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Xoxier fiesoüL
S I HEU LLEGIT ELS ARTICLES DEL DOSSIER HI HAUREU TROBAT, PER DAMUNT DE

una resisténda necessária al model canónic que hem anat cons-

tot, vida; també naturalitat, banalitats, transcendéncies, quotidia-

truint entre tots I que guia políticsiurbanlstes: Thomejove, modern,

nitat, és a dir, molta vida. Persones que parlen de les barreres

esportiu i cosmopolita. Si és cert que només ens adonem de la

arquitectóniques i de la dependencia, de bicicletes adaptades i

Importancia de l'aigua correntquan ens la tallen, o de Telectricitat

d'incomprensió, sí, pero també del suícidi i de l'eutanásia, de

quan falla el subministrament, odelasalutquan estem malalts, és

sexualitat (tota una consigna, aixó de posar-h¡ «imaginació, diáleg

probable que no ens adonem de la "inhospitalltat» de la dutatfins

i humor") i de separado de la parella; de básquet i de revistes,

que port.em un cotxet, anem en cadira de rodes o a cegues.

d'handbol i monitoratge; de fúgidos amb un noi i de l'alegria per

L'autonomia i la independencia personal son el símptoma

l'augment de sou; de les ganes de comprar una casa i de les pres-

mes perceptible i evident de maduresa i de Ilibertat; el creixement I

ses per teñir xicota; d'escoles, d'obres de teatre i de discoteques;

reducació no son sino un esforg necessari per assolir aqüestes

d'anar d'otent a classe (genial i divertidament irónic en paraules

fites. Pero tots hem tingut i tenim experiéndes de dependencia, de

d'un Ilicenciat amb sordesa!) i de famílies agradables i exigents

necessitat, d'ajut: quan patim una avaria a la carretera, quan no

alhora; de sentiments i de temences; del carnet de conduir ¡ de les

trobem el carrer que busquem, quan ens hem deixat la cartera a

ansies de teñir cotxe propi; d'il-lusions (com aquella de passar

casa, quan ens trobem malamenta l'estadi. Hi ha persones, pero,

amb el cotxe, acompanyat deis coMegues, «per davant de la meva

amb dependencia congénita, i aixó, segons que diu un deis testi-

exxicota amb íes ulleres de sol posados») i expectatives (com la de

monis que heu pogut llegir, «és el que marca l'auténtic drama de

fer de segúrala). I aquesta és la substancia del dossier, roportuni-

ser discapacitat», drama que nosaltres només podem intuir en la

tat d'escoltar i sentir persones sense adjectius que parlen de la

mesura en qué hem viscut aquesta limitado. Com sentencia ell

vida, de laseva i deladetots.

mateix, de manera ben poc complaent i sense embuts, «teñir una

Resseguir cadascun d'aquests testimonis, d'aquests relats, a

discapacitat ésobjectivament una putada!».

vegades d'aquestes confidéncies, ha estat un exercici estimulant i

Ara, «per sobre de tot, els discapacitats som éssers humans,

suggerent, que ens fa conscients alhora del camí recorregut

és a dir, persones, amb sentiments, emocions, pensaments...",

aquests darrers anys i del que ens queda encara per fer. Jo em

comdiuunaltredelsamicsquem'hanprecedit. Hiha un problema

limitaré, en aquestescrit, a seguir la invitado a la conversa que ells

real de coneixement, de contacte físic, de relació, de comunicado.

han encetat, a glossar, en la distancia física pero en la proximitat

Pertotesduesparts.

espiritual -si se'm permet utilitzar aquest mot-, alguns deis retalls
de vida que ens han ofert.

De la banda de la persona amb discapacitat hi ha dues
menes de problemes a resoldre: un d'acceptació, d'afirmadó del

Una ciutat a la mida deis nens i nenes, diu un pedagog Italia,

propljo,d'estarbéambsi mateix, de no haver de fingir i amagarla

és, sense cap mena de dubte, una ciutat mes amable, mes acolli-

propia condició. En paraules d'Alexandre Jollien, la discapacitat

dora i mes de bon viure per a tothom. Una ciutat a l'abast de les

<<és allá, amb nosaltres; cal, dones, que racollim com un dnqué

persones amb discapacitat seria no solament menys agressiva i

membre, cal que arribem a establir un acord amb ella». L'altre és

apressada, sino sobretot mes sensible, mes humana I mes respec-

d'obertura, de socialització, gairebé podrfem dir, d'evitar el tanca-

tuosa amb els seus cíutadans, infants, joves, adults o vells. Eliminar

ment malgrat que moltes vegades t'hi sentís empés per la descon-

les barreres arquitectóniques i urbanes, dones, no és un luxe només

siderado I el rebuig deis aitres o per les dificultats quotidianes, físi-

a l'abast de les sodetats opulentos, sino un indicador d'humanitat.

