, sinó també tots 
els que l’envolten”, destaca el psicò-
leg i membre de la comissió de cul-
tura del Col·legi Oficial de Psicolo-
gia de Catalunya Jaume Descarre-
ga. Entre les sèries que han aconse-

Els trastorns s’han normalitzat a la ficció però encara queden estigmes i tabús pendents de resoldre 

guit abordar aquesta complexitat hi 
ha la magnètica Euphoria, de la 
HBO. Una de les seves protagonis-
tes, la Rue, pateix depressió i ansi-
etat. La ficció plasma amb detallis-
me els efectes de la malaltia, però va 
més enllà i retrata la Rue com una 
jove plena de matisos, amb els an-
hels propis dels adolescents. “És 
important no quedar-se només amb 
l’etiqueta, sinó anar més enllà de la 
superfície”, diu Descarrega, que 
també subratlla la tendència “errò-
nia” a l’hora d’equiparar salut men-
tal amb psicopatologia. “No són no-
més els trastorns. Fa referència a 
qualsevol problemàtica relacionada 
amb els pensaments, els sentiments 
i les relacions amb l’entorn”, indi-
ca el psicòleg. 

“Ens trobem molts cops amb el 
tòpic tan arrelat de la persona amb 
problemes mentals que encarna el 
dolent de la pel·lícula. El trastorn 
mental s’utilitza com a pretext de 
l’assassí, el maltractador o la perso-
na que fa coses estranyes”, apunta la 
portaveu d’Obertament, Ariadna 
Rogero. Per aconseguir una repre-
sentació fidedigna, són molts els 

Marçal Nebot té 37 anys, és engi-
nyer informàtic i pare de dos nens. 
La primera vegada que va veure Ho-
meland no va parar més atenció de 
l’habitual al fet que la protagonista, 
Carrie Mathison, tingués un tras-
torn bipolar. Però mentre la sèrie 
s’anava desplegant temporada rere 
temporada, al Marçal li van diag-
nosticar el mateix trastorn que al 
personatge principal. “He tingut un 
període de crisi de dos anys. Ara en 
fa quatre que estic estable i he tor-
nat a veure Homeland, em feia grà-
cia”, explica Nebot. En aquest retro-
bament amb la sèrie, ha topat amb 
una representació de la bipolaritat 
que no encaixa del tot amb el que ell 
ha viscut. A la ficció, la Carrie es dei-
xa de medicar perquè és l’única ma-
nera per poder resoldre els trenca-
closques que li van apareixent. “Ne-
cessita la seva malaltia i desequili-
brar-se per poder arribar a la 
genialitat. No és gaire realista, és 
més aviat el contrari. Quan la malal-
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Socialment i als mit-
jans s’exerceix una pressió 
estètica –dones ‘perfectes’, 
però també homes– que té 
efectes directes sobre tots 
nosaltres i sobretot sobre 
les persones vulnerables 
de tenir un trastorn de la 
conducta alimentària

ADRIANA APARICI TOMÀS
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“A la majoria  
de malestars de  
les dones se’ls 
atribueix una base 
psiquiàtrica”

ENTREVISTA

CARME VALLS LLOBET 
Metgessa especialitzada en 
endocrinologia i medicina 
amb perspectiva de gènere. 
Dirigeix el programa “Dona, 
salut i qualitat de vida” al Centre 
d’Anàlisi i Programes Sanitaris 
(CAPS). Entre 1999 i 2006 va 
ser diputada al Parlament de 
Catalunya. La seva reivindicació 
més important és la inclusió 
de les diferències entre homes 
i dones en el disseny i anàlisi 
d’estudis sobre patologies i 
tractaments. 
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“La perspectiva de gènere 
no és només pensar en els 
temes socials, perquè hi ha 

diferèn- 
cies també en com es 

metabolitzen els fàrmacs, 
en l’evolució de les 

malalties i en la freqüència 
de certes afectacions 

respecte d’altres.”

Alguna vegada a la teva consulta una 
pacient t’ha dit “Doctora, el que em fa 
mal és el patriarcat”?
Sí. Alguna m’ho ha dit. Les dones amb 
consciència feminista i que han patit 
diversos problemes i els ha afectat la 
manera com les han tractat, sobretot 
en el món laboral i en les relacions de 
parella. A la feina sempre és subtilment 
millor tractat l’home que la dona. I elles 
són menystingudes perquè sovint són 
més bones que els homes que tenen 
al costat. I quan comencen a treballar 
s’adonen que viuen dins d’una discrimi-
nació de base. 

Com comences a interessar-te per  
la medicina amb perspectiva de gènere?
Al Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris, 
vaig conèixer un grup que es dedicava 
a analitzar la sanitat des d’un punt de 
vista més crític. Això va ser l’any 1990, 
i vam fer un primer congrés de “Dona, 
salut i qualitat de vida” en el qual vaig 
fer la meva primera ponència sobre el 
tema. Hi havia diferències en la malal-
tia entre homes i dones? Analitzant les 
coses amb aquesta pregunta vaig poder 
veure que hi ha diferències en la forma 
d’emmalaltir entre homes i dones i que 
a la majoria de malestars de les dones 
se’ls atribueix una base psiquiàtrica. Se’ls 
deia que tenien un problema de salut 
mental sense analitzar si havien tingut 
algun tema biològic, social, personal, de 
violència masclista o realment era un 
problema psiquiàtric. A partir d’aquí la 
meva trajectòria va canviar.

Relacionar salut i gènere era molt inno-
vador aleshores?

Quines diferències té la salut de les 
dones? 
La menstruació a la vida de totes les 
dones des de la pubertat, no s’incorpora 
a la ciència i no s’estudia científicament 
quines conseqüències té sobre la salut, 
que són l’anèmia i la falta de ferro. 
Per un treball recent es calcula que a 
Espanya el 50% presenta anèmia i falta 
de ferro, i el 68% presenta alteracions en 
la menstruació. Com que això no s’havia 
quantificat, no se sabia. La perspectiva 
de gènere no és només pensar en els 
temes socials, perquè hi ha diferèn- 
cies també en com es metabolitzen els 
fàrmacs, en l’evolució de les malalties i 
en la freqüència de certes afectacions 
respecte d’altres. Si els éssers humans 
som diferents, per què no s’estudia 
així? És un error científic. La ciència ha 
d’incorporar tot el que sigui observable. 
I ara mateix les ciències de la salut no 
incorporen això en el currículum. 

Sí. Però vam contactar amb altra gent 
del món que estigués fent això i vaig 
adonar-me que les condicions de 
treball eren molt importants també a 
l’hora d’emmalaltir, ja que les dones 
que treballen només a casa tenen més 
tendència a la depressió. Les dones que 
han de fer doble jornada, que són totes 
les que treballen fora de casa que també 
treballen a casa, tenen més tendència a 
les addiccions i l’ansietat per calmar la 
tensió que suposa estar treballant. Això 
ho vam analitzar des del punt de vista 
del treball i el 1996 vam fer el primer 
congrés sobre dones, salut i treball. A 
partir d’aquí vam desenvolupar la revista 
Mujeres y salud. Fa 20 anys que la fem. 

Per què és important la perspectiva de 
gènere en medicina? 
La salut és una unió física i mental i 
necessitem entendre tots els condicio-
nants de vida i treball de les persones i 
la biologia que tinguin i veure què passa 
amb el malestar de les dones. La salut 
humana es manifesta en els cossos amb 
unes diferències entre homes i dones 
i també segons l’ascendència o si algú 
és d’una minoria ètnica. I, per tant, és 
important la perspectiva de gènere per 
entendre quins problemes diferents pre-
senta un sexe, que no sempre són no-
més biològics. Els temes de gènere són 
més socials, depenen de la situació que 
has viscut, de la història personal, de 
la biografia o la formació professional. 
I, per tant, la perspectiva de gènere vol 
dir entendre com aquest pot influir-hi, 
sense deixar d’entendre que també hi 
ha diferències biològiques que han estat 
molt mal estudiades per la medicina.
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Si la ciència no té perspectiva de gène-
re, com la poden incorporar els mitjans 
si no prové d’una de les seves fonts prin-
cipals com és la divulgació científica? 
Hi ha periodistes actuals que s’han for-
mat en perspectiva de gènere, però en 
general els mitjans no diferencien, sinó 
que estereotipen i estigmatitzen. 

I en salut mental? 
Hi ha una ambigüitat. Salut mental 
és una cosa i psiquiatria és una altra. 
La ment ha d’estar saludable, però 
tractar-la amb una pastilla és psiquia-
tritzar-la. I amb això s’hi troben moltes 
dones que diuen: “Jo no vull una pas-
tilla, el que vull és trobar-me bé i tenir 
més serenitat. Vull saber per què em 
sento així, per què de seguida salto”, 
per exemple. I aleshores aquí ve l’estig-
ma, aquesta dona és una histèrica, se li 
posa una etiqueta quan el que hem de 
fer és investigar què li passa, perquè no 
té una bona salut mental. 

