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«¿Qui decideix
si ets boig o
no ho ets?»

Sílvia VenturaJutge És un dels dos jutges
de Barcelona que determinen si un individu ha d’ingressar
de manera forçosa en un hospital psiquiàtric, o si se
suspèn a algú la capacitat de decidir la seva vida.

L’entrevista Set x set

ROSA
CULLELL

Tragèdia
grega
Ella, A. J. M., de 40 anys, viu
en un adossat, d’aquests que
tenen totes les comoditats,
amb els seus quatre nens,
molt bons i estudiosos. També
hi ha el marit, un home ben
plantat, treballador, d’inicials
desconegudes; condueix un
Audi i cada mat í , abans
d’anar al despatx, esmorza
suc de taronja, cereals i una
mica d’embotit. Sol portar els
tres grans al col.legi, encara
que alguns matins s’afarta
d’esperar que es pentinin,
que surtin del bany, i se’n va
sol. Llavors ella, que odia con-
duir, treu l’utilitari i els acos-
ta a l’escola, amb el petit a la
cadireta, vinga a plorar per-
què no està acostumat a mati-
nar. El deixa a la guarderia i
s’asseu amb les altres mares, a
la cafeteria, davant d’un tallat
sense sucre. A aquelles hores
no pot ni empassar. Tampoc
parla, prefereix escoltar, sen-
tir-les riure mentre alaben el
cul del professor de gimnàsti-
ca o critiquen la panxa del
marit. Potser per això, perquè
només mira, no la inviten a
anar al centre comercial, a les
rebaixes. Ell truca. No tor-
narà. Tampoc pot més. Li dei-
xa l’adossat i el cotxe; l’hi dei-
xa tot. Els nens sí que tornen,
arrossegant les motxilles, de-
manant el berenar. Ells són
tota la seva vida.

¿Com va poder fer-ho? As-
sassinar els dos petits, de 3 i 7
anys, i intentar enverinar els
grans, de 12 i 14. Si era tan bo-
na, diuen els veïns. Però fins i
tot aquí, en aquests bonics xa-
lets, hi ha mares que no su-
porten les seves cries, dones
que castiguen els seus homes
matant allò que més estimen.
Dones com Medea, que, al ser
abandonada, va assassinar els
fills de Jàson, l’argonauta.

La tragèdia grega continua
viva. Es representa en un
adossat, al costat de la vitro-
ceràmica.

ÀNGELS
GALLARDO

JOSEP GARCÍA
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Poder personal

Quan va entrar en el món
que enllaça judicatura i
malaltia mental, el 1999,
va descobrir que alguna
cosa no encaixava en el
seu concepte del que és
just. Va veure que les se-
ves decisions incidien en
aspectes molt importants
de les persones i va com-
provar que fins i tot el po-
der dels jutges té un límit.
Tot això va portar Sílvia
Ventura (Barcelona, 1953),
jutge de Capacitat i Estat
Civil de les Persones, a
escriure Els bojos a Cata-
lunya 1850-2000 (Edicions
62), on qüestiona la psi-
quiatria més rància.

–¿En quina circumstància decideix
un internament psiquiàtric forçós?
–Quan, després d’entrevistar-me
amb la persona, comprovo que està
en situació de risc, per a ella i per als
que l’envolten. I també quan aquest
individu no és conscient que està pa-
tint una malaltia mental per la qual
necessita atenció. Abans de decidir,
escolto la valoració del metge foren-
se. Perquè decretar un ingrés invo-
luntari vol dir privar de llibertat una
persona.

–Alta responsabilitat.
–Jo sento que exerceixo una feina de
màxima responsabilitat: porto a ter-
me una protecció de drets. La Consti-
tució diu que, en primer lloc, ha de
prevaler la vida, i, en segon lloc, la
llibertat. Després ve la salut. He de
decidir si una persona està prou
greu per prendre-li la llibertat.

–¿Els jutges que exerceixen aques-
ta funció tenen alguna formació
psiquiàtrica?
–Aquesta és una de les reivindica-
cions que hem plantejat al Consell
General del Poder Judicial, perquè
creiem que per fer ben feta aquesta
feina és necessari tenir una mínima
formació psiquiàtrica. De moment,
cadascú l’aconsegueix pel seu comp-
te, i es recolza en pèrits i forenses de
la seva màxima confiança.

–¿Qui sol.licita la seva intervenció?
–Qualsevol persona pot demanar al
jutge que en valori una altra. Nosal-

tres enviem un telegrama al possible
malalt, una cita, i jo m’entrevisto
amb ell. En general, hi ha un diag-
nòstic previ de malaltia mental. Evi-
dentment, actuem quan és una cau-
sa justa.