ques i ambientáis perfervida sodal.
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I de la banda de les altres persones, ho diu un tercer articulista, «cal fer caure les barreres mentáis», les pors, les desconfían ees,
«l'espectrede la incomunicació», el no saber quina cara posar i quines paraulesdir. I teñir una actitud radical de dignitat i de respecte,
perqué «cada cara és el símbol de la vida. Totliom té dret a la seva
dignitat. Quan respectem algú, estem fent, a través d'ell, un homenatge a ia vida. Quan tractem els altres anib dignitat, ens estem respectantanosaltresmateixos»,comdiuTaharBenJelloun.
Respecte: ni paternalismes, ni afectacions, ni infantillsmes. Ho
ha escrit en Ramón amb paraules precises: «Quan us trobeu amb
una persona que pateix alguna discapacítat, no ia mireu amb ulls de
iiástima, ni de compassió, sino amb els uiis d'humans que teniu». Hi
ha fins i tot, en la seva afectado, gent que gairebé arriba a culpabilitzar-se de la discapacitat deis altres i davant ia seva presencia mostra una mena de condoi, una seriositat i un posat compungit, semblantal que posem quan passem peí davantd'un enterrament.

Manifestado a Girona corara ¡a guerra a Vhaq.

Amb educado, fent ús de les normes i convencions que regulen la vida sociai i fan mes fádis les relacions, pero sense encarca-

els infants, sigui quina sigui la seva condició, el seu origen, les seves

raments i convendonalismes. I aquesta bona educació comenga

capacitats i el seu lloc de residencia, han tingut lloc i temps a l'esco-

peí llenguatge, perqué les paraules creen i defineixen la realitat i

la, perqué tots teñen dreta créixer i desenvolupar-se i tots necessiten

les paraules no son neutrals, sino que contenen una cárrega

aprendre a viure i conviure amb els altres, que son una petita mostra

potent, que conforma actituds i dona pas ais comportaments. Per-

de totes les identitats i totes les diferencies que conformen la ciutat

qué hi ha parauies que humillen i paraules que discriminen.

(la veritat és que a Catalunya encara no son pas tots els que teñen

Pero també amb sinceritat: «Hi ha somhures que fereixen, hi ha

lloc i temps a les escoles «ordináries»; encara n'hi ha un petit nombre

compliments que maten», escriu el mateix A. Jollien. La manera com

que s'escolahtza en escoles «extraordináries», les anomenades

i'ajudaven els seus auténtics amics, explica, era «a base d'una natu-

escoles especiáis, nomás per a alumnos amb determinados disca-

ralitattotaiment nua de convendonalismes. No tenia res a veure

pacitats. A diferencia del que passa, per posar només dos exemples,

amb la pietat de les velletes, ni amb l'altruisme ostentos del fill de

al País Base o al Quebec). Aquesta vida en comú ha contribuít mes

papá. La pietat fereix más que el menyspreu. Cada dia ensopego

que deu campanyes publicitáries i mes que cent prediques moráis a

amb aquesta actitud condescendent de qui creu que em fa felig,

desfer malentesos, a dissoldre temences, a fer Iligams i amistats, a

pero em nega la meva Ilibertat i de retaje a mi mateix. El menyspreu

compartir afeccions i desigs, a fer mes rica i plañera la vida.

tonifica; per contra, la pietat, per la seva fadesa, anestesia».

En aítres ámbits, en canvi, les coses no han pas avt^ngattant:

Fins i tot amb indiferénda, que no está pas renyida amb la

ni en el treball, ni en el lleure, ni al carrer, ni al Parlament. Integrar

deferencia, ni amb la naturalitat. Hem sentit reclamar manta vega-

no vol dir només que tothom tingui les mateixes oportunitats, sino

des a l'antropóleg Manuel Delgado «el dret a la indiferencia» com a

compartir espais i temps, vivéncies i confiictes, perqué tots som

norma de vida social, que explica más o menys d'aquesta manera:

ciutadans i tots podem treure profit d'aquest nou marc de rela-

la indiferencia és una mena de ritual que consisteix a fer veure a

cions del qual ningú se senti exclós.

l'altre que l'hem vist i que som conscients de la seva presénda,

I si pariem de normalitzar, convé que precisem bé les paraules:

pero immediatamentdesprésdistreure la nostra atenció perdonar-

qui s'ha de tomar normal no son les persones, que ja ho son, sino

liaentendrequenoésobjected'unescrutinii una observado parti-

els entorns físics, socials i mentáis, de manera que no impedeixin a

cular i sostinguda, perqué per ais humans ser observa! de manera

ningú la possibilitat d'incorporar-se activamenta la vida sodal.

mes o menys sistemática i permanentéscom a mínim incomode.
Aquest coneixement entre els uns i els altres s'ha fet más fre-

Grades, dones, per recordar-nos que la Terra és de tots i que
tots, si volem serfeligos, necessitem els altres.

qüent i fácil des que les nostres llars d'infants i escoles han esdevingut mes inclusives i integradores, és a dir, mes justes; des que tots
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Xavier Besalú és profe^ior depedagoi^ia a la Umverdla! de Girona.
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