“Em quadra amb el que veig a la premsa 
i encaixa també amb la investigació 

farmacològica on només s’experimenta 
amb rates mascles. A les rates femelles els 
atribueixen unes postures fràgils, dèbils, 
menys agosarades i inestables. Com si la 

conducta agressiva, dominant i violenta fos 
la postura de la normalitat de l’espècie”

A l’informe hem observat que les dones 
amb trastorn mental són representa-
des sobretot com a fràgils, inestables i 
dependents. I als homes amb trastorn 
se’ls atribueix sobretot ser agressors 
o violents, ganduls i genials. Què hi ha 
de veritat i què de cultural en aquests 
clixés? 
Em quadra que els mitjans diguin això. 
Per descomptat són estereotips de 
gènere. No em sorprèn aquest resultat. 
Em quadra amb el que veig a la premsa 
i encaixa també amb la investigació 
farmacològica on només s’experimenta 
amb rates mascles. I amb aquestes 
proves és com s’estudien els efectes 
dels psicofàrmacs. I ara s’està replante-
jant tot això. Quan analitzen la con-
ducta de les rates, a les rates femelles 
els atribueixen unes postures fràgils, 
dèbils, menys agosarades i inestables. 
Com si la conducta agressiva, dominant 
i violenta fos la postura de la normalitat 
de l’espècie. 

Llavors, no hi ha evidència científica 
en aquest sentit?
Hi ha un estudi molt revelador de 
Rebeca Chansky que assenyala les 
diferències entre les rates mascles 
i femelles. I el que diu és que les 
conductes dels éssers humans i de 
les rates han estat estudiades en la 
mesura del mascle i això passa també 
amb els estudis psicològics. Els qües-
tionaris amb què avaluem l’ansietat i 
la depressió s’han de revisar. No són 
vàlids si no tenen perspectiva de gène-
re. Per poder afirmar que una persona 
és d’una manera, la forma com es 
pregunta és rellevant. Per posar-te un 
exemple per saber si una persona és 
feble et poden preguntar: “A vostè, si 
la trepitgen, contesta amb una bufeta-
da?” La dona contestarà: “No contesto 
amb una bufetada, sinó que dic que no 
em trepitgin”. Doncs aquesta resposta 
pot considerar-se una conducta dèbil. 
Aquests qüestionaris, aquesta ciència, 
s’han construït sense tenir en compte 
el gènere, i ara cal reconstruir-ho ente-
nent la perspectiva i els estereotips. 

És minoritària la postura que tu  
defenses?
Sí, totalment. Sobretot perquè quan 
veuen la feinada que ens ve a sobre, 
encara que m’entenen, quan es tracta 
de posar la perspectiva de gènere és 
el doble de feina. Perquè cal analitzar 
homes i dones. Per exemple, ara estem 
fent un tema de riscos laborals amb 
perspectiva de gènere que estudia per 
separat com afecta la feina a unes i 
altres. Només així podrem fer un bon 
pla de prevenció. 
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“És correcte que hi ha més 
dones amb anorèxia. Però 
també hi ha homes amb 

anorèxia, i no dir-ho és un 
biaix de gènere”

Hem observat que als mitjans s’associ-
en certs diagnòstics només als homes o 
a dones. Aquesta classificació que hem 
vist es correspon a la realitat o prové 
dels estereotips?
N’hi ha que sí. És correcte que hi ha 
més dones amb anorèxia. Però també 
hi ha homes amb anorèxia, i no dir-ho 
és un biaix de gènere. Les addicions 
són de predomini masculí: els homes 
tenen més tendència a resoldre els con-
flictes d’ansietat anant al bar, prenent 
drogues o amb conductes de risc que 
tenen a veure amb la velocitat i l’adre-
nalina, que també és una addicció. Però 
també hi ha dones amb addicions. Però 
hi ha matisos, com ara que l’alcoholis-
me de la dona és més silent. 

I en el cas de l’autisme. És més preva-
lent en dones? 
En el cas de l’autisme hi ha una hiper-
definició cap als nens, que és quan sol 
detectar-se i en l’espectre autista s’han 
descuidat les dones.

Hi ha més depressió i ansietat en les 
dones? 
Diagnosticades sí, 10 vegades més. 
Però jo ho poso en dubte. Perquè 
moltes dones a les quals es diagnòstica 
ansietat i depressió tenen altres patolo-
gies orgàniques que no els hi han vist, 
com anèmia o hipertiroïdisme, les més 
freqüents. Però en les estadístiques 
oficials el primer diagnòstic que tenen 
les dones és la depressió i el segon és 
l’ansietat. Sabem les que tenen anèmia? 
No es pot dir que les dones estan depri-
mides quan el que passa és que estan 
cansades. Si els mitjans reflecteixen 

els diagnòstics d’aquesta manera té a 
veure amb el que reben de les estadís-
tiques mèdiques. Això és el que diuen 
les dades. Però aquestes dades, com 
deia, no tenen en compte la hiperdi-
agnosticació i sobretot hipermedicació 
en el cas de les dones. Per què mentre 
les dones tenen el doble d’ansietat i 
depressió se la medica 5 vegades més 
d’antidepressiu. Com s’entén això? El 
28% de la població pren ansiolítics i 
antidepressius i la majoria són dones. 
Algun diari aborda en profunditat 
aquesta qüestió? Jo crec que no. 

A què diries que respon el tractament 
informatiu que fan els mitjans de la 
salut mental?
Reflecteixen les etiquetes que posa la 
medicina. Gravíssimament perquè no 
crec que estiguin ben posades en el 
cas de les dones, i no només en salut 
mental. En les malalties cardíaques hi 
ha un fort biaix de gènere, no se les 
diagnòstica bé i les estadístiques són 
falses. En salut mental passa el mateix. 
Si no es diagnòstica bé, les estadístiques 
són falses, i els mitjans de comunicació 
reflecteixen les estadístiques. En resum 

la idea que vull transmetre és que com 
no es diagnostiqui millor, a les dones 
se’ls atribueix un trastorn mental quan 
tenen qualsevol cosa, incloent-hi una 
menstruació dolorosa. De seguida se 
la jutja: “És una fleuma, una deprimida, 
una ansiosa”, i ja no s’aprofundeix, quan, 
per exemple, els estrògens generen 
ansietat de forma biològica. 

Vols dir que les diferències que estan 
en la biologia també s’ignoren?
Les víctimes de violència masclista, que 
són moltíssimes, són més propenses 
a desenvolupar problemes de salut 
mental? Quan t’han fet mal, el dolor ha 
canviat el teu cervell i els teus neuro-
transmissors. El cervell és molt plàstic 
i s’altera i recompon depenent del que 
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vius, del que t’estimes i del que t’esti-
min. I les que han rebut abusos pot ser 
que un temps necessiten ajuda quími-
ca. I no passa res. Però no ha de ser per 
tota la vida. I cal posar-ho en context.

Quines serien les recomanacions que li 
faries als mitjans perquè parlessin de 
salut mental sense reproduir estereo-
tips de gènere? 
Entendre que hi ha diferències entre 
homes i dones en molts aspectes. Igual 
com amb minories ètniques o diver-
sitats sexuals. Que el tema de les perso-
nes trans també mereix una menció 
especial perquè cal estudiar-ho. S’han 
de preguntar què s’ha investigat sobre 
la diferència en el camp de la salut. I si 
no s’ha investigat també fer-ho notar, 
perquè també vol dir alguna cosa. Un 
bon exercici periodístic és el que fa 

comprensible que es neguin a ser estu-
diades. Però és clar que també poden 
tenir trastorns mentals com qualsevol 
altra persona, però no perquè siguin 
trans. S’ha estudiat el que pateixen 
quan no les deixen operar-se o hormo-
nar. Això sí que s’ha vist que pot afectar 
la seva salut mental. En el cas dels 
trans, a més, hi ha molta polèmica. 

El periodisme pot tenir un rol actiu en 
abordar la perspectiva de gènere en 
salut mental? 
Sí, si aconseguim entendre que no totes 
les dones amb ansietat són boges, 
sinó que sovint són dones amb moltes 
dificultats al seu entorn. Que, a més, 
viuen amb uns nivells de ferritina de 10 
quan els homes els tenen de 200. Això 
s’ha d’explicar. 

Alguna bona pràctica destacable que 
hagis vist publicada als mitjans recent-
ment? 
Fa poc els mitjans van fer-se ressò d’un 
estudi a la UAB d’una medicació per a 
l’estrès posttraumàtic fet amb rates. 
A les mascles, el medicament els treia 
la por. I poden tornar a passar per un 
laberint on se les havia maltractat. Un 
cop s’administra el medicament la rata 
mascle torna a passar pel laberint. 
En canvi, a les rates femella el mateix 
medicament no sols no els treu la por, 
sinó que els en fa més. Només perquè 
aquest estudi es va fer amb rates de 
2 sexes això s’ha pogut saber i aquest 
medicament no s’utilitzarà en dones. 
Però per primera vegada! Els periodis-
tes han de baixar a les fonts més bones 
que puguin trobar i fer-se’n ressò. 

“S’ha patologitzat 
l’homosexualitat durant 
anys i a les persones trans 
també se’ls ha dit que el 
que els passava era un 
trastorn. És comprensible 
que es neguin a ser 
estudiades”

d’altaveu. Un cop una periodista va sin-
tetitzar tota la meva feina i reivindicació 
en un titular magnífic que va tenir mol-
ta repercussió “Eternament cansades” 
per parlar de les dones amb manca de 
ferro. Això és perspectiva de gènere i 
aquest periodisme és el que ajuda. 