–¿Quin tipus de diagnòstic?
–Això varia, segons el psiquiatre que
l’estableix. La psiquiatria és una cosa
molt poc exacta: en un mateix ma-
lalt, un psiquiatre hi veurà un bipo-
lar i un altre dirà que és un esquizo-
frènic, segons el seu criteri i la seva
escola. Aquesta etiqueta, que ha can-
viat al llarg de la història, no és de-
terminant perquè decideixi un in-
grés forçós. No hi ha malalties, sinó
malalts. Jo observo com està la per-
sona i veig si necessita protecció.

–¿Comparteix el criteri que la pèr-
dua de contacte amb la realitat
equival a malaltia mental?
–En part. El contacte amb la realitat
pot estar marcat per la ideologia:
¿qui valora que el que fas, o com ho
fas, és normal per a la majoria de la
gent? ¿Qui determina que si no ac-
tues com la majoria estàs malalt?
¿Qui decideix si ets boig o no ho ets?
Això varia en cada època. Fa 40 anys,
un homosexual era un malalt men-
tal. I això mateix es deia dels marxis-
tes a l’acabar la guerra civil.

–¿Es té poca informació sobre el
rerefons d’aquests malalts?
–Sens dubte. El tractament psi-
quiàtric actual és exclusivament far-
macològic i crec que això, al segle
XXI, s’hauria de revisar. Hi ha po-
quíssims psicòlegs als hospitals, i
això impedeix tenir informació so-
bre els malalts. La psiquiatria oficial
tapa símptomes, tracta sense saber
la causa del problema: la persona va

a una visita de 20 minuts cada dos
mesos, rep una pastilla i li diuen
que té el cervell malalt.

–¿Què canviaria?
–La psiquiatria occidental hauria de
ser més àmplia de mires, com a
l’Orient, i potser trobaria maneres
de curar menys cruentes, més holís-
tiques i integrals, i més beneficioses.
El que passa és que aquí estem diri-
gits per l’evidència científica, que és
una nova religió, un imperialisme
segons el qual si t’apartes del que

està establert pels científics ets para-
normal o esotèric.

–¿Quants internaments forçosos
decideix cada any, vostè?
–Al meu jutjat, el 40 de primera
instància de Barcelona, un miler.
Després, veiem unes 500 peticions
d’incapacitació de persones que no
poden valer-se per elles mateixes.

–¿Qui supervisa la situació de
l’hospitalitzat per ordre judicial?
–L’alta del malalt queda sota el crite-
ri del metge. El jutge no hi pot inter-
venir, encara que cada dos mesos re-
visem el cas: si continua ingressat,
m’hi entrevisto novament.

–¿L’incomoda aquesta situació?
–El nostre paper és limitat. A vega-
des, és gairebé com donar un xec en
blanc. Jo puc decidir que una perso-
na queda ingressada, però no podré
opinar sobre les condicions en què
passarà aquest ingrés, ni quin tracta-
ment se li donarà, ni quin dia sor-
tirà o si se li aplicaran contencions
mecàniques. I hi ha algunes situa-
cions als psiquiàtrics catalans que,
com a mínim, són èticament qües-
tionables.

–¿Contencions mecàniques?
–Lligaments als malalts. A Anglater-
ra estan prohibides, però aquí es
fan, a tots els centres, a criteri de
l’ètica interna de cada institució. I el
mateix passa amb el tractament
amb electroxoc: no s’ha estudiat què
li passa a qui en rep de manera con-
tínua. La llei diu que amb aquests
tractaments, que posen en perill la
salut del malalt, s’ha de demanar
l’autorització al jutge, si la família
no els permet. A la pràctica, no hi in-
tervenim.H
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33 SOCIETAT 28

La sequera amenaça
el reg a Lleida
La Confederació de l’Ebre
sol.licita un decret de me-
sures excepcionals que in-
clogui restriccions en el
subministrament d’aigua.
33 CATALUNYA 30

Unes 5.000 persones celebren
a Badalona el triomf de la Penya
«Això és només una part del que vindrà», va vaticinar l’es-
trella del Joventut, Rudy Fernández, als aficionats con-
gregats davant l’ajuntament.33 ESPORTS 60

Amy Winehouse
guanya 5 Grammy

La cantant és un dels
nous fenòmens de la
indústria musical mundial.
Alejandro Sanz obté el
premi al millor àlbum de
pop llatí de l’any fora de
la gala televisiva.
33 ICULT 62
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