Un dels silencis que més ens ha cridat 
l’atenció en aquest estudi és el que els 
mitjans no parlen, o en parlen molt 
poc, de la salut mental de les persones 
trans o no-binàries. 
Perquè les persones trans no volen 
ser estudiades per la medicina. S’han 
negat, i jo ho entenc, al fet que cap met-
ge pugui dir si són trans o no. Imagina’t 
la seva salut mental! S’ha patologitzat 
l’homosexualitat durant anys i a les 
persones trans també se’ls ha dit que 
el que els passava era un trastorn. És 
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“El gènere és essencial 
per poder comprendre 
com el context social 
acaba afectant la 
individualitat”

ENTREVISTA

ALBA ALFAGEME CASANOVA 
Psicòloga especialitzada 
en violència masclista. És 
assessora del Departament 
d›Interior de la Generalitat 
de Catalunya en temes de 
Feminismes i perspectiva de 
gènere per a policies i equips 
d’emergències. Fa la secció de 
psicologia al Matí de Catalunya 
Ràdio i Planta Baixa de TV3. 
Escriu al diari Ara i al Punt Avui i 
és professora de la Universitat 
de Girona. 
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Per què el gènere és important en la 
psicologia? 
Un dels problemes que ha tingut la psi-
cologia històricament és que ha tingut 
una mirada patriarcal, s’ha focalitzat 
molt en l’afectació de la salut mental 
dels homes, però no ha tingut en comp-
te el nostre patiment. És evident que en 
aquesta societat el gènere condiciona i 
ha condicionat la salut mental i això  no 
s’ha tingut en compte Quan coneixes les 
històries de vida dels homes i les dones, 
t’adones que en el cas de les dones han 
patit una sèrie de situacions pel sol fet 
de ser dones que ha deixat una cicatriu 
a la seva salut mental, un impacte en el 
seu estat emocional. I no únicament del 
que s’ha viscut en 1a persona per algun 
tipus de victimització, sinó que la matei-
xa estructura social ha fet que les dones 
hàgim hagut de sobreviure a unes 
desigualtats socials acceptades i això 
ha minat la nostra autoestima, la nostra 
projecció pública, o el fet de poder-nos 
sentir dignes de poder queixar-nos per 
allò que estem vivint. De fet tal i com 
apunta la OMS no tenir en compte el 
gènere porta a un abordatge erroni als 
temes de salut mental. 

Què creus que és important destacar 
d’aquesta perspectiva?
D’una banda, hi ha la invisibilització 
d’allò que ens ha passat a les dones i la 
negació de la nostra experiència indi-
vidual i col·lectiva. I això ha comportat 
molt dolor silenciat amb l’impacte que 
això ha pogut tenir en el nostre benestar 
emocional. Per altra part, els estereotips 
de gènere han facilitat que com a dones 
se’ns ha permès l’expressió emocional. 

De fet, explicar a una amiga que estàs 
malament ha estat més acceptat i també 
ha comportat que sigui més esperable 
que les dones siguin més demandants 
pel que fa a l’atenció psicològica. Això 
ha portat a convulsions errònies com 
que les dones tenim pitjor salut mental. 
I no és així, per se. Sinó que demanden 
més per tant també se’ns diagnostica 
més i alhora carreguem les desigualtats 
estructurals que abans comentàvem i 
que evidentment acaben tenint un clar 
impacte en la nostra salut mental. Això 
no vol dir que tinguem més problemes 
sinó que acceptem, verbalitzem més i 
demanem més ajuda i això posa sobre 
la taula un aspecte clau com és la nostra 
vulnerabilitat. Alhora també hi ha un 
clar biaix en la hipermedicalització dels 
malestars quotidians de les dones. Hi ha 
una patologització com a conseqüència 
de les desigualtats estructurals. 

I en el cas dels homes? 
És una qüestió estructural que el 
patriarcat els ha negat als homes. Els 
estereotips de gènere també hi juguen 

 
“S’ha focalitzat molt en l’afectació de la 

salut mental dels homes, però no ha tingut 
en compte el nostre patiment”

un paper important sobre allò que és 
correcte i esperable que faci un home i 
encara està molt més penalitzat que un 
home verbalitzi que està malament. Pas-
sa amb el suïcidi. Les dones tenen més 
temptatives, però qui acaba tenint la 
taxa de suïcidi més elevada són ells. Per 
la pressió patriarcal del que se n’espera. 
Si respons a un model patriarcal d’home 
d’èxit és més fàcil que caiguis en el 
sentiment que has fallat. Tot això s’ha de 
tenir molt en compte,  perquè, si no, es 
cau en l’error de dir: “és que les consul-
tes estan plenes de dones”. Sí, és que les 
dones demanem molta més ajuda i molt 
més aviat. A més, solem tenir una xarxa 
de suport emocional entre nosaltres que 
ens facilita que aprenguem a posar nom 
al que ens passa, i els homes no. 

Creus que els mitjans tenen això en 
compte quan parlen de salut mental? 
Crec que en general costa deixar que el 
feminisme penetri i els mitjans històrica-
ment han tingut un biaix patriarcal molt 
important. Ja són els mateixos pares de 
la psicologia, com Freud, els qui donen 
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una visió molt misògina de la realitat de 
les dones dones i la nostra salut mental. 
Sempre se’ns ha situat en aquest espai. 
Si no s’explica el context i només s’expli-
ca què ens passa, s’explica el fotograma 
i no entenem la pel·lícula. Moltes vega-
des no es rasca per saber què hi ha al 
darrere de les dades i sovint la resposta 
la trobem en les desigualtats que poden 
manifestar-se en una situació de violèn-
cia o en una sobrecàrrega en la criança.   
Sovint ens quedem amb el símptoma i 
no anem a l’arrel del problema. 

Encara és un tabú parlar de maternitat 
i malestar? 
Com a mare, bona mare, no pots dir que 
no pots més. Ara just es pot començar 
a dir que la criança és duríssima. Però 
fins fa poc, si deies que n’estaves farta, 
se t’acusava de no estimar prou els teus 
fills, de mala mare. A les dones ens di-
uen que hem de ser top en tot. I això és 
extremadament esgotador. Quan el que 
et satura no és tan l’experiència de la 
maternitat, sinó que la societat, tal com 
està muntada, fa que la visquis d’una 

manera que vas corrent tot el dia. La 
sobrecàrrega en la criança, en la gestió 
de la llar comporten situacions d’estrès 
que poden desembocar en ansietat o 
depressions. Si no s’entén que això pro-
vé d’una maternitat sobrecarregada i no-
més veus que té ansietat, però no mires 
què passa estructuralment, seguirem 
perpetuant el malestar en les dones. 
Patim en l’àmbit individual el que no 
resolem col·lectivament. Els mitjans ara 
comencen a fer l’esforç d’explicar que el 
que els passa a les dones no és casual, 
sinó causal d’un sistema de desigualtats. 
És molt important que s’incorpori la 
perspectiva de gènere a l’hora de donar 
les dades per entendre millor com vivim. 

Com poden els mitjans transformar la 
narrativa de la salut mental incorpo-
rant la perspectiva de gènere? 
Els estereotips de gènere estan tan 
incorporats  en el nostre ADN col·lectiu 
que la premsa al final també n’és cor-
retja transmissora, perquè fan d’altaveu 
de tots aquests mites relacionats amb 
la salut mental i transversalitats pel 

gènere. Perquè també hi ha la qüestió 
de la dissonància cognitiva. Quan tu par-
les d’una dona que té un problema de 
salut mental la vincules amb algú feble, 
vulnerable, que té una fragilitat que es 
pot trencar i que acaba sent una per-
sona dependent. Tot això quadra amb 
l’estereotip femení amb el qual ens han 
educat. Però quan de cop i volta en un 
mitjà de comunicació generes dissonàn-
cia de dir: “Els homes també poden ser 
fràgils i vulnerables. I les dones poden 
tenir reaccions violentes”. Això en l’inter-
locutor genera una dissonància cogniti-
va que altera el seu món mental. És més 
fàcil anar a parar a allò que sempre t’han 
dit que era allò esperable, que respon a 
l’argument més simple. I al final el públic 
està en la mateixa freqüència. És més 
fàcil que consumim aquell contingut 
perquè ens reforça les nostres idees i 
certeses sobre el món. 

Creus que els mitjans en són consci-
ents? 
Hi ha molta feina per fer. En aquest sen-
tit, és molt important fer aquesta mena 

“. La sobrecàrrega en la criança, en la gestió de la llar 
comporten situacions d’estrès que poden desembocar en 

ansietat o depressions”
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d’anàlisi com el que heu fet per objecti-
var aquesta realitat. Perquè, si no, passa 
que els mitjans diuen: “Si és que un dia 
ja vam fer aquest tema, ja vam parlar de 
la perspectiva de gènere un dia”. Ja, però 
és que no és un dia. Incorporar la pers-
pectiva de gènere suposa una revisió en 
profunditat de tu mateixa, de l’entorn 
on treballes, de les col·laboracions i del 
mitjà. Perquè tu pots estar fent una 
feina aquí i, per l’altra banda, se se-
gueixen alimentant estereotips. Llavors 
l’important és que el periodisme prengui 
consciència que és molt fàcil reproduir 
estereotips de gènere amb tot, però 
amb salut mental encara més, perquè és 
un tema enormement desconegut. Per 
omplir buits de coneixement hi posen 
mites. I ho estiren d’allà i a tothom li 
sembla bé i la notícia funciona i tenen 
molts clics. Com a consumidor, si el que 
diu un titular et quadra, cliques. 

Els mitjans també busquen testimonis 
que els quadrin amb l’estereotip?
De vegades els mitjans busquen deter-
minades figures. És com les víctimes de 

violència masclista. Si és una víctima i 
parla sense trencar-se d’una forma clara, 
si és una dona empoderada no quadra 
que hagi patit violència, no és la víctima 
perfecta. I amb la salut mental passa el 
mateix. Cal revisar constantment que no 
existeixen uns rols tancats. 

Costa d’entendre que la perspectiva de 
gènere també és beneficiosa per als 
homes. Quins discursos és necessari 
transformar a l’hora de parlar de salut 
mental i masculinitat?
El patriarcat també afecta els homes 
perquè perquè senten una pressió 
constant i si no hi donen resposta 
poden tenir la sensació que han fallat 
com a homes, com a proveïdors, com a 
forts, com a capaços de tirar endavant 
la família i acaben sentint un nivell de 
fracàs tan important que tot plegat 
pot acabar amb temes de depressió o 
suïcidi. Llavors aquí també cal trencar 
estigmes. Un home també pot estar 
tancat a casa plorant perquè és incapaç 
de sortir al carrer perquè el món que li 
cau a sobre.  Ha de poder mostrar-se 

vulnerable. Això permet treure molta 
pressió.

Posar la cura al centre encara és més 
contracultural pels homes? 
Sí, el feminisme diu: “posem la vida al 
centre” i això té a veure amb la salut 
mental: preguntar-te com estàs. I les 
dones potser tenim més facilitat per 
acceptar davant del món que podem ser 
vulnerables. La pressió dels estereotips 
de gènere és tan dura, en l’àmbit laboral 
per exemple, en el cas dels homes. Les 
dones podem fallar a la feina, però a 
casa no. Ells, en canvi, poden fallar a 
casa, però a la feina no. És com encara 
tenim repartit els àmbits públic i privat. 
I llavors intervé la qüestió de la culpa i 
tota aquesta història amb què ens edu-
quen que t’acaba rebentant per dintre. 

La culpa és enemiga de la salut mental? 
Tenim tendència a creure que tot el que 
ens passa té relació amb el fet que hi ha 
alguna cosa que no estem fent prou bé. 
Sobretot en el cas de les dones. Vivim 
en una societat amb un analfabetisme 
emocional brutal, quan tot això està 
transitant en la vida de tothom, però no 
ho fem visible i al final acaba esclatant i 
dinamita tot el que hi ha al voltant. Lla-
vors, que siguin les dones les que estan 
trencant amb tot això tampoc és casual 
perquè és un espai on ens podem sentir 
més còmodes parlant-ne que els homes. 
Perquè és l’espai emocional que també 
s’ha reservat per a les dones, perquè 
sempre a ulls del patriarcat ha estat un 
tema menor. Quan parles amb dones 
t’adones que aquesta perspectiva és 
una escletxa superpotent per gestionar 

“Un home també pot estar 
tancat a casa plorant 

perquè és incapaç de sortir 
al carrer perquè el món 

que li cau a sobre”
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les coses. Alleuja molt quan algú et diu: 
“No m’estranya que amb la maternitat 
estiguis així perquè a mi també m’ha 
passat”. I de cop i volta t’adones que no 
estàs sola. I això et treu molta pressió. I 
això és el que no fan els homes, compar-
tir com estan emocionalment. I com que 
no ho fan, en aquest sentit els homes 
sí que hi tenen més a perdre perquè la 
pressió patriarcal els diu que no poden 
ser febles o vulnerables. 

Les dones hi tenim menys a perdre 
reconeixent vulnerabilitat? 
Sí, perquè les expectatives no son tan 
altes en lo púbic i perquè entre nosaltres 
ens ho peremtem més. Els espais de 
sororitat jugen un paper molt protector. 
Ja d’entrada hi ha la creença de que els 
homes aguanten i les dones son més 
febles. Ells protegeixen i nosaltres som 
vulnerables. I per tant hi tenim més a 
guanyar que a perdre perquè arribem 
al punt que ens sentim tan matxucades 
que hi ha una necessitat de fer les coses 
de manera diferent. Quan has patit tant 
i, de cop i volta, algú et diu que tot el 
que et passa no és culpa teva, sinó que 
ho pateixes per ser dona, hi ha una part 
que és la salvació social. I el que va molt 
bé per sentir que no hi perdem tant té a 
veure amb la sororitat. 

Com es pot treballar amb els peri-
odistes perquè incorporin aquesta 
perspectiva? 
Cal que revisin si en la pròpia història 
de vida hi pot haver moments que s’han 
trencat o potser han estat al límit i com 
ells mateixos s’han vist o han gestionat 
la situació. La forma com et mires a tu és 

com mires el món. Calen més referents, 
persones amb prou valentia per posar 
la seva vida damunt la taula, que no tot-
hom és capaç de fer-ho. Com que hi ha 
hagut tant de desconeixement amb la 
salut mental, hi ha molta por. I això que 
feu Obertament amb el tema dels testi-
monis és extremadament important.

Què falla als mitjans quan parlen de 
salut mental? 
El que veig és que parlen d’un trastorn 
en concret i allò queda circumscrit en 
un espai molt tancat. I seria important 
que n’anéssim parlant des del benestar 
emocional de forma constant. Que els 
trastorns hi estan relacionats, però al 
final tothom s’hi pogués sentir reflectit. 
De vegades sentir parlar de trastorns 
pot quedar lluny, a molta gent no els 
interpel·la. Hauríem d’intentar fer 
més pedagogia emocional per poder 
entendre el més bàsic. Hi ha mitjans que 
escullen casos molt extrems i caldria 
veure que hi ha tot un recorregut per 
arribar aquí. 

Per enfrontar el món del futur, què 
haurien d’incorporar els mitjans pel 
que fa a la salut mental?
Els mitjans han d’anar incorporant la sa-
lut mental quan parlen de temes d’actu-
alitat de forma transversal. Per això crec 
que l’activisme en salut mental també 
pot abordar el benestar, per entendre 
allò que ens ajuda a poder viure bé. Que 
la depressió el 2030, segons l’OMS, serà 
la principal afectació de la salut, és una 
clara alarma per la necessitat d’un tre-
ball de prevenció. L’estètica, la imatge, 
la pressió, la hiperconnexió, però en el 

fons mai havíem sentit tant solitud. Cada 
cop la vida és més individualista, es per-
petuen aquests valors de la individuali-
tat quan som éssers socials i necessitem 
amistats de veritat, no followers a les 
xarxes socials. Aquest tema preocupa. 
Sempre podem incorporar la perspecti-
va de la salut mental en el discurs medi-
àtic perquè transita tots els aspectes de 
la vida, en podem parlar cada dia. 

“Sempre podem incorporar 
la perspectiva de la salut 

mental en el discurs 
mediàtic perquè transita 

tots els aspectes de la vida, 
en podem parlar cada dia”
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“Als mitjans la 
perspectiva de gènere 
no es té en compte 
o bé s’ha entès des 
d’uns àmbits molt 
elementals”
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Com a periodista consideres que, en 
tant que creadora d’opinió, la pers-
pectiva de gènere és molt important. 
Per què?
Perquè la perspectiva de gènere o el 
feminisme és una qüestió de valors 
com ho són la justícia o la democràcia. 
El feminisme, al final, és un valor que té 
a veure amb tots aquests altres. I de la 
mateixa manera que tu pots detectar 
una situació d’injustícia per qüestions 
de classe, raça o altres privilegis, també 
hi ha la perspectiva de gènere. Si jo 
percebo en uns continguts televisius o 
periodístics que hi ha un biaix polític, el 
denuncio. Si hi ha un biaix per raons de 
raça, el denuncio. Desmuntar un biaix 
amb raons de gènere no és diferent. 

Hi ha perspectiva de gènere actual-
ment als mitjans de comunicació?
Cada vegada més. Des del #MeToo hi 
va haver una onada que va facilitar que 
aquesta perspectiva fos més tinguda 
en compte, fruit d’un aprenentatge, 
per convicció o en alguns casos per 
imposició, perquè quedaves malament 
si no ho tenies en compte. N’hi ha que 
han hagut de pujar al carro per no fer 
el ridícul i encara ho viuen malament. 
Però als mitjans encara continuen ha-
vent-hi situacions en què la perspectiva 
de gènere no es té prou en compte o 
bé s’ha entès des d’uns àmbits molt ele-
mentals. Quan entrem en matisos o el 
context és més complex, aquesta pers-
pectiva de gènere a vegades es perd 
i es torna a caure en el masclisme. A 
més a més, som hereus d’un seguit de 
tradicions i d’inèrcies que fan que molts 
cops aquesta perspectiva de gènere 

ginals que provoquen pànic...). Hi ha 
sèries –o docusèries– que fins i tot han 
construït un element de fascinació per 
aquests personatges i la seva conducta. 
Però també existeix el rol dels genis, 
homes que sobresurten per una intel-
ligència extraordinària, superior a la 
de la resta de personatges, i al voltant 
dels quals gira tot el món, que s’adapta 
a les seves circumstàncies perquè són 
genials. És molt difícil, diria que gairebé 
impossible, que es trobin personatges 
femenins a la ficció que tinguin aquest 
perfil. Els personatges femenins amb 
trastorns mentals no destaquen mai 
per la seva intel·ligència, sinó que són 
conflictives, tòxiques, fràgils, que neces-
siten un control, que acaben margina-
des. Són males mares i en pateixen les 
conseqüències. Són personatges que 
acaben pagant un preu molt alt per ser 

“Som hereus d’un seguit de tradicions i 
d’inèrcies que fan que molts cops aquesta 

perspectiva de gènere s’oblidi i caiguem 
en els estereotips”

s’oblidi i caiguem en els estereotips, en 
tendències informatives del passat i en 
idees o conviccions que provenen d’un 
sistema patriarcal. Per tant, tot això s’ha 
d’anar polint i probablement ho hau-
rem d’estar fent molts i molts anys. 

Com creus que afecta la perspectiva de 
gènere o la manca d’aquesta en parlar 
de salut mental?
D’entrada, podríem mirar diferents àm-
bits. Per una banda, la ficció. La ficció és 
un terreny adobat perquè els personat-
ges amb problemes de salut mental o 
amb un determinat diagnòstic vinculat 
a la salut mental caigui en estereotips 
de gènere. Els homes acostumen a ser 
genis o éssers perillosos pel seu entorn. 
Psicòpates que creen perill al seu vol-
tant (i aquí dins hi trobaríem assassins 
en sèrie, violadors, personatges mar-
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“La conducta extrema dels 
personatges està sempre 

associada a trastorns 
mentals i no hi ha mai cap 

cerca de suport mèdic”

com són. La trama normalment les cas-
tiga. Fins i tot s’ha arribat a crear certa 
comèdia al voltant de l’autodestrucció 
d’aquestes dones. 

Al marge de la ficció, en àmbits del peri-
odisme, normalment són les dones les 
que expressen millor i amb més facilitat 
en els mitjans de comunicació la seva 
situació, són capaces de compartir la 
seva situació i experiència amb voluntat 
de divulgació.

Què creus que és prejudicial en tractar 
històries de salut mental?
La ficció ha contribuït en molts casos 
a romantitzar els problemes de salut 
mental. Fins i tot són un tret atractiu en 
aquell personatge, es normalitza aque-
lla circumstància o no és percebuda 
com un trastorn que necessita atenció 
psicològica o psiquiàtrica. Especialment 
en sèries adolescents es crea una fasci-
nació al voltant del consum de drogues, 
d’alcohol, les conductes de risc... La 
conducta extrema dels personatges 
està sempre associada a trastorns 

mentals i no hi ha mai cap cerca de 
suport mèdic. Al contrari, l’atenció 
mèdica acostuma a ser reflectida com 
a cruel i torturadora. Hi ha una poètica, 
fins i tot en el suïcidi. En el cas de Por 
trece razones es desenvolupa una èpica 
de la venjança de la persona que s’ha 
suïcidat, que crea una situació irreal i 
una romantització que fa que el relat 
al voltant d’aquell suïcidi pugui acabar 
sent atractiu, justificat o fins i tot alliço-
nador per a la resta de personatges.

Creus que la ficció no és versemblant 
quan tracta la salut mental?
Hi ha casos que no. Estem endolcint 
el patiment a uns nivells que no tenen 
a veure amb el que suposa patir la 
situació de veritat. I en el cas del suïcidi, 
sobretot en el suïcidi adolescent, hi ha 
una certa poètica que a la vida real no 
té res a veure amb això. Tinc present 
la sèrie Euphoria, en què el personatge 
protagonista i, de fet tots els que l’en-
volten, justifica les seves accions a par-
tir de malalties de caràcter psicològic. 
No només addiccions; sinó persones 

que han patit abusos, abandonaments, 
etc. i tot el que es deriva d’aquestes 
circumstàncies. El problema és que a 
partir d’aquí es crea un context estètic 
sobretot al voltant de personatges 
maleïts i autodestructius que tenen una 
vida que genera un cert atractiu. Són 
personatges que es fan interessants 
perquè estan maleïts. Tot això crea una 
aura de romantització d’aquelles cir-
cumstàncies que no tenen res a veure 
amb el patiment real. 

I com creus que s’hi creua l’eix de gène-
re en aquests relats?
En les dones, a més, hi ha aquesta part 
sexualitzada com en la protagonista 
d’Euphoria en què la malaltia mental i 
el sexe queden molt vinculats a una de-
terminada erotització de la malaltia. Les 
dones, a més, es converteixen en una 
mena de transmissores genètiques de 
la malaltia mental, les causants en ori-
gen d’una perpetuació de la malaltia en 
l’àmbit familiar. En el cas de les dones 
hi ha un estigma associat, una culpa-
bilització de la seva situació. I en el cas 
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dels homes un altre cop l’agressivitat, 
la violència contra els altres... Crec que 
és una mica el que aquests estereotips 
perpetuen. 

Pots posar un exemple d’alguna sèrie 
on la salut mental i el gènere es tracti 
sense recórrer a clixés?
In my skin exposa molt bé la perspectiva 
de gènere en aspectes vinculats a la 
salut mental. Les dones, la desigualtat, 
l’opressió, la violència, les empeny a 
una acumulació de circumstàncies que 
afecta la seva salut mental. Queden 
preses d’un bucle que no les permet 
tirar endavant fins que no troben una 
xarxa de suport i atenció. Aquesta 
acumulació de desigualtat que experi-
menten al llarg de la vida com a dona, 
el rebuig, la manca d’oportunitats, el 
no ser tinguda en compte... Tot el que 
et suposa tot això en l’àmbit personal 
és el que fa que la salut mental sigui 
el primer que se’n ressent. En aquest 
sentit, és una sèrie emocionant, fan-
tàstica i fins i tot destaca la capacitat 
que té d’explicar com els personatges 
són capaços, quan volen o poden, quan 
se’ls brinda l’oportunitat, de superar-ho 
o recuperar el benestar. Aquesta opció 
de recuperar-se, veure que les perso-
nes tornen a estar bé... Que una sèrie 
mostri això és un miracle. 

Costa molt que en continguts sobre 
salut mental es posi l’accent en la recu-
peració. 
Quan algú passa per una crisi profun-
da, pots sentir que has perdut aquesta 
persona i la sensació de recuperar-la 
és meravellosa. Perquè mentre està 

mostrin aquests referents. El procés de 
tractament o recuperació sovint és molt 
dur, tant per a qui pateix directament 
el trastorn o la malaltia com per al seu 
entorn. L’exemple és clau per ajudar a 
tirar endavant.

Una dada curiosa que hem trobat fent 
l’anàlisi: el 2021 la secció d’esports 
va parlar de salut mental gràcies a 
testimonis d’esportistes dones: Naomi 
Osaka, Simone Biles…
Em sembla interessant, això. La narra-
tiva emocional o que té veure amb els 
sentiments sempre ve de les dones, 
fins i tot en el tema de l’esport. I amb 
els trastorns mentals han sigut les 
dones qui han parlat més obertament 
d’aquestes circumstàncies i duen a 
terme accions en pro de la seva salut 
mental. De fet, és curiós com han 
sortit casos d’homes que havien passat 

“Existeix la possibilitat 
de recuperar-se i això 

és potser la part que no 
veiem en la ficció o que ens 
expliquen poc els mitjans 

de comunicació”

malament sents que no tornaràs a tenir 
aquella persona i t’hauràs de confor-
mar; i d’això se’n parla poc. Existeix la 
possibilitat de recuperar-se i això és 
potser la part que no veiem en la ficció 
o que ens expliquen poc els mitjans de 
comunicació. 

En notícies tampoc. El tema de la 
recuperació és sempre el contingut del 
qual menys parlen els mitjans segons 
tots els informes que portem anys 
publicant.
Cal fer visible que la recuperació és 
possible. Cal que tinguis un mirall per 
veure que el procés que està fent aque-
lla persona té l’opció de tenir un bon 
final. Perquè molts cops hi ha aquesta 
desesperança. El fet de poder donar 
aquest mirall que mostri l’esforç, el 
treball, que demanar ajuda serveix d’al-
guna cosa. Per mi és important que es 
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pel mateix, però no havien explicat 
les seves circumstàncies i a partir del 
moment que ho han fet les dones, ells 
també s’hi han afegit. Les dones som 
més capaces d’explicar-ho amb més 
matisos o amb més detalls...

Creus que les dones hi tenim menys a 
perdre pel que fa a la nostra imatge 
pública?
Segurament. Hi tenim menys a per-
dre perquè ens han donat menys a 
guanyar. És a dir, esperen menys de 
nosaltres, de les dones en general, 
en qualsevol àmbit. I, per tant, hem 
relativitzat quin és el nostre paper. A 
partir del moment en què hem sentit 
la possibilitat d’explicar què passava, 
l’hem aprofitat. I ha vingut molts cops 
vinculat a la maternitat. És un moment 
en què moltes dones aprofiten per 
passar per tot un seguit de canvis que 
fa que ens empoderem per afrontar 
més coses. Perquè alhora la materni-
tat també accentua les injustícies i les 
desigualtats, i tot surt. És la vàlvula 
d’escapament per tot.

Creus que hi ha un doble estàndard 
en la forma que té el públic  –i els mit-
jans– de jutjar una dona amb trastorn 
mental? 
Veiem molts trastorns que tenen a 
veure amb les dones, com l’anorèxia. 
Tot i que no són exclusives, en el nos-
tre gènere tenen una incidència que 
ha fet que el focus s’hagi posat en les 
dones, sobretot per la pressió estètica. 
Un altre cas paradigmàtic és el de Brit-
ney Spears. Com s’ha incapacitat una 
dona que, en un determinant moment, 

“Tot allò que ens els homes 
significa tenir caràcter, 

tenir una personalitat amb 
arestes, en les dones tot 
el que és sortir del patró 
és vist com un defecte, 

neurosi o histèria”

es considera que no pot fer-se càrrec 
d’ella mateixa. Una circumstància que 
ha passat en centenars d’artistes. 
Ningú va incapacitar Freddie Mercury o 
Elton John. Però hi ha aquesta part en 
què se la incapacita i se la fa presonera 
d’unes circumstàncies duríssimes. I el 
fet de ser una dona és el que determi-
na l’autoritat que senten els altres per 
intervenir en la seva vida. S’entra en un 
judici constant i, a partir de l’estètica 
i la maternitat, es jutja què li passa a 
aquella persona. Si es pot fer càrrec 
dels fills. No s’ha preguntat mai als 
artistes masculins amb trastorn mental 
si tenien fills quin nivell de càrrec s’es-
taven fent de les seves criatures o quin 
exemple els estaven donant. Perquè 
sempre se suposa que hi ha una mare 
cuidant les criatures com cal. Però 
en el cas de Britney Spears o Sinead 
O’Connor, veiem com les jutgen més 
enllà de la seva carrera artística, en la 
vida privada i la maternitat. En canvi, 
ningú demana explicacions sobre la 
paternitat, sempre hi ha algú altre que 
se’n fa càrrec. 

A l’anuari de l’any passat vam veure 
que un mal exercici de la mater- 
nitat o la renúncia a aquesta acos-
tuma a associar-se a un trastorn 
mental. 
A les dones, qualsevol conducta que no 
té a veure amb l’estereotip ens atribu-
eix un problema de salut mental. Tot 
allò que ens els homes significa tenir 
caràcter, tenir una personalitat amb 
arestes, en les dones tot el que és sortir 
del patró és vist com un defecte, neuro-
si o histèria.
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“Sovint les persones que 
conviuen amb trastorns es 
mostren, a la ficció també, 
com a personatges abocats 
a la tragèdia i no és això”

Una de les conclusions que hem ob-
servat és que l’atribució de genialitat 
associada a un trastorn mental només 
se’ls fa als homes. 
A The Big Bang Theory, l’Asperger és el 
trastorn, entens que és un geni que té 
una conducta estranya, però que fa grà-
cia. En una dona, aquesta estranyesa no 
es toleraria tan bé perquè incomoda. En 
les dones incomoda més sortir dels pa-
trons. Per això molts personatges amb 
problemes de salut mental són mas-
culins, perquè hi ha un punt de gràcia 
que en les dones no hi és. Per exemple, 
un home amb un TOC com el de Millor, 
impossible. Ha de ser un home perquè 
en un personatge femení això no es 
toleraria. Si fos una actriu incomodaria 
més. Aquella conducta en una dona no 
agrada. Igual que les conductes sexuals. 
Perquè en les dones és més incòmode 
veure com surten del patró. 

I creus que amb els homes, en canvi, 
tenim més tolerància?
Per descomptat. Amb les dones no ens 
agrada. Un personatge neuròtic com els 
de Woody Allen, en una dona s’hagués 
considerat insuportable, malaltís, inep-
te. Tornem a la genialitat que dèiem, o 
al sentit de l’humor. Fins i tot es com-
prèn millor com l’èxit o la repercussió 
social han pogut afectar-los o sobrepas-
sar-los. En canvi, en les dones, automà-
ticament se les considera fràgils, febles 
o ineptes.

Què falta als personatges femenins?
A la ficció necessitem personatges 
femenins que estiguin bé. Personatges 
que no es facin mal i es cuidin. Potser 

és una cosa que les dones no en sabem 
gaire, perquè cuidem tant els altres i 
ens han ensenyat tant a ser cuidadores, 
que sovint ens oblidem de cuidar-nos 
de nosaltres mateixes. Calen dones 
que sàpiguen posar el seu benestar per 
davant d’altres circumstàncies. Que no 
cerquen desesperadament un home. 
Que entenguin que l’home de la seva 
vida són elles. I que sàpiguen cuidar-se. 
Potser aquests referents de dones que 
estan bé també els necessitem. Perquè 
ens han dit massa que no estem bé. 
Que no som hàbils, que ens equivo-
quem per culpa nostra, perquè no ho 
fem bé. Potser necessitem referents de 
l’opció d’estar bé, de tenir la vida sota 
control.

Com podem transformar els estereo-
tips negatius en referents positius?
La importància de tenir les persones 
afectades com a font em sembla clau. 
Molt sovint es parla amb especialistes 
però no amb protagonistes. Sovint les 
persones que conviuen amb trastorns 
es mostren, a la ficció també, com a 
personatges abocats a la tragèdia i no 
és això. Passa també amb el maltracta-
ment, sembla que la mort o l’ostracis-
me és inevitable igual que amb la salut 
mental. Hem de visibilitzar la part d’es-
tar bé. La recuperació. Qui ho ha patit 
en primera persona és qui ha de tenir 
un paper molt important de divulgar el 
relat de recuperació. Que serveix com 
a mirall a les persones que pateixen. 
Veure casos que et facin tenir exemples 
per poder-t’hi agafar. És un fet pendent 
d’aprendre. En diem tabú, però prefe-
reixo parlar de desinformació.



60 I N F O R M E  
2 0 2 1

“Són moltes les 
jugadores del Barça que   
han parlat obertament 
de la seva salut mental”

ENTREVISTA

TONI PADILLA MONTOLIU 
Periodista esportiu. Del 2010 
al 2011 va ser el cap d’esports 
de l’Ara, on ara forma part 
de l’equip de periodisme 
d’investigació. Especialitzat a 
unir la informació esportiva 
amb la política i la història, ha 
cobert tres Mundials en directe, 
una Copa Amèrica al Perú i 
diferents finals de la Lliga de 
Campions o l’Europa League.
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Estem preparats per donar suport a 
l’esportista que diu prou quan està a 
dalt de tot?
Osaka va obrir el meló de la salut 
mental i quan mesos després arriba el 
cas Simone Biles ja genera una onada 
que fa que el debat esclati. En el cas 
de Biles va rebre més suport i se la 
va escoltar més. En canvi, amb Naomi 
Osaka va haver-hi molta incompren-
sió, també pel fet que té mitja nacio-
nalitat japonesa, un país que no està 
preparat segurament per entendre 
això perquè tota l’estructura del país 
es basa a sacrificar la felicitat per un 
bé comú, per un bé superior. Al Japó 
no es va entendre el seu gest i es va 
quedar molt sola. I, a més, va haver-hi 
moltes mostres d’incomprensió per 
part de tenistes masculins que van fer 
declaracions vomitives com Djokovic o 
Nadal amb una manca de sensibilitat 
terrible. 

“Va haver-hi moltes mostres 
d’incomprensió per part de tenistes 
masculins que van fer declaracions 

vomitives com Djokovic o Nadal amb 
una manca de sensibilitat terrible”

culinitzat i molt antic. I quan es genera 
aquesta onada de suport cap a les 
gimnastes, Simone Biles és un referent 
que obre la porta perquè un esportista 
es plantegi el seu dret a ser feliç. Es va 
generant un caldo de cultiu. I després 
el debat es fa global. 

En el món de l’esport s’havia generat 
mai un debat similar al voltant de la 
salut mental? 
Prèviament, quan algun esportista 
donava algun senyal d’alerta quedava 
molt soterrat. Els únics casos d’esportis-
tes que havien fet públic aquest debat 
estaven ja retirats, com és el cas d’André 
Agassi que és un dels primers que ho 
exposa en la seva autobiografia, Open, 
que comença amb aquella frase de 
“Jo odio el tenis” i on explica la tortura 
que el seu pare li infligia per guanyar. 
Aquesta idea que per triomfar has d’es-
tar disposat a patir i a sacrificar-ho tot. 

Any 2021, Simone Biles durant els 
JJOO de Tòquio popularitza la famosa 
etiqueta #MentalHealthFirst. Què en 
recordes? 
Recordo una mena de revolució. No 
estàvem acostumats al fet que espor-
tistes que estan en el millor moment 
de la seva carrera, realment a dalt de 
tot, s’aturin i diguin prou. I s’encar-
reguen de posar el debat de la salut 
mental al centre. La sensació que tinc 
és que no va ser casualitat que en els 
dos casos més mediàtics, Naomi Osaka 
i Simone Biles, fossin dones. Com tam-
poc va ser una sorpresa que el debat 
comencés als Estats Units. 

Per què dones i per què als Estats 
Units? 
Els darrers anys en l’obsessió de 
guanyar es va entrar en la carrera de 
qui era capaç de fer més trampes o de 
portar al límit els seus esportistes tre-
pitjant la seva felicitat i els seus drets, 
induint-los al dopatge, per exemple. 
Eren models d’entrenament on tot 
estava justificat per tal de guanyar, 
insultar, pegar, humiliar... Aquest mo-
del es comença a esquerdar als Estats 
Units quan es va destapar tot el que 
va fer la seva Federació de Gimnàsti-
ca, disposada a cobrir els abusos i les 
pressions psicològiques de Larri Nas-
sar. En el cas de Simone Biles, després 
de tot l’escàndol sexual dels abusos 
del metge de l’equip, les gimnastes fan 
una passa endavant per lluitar pels 
seus drets, per fer justícia i posar el 
benestar i la salut mental al centre del 
debat. I aquí es comença a esquerdar 
una mica un model d’esport molt mas-
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“S’està començant a 
qüestionar aquest model 

de l’esport on és tot per la 
victòria que és fruit d’una 
cultura masculinitzada”

Tot i així, Biles també va ser criticada 
i certs sectors la van titllar fins i tot 
d’antipatriòtica per posar la seva salut 
mental per davant. 
Sí. Però ella ja ho havia guanyat tot als 
JJOO de Rio, ja era Simone Biles. Ash 
Barty, la tenista australiana ha fet el 
mateix: número 1 mundial, primera 
australiana en guanyar l’open en 50 
anys i un cop ho fa diu: “Ho deixo”. I 
en aquest segon cas crec que ja s’ha 
assumit amb més naturalitat. S’està 
començant a qüestionar aquest model 
de l’esport on és tot per la victòria que 
és fruit d’una cultura masculinitzada, 
una cultura on hi ha aquest duel en 
el qual tant en una banda com una 
altra, comunisme i capitalisme, essent 
tan diferents coincidien en el “No ens 
importa la teva felicitat, has de ser 
el guanyador, has de ser el millor”. I 
això portava una carrera terrible de 
sacrificis que ens ha portat també a 
revisionar casos del passat. 

Van apareixent documentals o biopics 
d’esportistes de diverses disciplines 
que van patir molt durant la carre-
ra esportiva o que van ser “joguines 
trencades”. 
Aquí s’està parlant molt de la selecció 
de waterpolo del 92. La història oficial 
era que eren joves i esportistes que es 
van drogar i van perdre el control. I no. 
Hi havia problemàtiques de depressió i 
de no verbalitzar les emocions perquè 
una part de la cultura de llavors ja era 
prou tancada de “si ets home no ex-
pressis els sentiments”, encara més en 
un esportista de primer nivell, més en 
un campió, més en un esportista que 

està quadrat, és alt i fort i, per tant, no 
pot expressar cap mena de dubte. Ara 
estem en un moment de revisió cap 
al passat molt interessant que ha fet 
que per fi el tema de la salut mental es 
posi sobre la taula. Cada cop hi ha més 
esportistes que ja no tenen por de par-
lar obertament i això és una revolució 
molt interessant que ens ha arribat al 
periodisme a través de les esportistes. 
És mèrit d’elles.

Què poden transmetre elles que ells no 
es poden permetre?
Això té molt a veure amb segles i se-
gles de cultura masculinitzada. Al final, 
avui dia hi ha frases molt malsonants, 
però que són fruit de generacions i ge-
neracions d’homes que tenim ara 30, 
40, 50 anys que ens han dit que “els 
homes no ploreu”, “plorar és de ne-
nes”, “no siguis nenaza”. Tots aquests 
referents hi són. Fins que no arribi una 
nova generació que hagi crescut amb 
nous referents masculins, no tren-
carem amb això. I el món de l’esport 
per una qüestió que hi ha una com-
petició, que hi ha un esforç físic, que 
contínuament t’estàs posant a prova 
intentant ser més fort que un adver-
sari, un temps o una marca personal, 
ha estat un espai ideal per generar 
una imatge d’home perfecte, disposat 
a tot. S’ha creat un entorn d’admiració 
d’una figura, com un heroi grec que és 
capaç d’arrencar el cor del rival si falta. 
Tot això hi és i costa molt trencar amb 
aquestes coses. 

També hi ha molts interessos econò-
mics que pressionen fort a l’esportista.
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En la dialèctica de la competició, si tu 
surts i dius públicament que ho estàs 
passant malament, hi podrà haver 
solidaritat però alhora li estàs donant 
informació al rival que ho utilitzarà 
per guanyar-te. I com la cultura i la 
prioritat és el triomf final, el problema 
és aquest. Per primer cop es comença 
a parlar de la salut mental dels espor-
tistes però a la vegada estem en un 
moment on hi ha molts interessos eco-
nòmics, hi ha més gent involucrada, 
patrocinadors, federacions, governs. I 
tot diu a l’esportista “Guanya o, si no, 
no guanyarem calés”.

Aquesta pressió fa que es culpabilitzi 
o es qüestioni l’esportista que mental-
ment no està bé? 
Hi va haver el cas d’Iniesta que pacta 
la seva autobiografia per explicar per 
primer cop que va tenir una depressió 
molt forta en la qual fins i tot va arri-
bar a pensar a treure’s la vida, tal com 

confirma després durant una entrevis-
ta amb Jordi Évole. Iniesta ho explica 
en un moment en què s’està al Japó a 
punt de retirar-se. Seria impensable 
que ho hagués fet estant en actiu. Però 
d’alguna manera ell té ganes d’expres-
sar com de malament ho va passar i 
s’adonen de la potència del missatge 
que envia. I és significatiu que Inies-
ta ho explica a posteriori i crec que, 
en part, molts ho fan a posteriori 
perquè no s’atreveixen per la cultura 
masculina o tenen pressions. I un cop 
ha passat tot, necessiten rebre com 
l’abraçada col·lectiva, necessiten que el 
públic els entengui de veritat. Mentre 
ell plorava, tothom es pensava que era 
el paio més feliç del món, i no era així. 

El risc és que se’t titlli de dèbil o que no 
vegin el teu patiment justificat?
És significatiu que sovint els qui han 
trencat el silenci són esportistes de 
disciplines individuals i hi ha un mo-

ment que se senten com la persona 
més solitària del món, com la gimnàs-
tica i el tenis. Estar sol en aquella pista 
i que el món et caigui a sobre. Hi ha 
atletes que entrenen 4 anys i es juguen 
la carrera en 2 segons de cursa o en 
1 centímetre. Gervasio Deferr també 
ho explica molt bé. Una altra persona 
que ha revisionat la seva història i ha 
trencat el silenci per explicar que d’ell 
només importava el que feia als JJOO 
i el que feia els 4 anys entremig era 
igual. Imagina’t aquells 4 anys i jugar-te 
tot l’esforç en un dia. Es normal que no 
puguis processar. 

Les noves masculinitats han de ser 
notícia? 
Quan en el món de l’esport es genera 
una imatge a la qual no estem acos-
tumats ha de ser notícia. Sobretot 
perquè pot ser un bon referent que 
generi una onada de reaccions posi-
tives. Perquè encara tenim milers de 
troglodites dient: “És una maricona”. I 
en un món com el de l’esport, que és 
tan masculí, són importants els nous 
models que transmetin la rivalitat des 
d’una altra perspectiva des de l’ajuda, 
el suport i, fins i tot, l’estima. Allò de 
reconèixer-li a l’adversari que t’ha fet 
millor. I en aquest sentit l’esport mas-
culí necessita referents. Cal reivindicar 
aquests gestos d’educació, de respecte 
perquè no són tan comuns. 

Que un esportista sigui notícia per dir 
que es pren un descans per resoldre un 
problema d’ansietat, què aporta?
Molt! Que hi hagi referents campi-
ons que mostren que també tenen 

“En un món com el de l’esport, que és 
tan masculí, són importants els nous 

models que transmetin la rivalitat 
des d’una altra perspectiva des de 

l’ajuda, el suport i, fins i tot, l’estima”
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problemes ens ajuda molt. Perquè 
durant molt de temps els referents 
han estat persones que es mostraven 
perfectes. I això et pot fer sentir com 
que tu mai hi arribes. I sempre et 
sentiràs malament. Però si un ciclista 
que guanya el Tour, que ha passat per 
una pressió terrible, acaba, guanya i en 
lloc de celebrar-ho, cau, es desmunta 
i decideix fer-ho públic, doncs ens 
permet a qualsevol persona dir: “Si jo 
m’estavello fent unes oposicions i des-
prés tinc una baixada, ja no em sento 
tan malament”. 

Creus que el missatge de l’esportis-
ta traspassa als valors i cultura del 
treball? 
Per mi és clau. La cultura ha estat que 
tu no podràs fer públic que tens un 
problema perquè es tracta de ser fort i 
demostrar que ets el millor. Si tu tenies 
un problema se’t mirava malament. 
Persones amb carreres d’èxit potser 
encara tenen més dificultat perquè es 
poden sentir molt malament perquè, 
quan tot et va bé, sembla que no pots 
dir que tens un problema. Però, per as-
solir l’èxit, segurament s’ha fet un gran 
esforç. Llavors em sembla interessant 
que aquestes persones ho diguin: qui 
ha fet un esforç pot petar. Manel Estiar-
te també ho va fer explicant que mentre 
guanya l’or a Atlanta i era el millor 
jugador de waterpolo del món i tothom 
l’envejava, de portes endins, ell era infe-
liç pel suïcidi de la seva germana. 

Quin és el paper del periodisme en la 
manera com parlen sobre la vida dels 
esportistes?

De mica en mica estan començant a 
haver-hi petits tics que marquen que 
el periodisme esportiu s’està ama-
rant d’una nova manera d’explicar les 
coses. Poso el cas de la patinadora 
russa Kamila Valieva, que venia de 
guanyar-ho tot, quan surt a la llum que 
havia donat positiu per una substància 
i l’acaben sancionant. Es va generar 
molt de respecte cap a la figura de la 
noia que, a més, només té 15 anys. Hi 
ha un tipus de premsa que és capaç 
de fer una anàlisi més profunda. Al 
final és una noia que prové d’una regió 
remota de Kazan i cau en mans d’una 
entrenadora exsoviètica molt dura als 
11 anys. Vull pensar que hi ha certs 
sectors del periodisme que davant de 
certs casos ja salta una alarma que 
diu; “Ei, no comentem els errors del 
passat, no la linxem. Critiquem la situ-
ació, però protegim l’esportista”. 

Ets optimista pel que fa a un canvi de 
paradigma en l’esport i el periodisme 
que es dedica a explicar-ho?
Jo penso que estan canviant coses, sí. 
Lebron, un dels millors jugadors de 
bàsquet de la història, com a produc-
tor del documental de Naomi Osaka 
va fer unes declaracions que deia: “Ella 
és valenta perquè intenta explicar-se 
tal com és, no com nosaltres que 
amaguem com som i ens mostrem 
perfectes”. Que algú com ell hagi fet 
això ja és un canvi. Perquè ell d’alguna 
manera encarnava  . Soc perfecte, no 
fallo mai. Hi ha un debat molt inte-
ressant de canvi, i penso que és un 
moment maco en el món de l’esport. 
S’ha despertat la idea de valorar si la 

“De mica en mica estan 
començant a haver-hi 
petits tics que marquen 
que el periodisme esportiu 
s’està amarant d’una nova 
manera d’explicar les 
coses”
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“Un bon referent pot fer 
que quan no ens sentim 
bé no ens sentim tan 
culpables”

pressió per guanyar compensa amb la 
vida que té aquella esportista després. 
Hi ha una generació d’esportistes que 
tenen una necessitat d’explicar-se.

Els infants que segueixen l’esport 
s’emmirallen en els seus ídols. Què pot 
aconseguir un bon referent?
Un bon referent pot fer que quan no 
ens sentim bé no ens sentim tan cul-
pables. Si no, el que tenim són models 
horribles on s’entronitza el fet d’aguan-
tar el dolor i el malestar com és el cas 
de Rafa Nadal. Que ara mateix és una 
persona que competeix amb una lesió 
i que ha de prendre uns calmants i que 
si no vigila tindrà problemes de per 
vida. Hi ha qui considera que lluitar 
així contra el dolor és ser un heroi. 
Però s’està qüestionant si això és un 
bon referent. Hi ha esports com el fut-
bol que encara tenen aquest punt que 
cal sacrificar-ho tot pel somni. Però hi 
ha altres models. 

Les jugadores de futbol femení, amb el 
poc temps que fa que són altaveus me-
diàtics, han tingut una gran capacitat 
d’enviar missatges que era important 
posar la cura i salut mental al centre. 
Totalment. Són moltes les jugadores 
del Barça que han parlat obertament 
de la seva salut mental, que han entès 
que tenen un lideratge molt positiu 
cap a la societat i n’hi ha que no han 
parlat, però parlaran. Perquè el boom 
que ha fet el futbol femení en 2 anys 
en l’àmbit mediàtic fa que algunes 
d’aquestes jugadores ja no puguin 
anar soles pel carrer i això ha estat de 
cop i és molt bèstia. I elles en parlen, 

també associant-ho amb la mater-
nitat i altres temes. No és casualitat 
que siguin les dones les qui aporten 
referents positius. I les qui assumeixen 
la responsabilitat que no només són 
esportistes, sinó que són personatges 
públics que s’han de mullar en temes 
socials com el racisme, l’homosexuali-
tat o la salut mental. 

: Imatge que acompanya una editorial sobre Naomi Osaka
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    )  El gènere, com altres eixos que 
condicionen la identitat de la persona, 
és un factor cabdal per explicar la salut 
mental.

Reflexions  
finals

    ) Abordar les problemàtiques de 
salut mental amb una perspectiva 
interseccional és essencial per poder 
entendre millor tant el fenomen indivi-
dual com les problemàtiques socials del 
context divers i complex en què vivim.

    ) Els estereotips associats a les 
persones amb trastorn mental inter-
seccionen amb els estereotips que 
operen en el cas del gènere. Aquest fet 
pot provocar que les dones o persones 
no-binàries amb trastorn mental patei-
xin d’una doble discriminació quan se’ls 
atribueixen de forma injusta una sèrie 
d’adjectius associats amb el gènere. 

    ) Encara que la salut mental sigui 
un tema complex i es pot tenir por a no 
fer-ho bé, el periodisme ha de prendre 
el risc de parlar de i amb les persones 
amb experiència pròpia. 

El sistema revictimitza 
i discrimina les dones que 
pateixen violència masclista. 
Els policies et poden arribar 
a culpabilitzar. Els jutges et 
menystenen si quan parles 
tens tant a dir que el discurs 
et surt desestructurat i perds 
credibilitat. El sistema no 
posa prou suport psicològic 
per algú que viu amb un trau-
ma i li costa verbalitzar-ho. I 
això és injust

OLGA MORCHÓN CASTILLA
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Recomanacions
per a periodistes
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El periodisme té la capacitat de validar 
les experiències de dones i persones 
no-binàries no només en qualitat de 
víctimes i persones desempoderades, 
sinó com a agents actives en la societat 
capaces de recuperar-se, de reconstruir 
la seva vida i contribuir de forma valuo-
sa en la comunitat. 

Així mateix, també és possible la pers-
pectiva de gènere en parlar de protago-
nistes homes pel que fa a la masculinitat 
hegemònica, que condiciona la gestió 
de la seva salut mental i com, a causa de 
certes creences interioritzades, els ho-
mes també són víctimes de l’autoestig-
ma i de la discriminació o incomprensió 
per part del seu entorn. 

Idees clau a l’hora d’abordar 
la salut mental amb 
perspectiva de gènere

1La salut mental s’explica poc si no par-
lem de persones. Els éssers humans, 

en tant que entitats emocionals, senso-
rials i comportamentals, som el canal 
per mitjà del qual la salut mental es 
manifesta i s’observa. Té poc sentit par-
lar de la salut mental en abstracte sense 
fer referència a com afecta de forma 
diversa a les persones, depenent de les 
seves circumstàncies. Per tal de fer front 
als prejudicis que pateixen les persones 
amb problemes de salut mental és cab-
dal incloure, sempre que sigui possible, 
l’experiència real de les persones que els 
experimenten, explicant els seus contex-
tos vitals i posant èmfasi en les possibili-
tats de recuperació. 

2Les dones i persones trans o no binà-
ries són víctimes de violències diver-

ses pel fet de ser dones. Com a segment 
poblacional vulnerabilitzat, el gènere és 
un factor de risc a l’hora de desenvolu-
par patiment mental i/o emocional. Cal 
visibilitzar-ho sense paternalisme.

El potencial del periodisme per trencar amb 
els prejudicis té a veure amb el fet d’incloure 
protagonistes a les peces informatives. 
També en clau de gènere

3Cal donar veu a les dones, persones 
trans i/o no binàries perquè s’expli-

quin per si mateixes i complementar 
l’experiència amb dades i evidències 
per elaborar continguts que marquin la 
diferència. En cas contrari, per omissió, 
s’afavoreixen discursos que polaritzen 
l’opinió i fan més gran la desigualtat de 
gènere i tots els problemes que se’n 
deriven. 

4Existeixen uns arquetips, tant dels 
homes com de les dones amb proble-

mes de salut mental, i el periodista ha 
d’intentar no reproduir-los. Si no es pren 
consciència d’aquest fenomen, es perpe-
tuen falses creences per defecte. 
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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

)  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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5El periodista ha de saber com operen 
els prejudicis de salut mental i gène-

re en el moment d’entrevistar o parlar 
d’una persona amb trastorn mental. La 
fragilitat o la dependència poden quedar 
sobrerepresentades en el cas de les 
dones fins a suposar un biaix si la perso-
na que entrevista no en té cura a l’hora 
d’emmarcar i contextualitzar. 

6Conèixer els arquetips és una bona 
praxi periodística cabdal per oferir 

continguts de qualitat. Entendre com 
es configura l’imaginari de les persones 
que culturalment es consideren trastor-
nades i entendre com el factor gènere, 
entre altres aspectes identitaris, s’hi 
creua i n’alimenta els mites.

7Els mitjans tenen tendència a repro-
duir discursos provinents de fonts 

oficials i/o científiques, tant siguin admi-
nistracions públiques com declaracions 
polítiques o narrativa biomèdica, sovint 
provinent d’empreses farmacèutiques. 
Aquesta pràctica deshumanitza els 
trastorns mentals i rares vegades té en 
compte la perspectiva de gènere.

8La desesperança és un fenomen crei-
xent que explica l’augment dels diag-

nòstics de depressió en tot el planeta. 
Interpel·lem els mitjans perquè el seu 
enfocament sigui responsable. Segons 
un estudi de l’agència internacional de 
notícies Reuters*, la fatiga informativa 
creix notablement i cada cop hi ha més 
gent que evita consumir notícies. En 
abordar la salut mental, una mirada 
positiva i enfocada a la recuperació pot 
combatre aquesta tendència.



aliats estratègics

informe realitzat per:

SALUT MENTAL I  PERSPECTIVA DE GÈNERE

El gènere condiciona la salut mental i, per tant, les proble-
màtiques afecten de forma més aguda dones i persones 
trans o no-binàries. Les dades estadístiques atribueixen a 
les dones més propensió als diagnòstics de salut mental que 
als homes. I cal tenir present, també, que les dones patim 
més violències i desigualtats socioeconòmiques, causants 
de patiment i malestars. Al mateix temps, el biaix de gènere 
detectat a l’hora de diagnosticar problemes de salut mental 
a les dones alimenta estereotips de fragilitat i dependència. 

En tractar la salut mental, els mitjans de comunicació 
alimenten o combaten el biaix de gènere? Això és el que 
aquest estudi ha volgut observar. 

L’informe 2021 recull dades i apunta tendències sobre el 
tractament informatiu, el real i el desitjable, de la salut men-
tal en clau de gènere als principals mitjans de comunicació 
catalans. 

www.obertament.org
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