
Pirena. La cursa de trineus amb
gossos que travessa els Pirineus
celebra la vintena edició.

Avions de la República. Santa Margarida
i els Monjos prepara un centre d’interpretació
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Gabriel Ferraté. Entrevista al president de
l’Institut Cerdà: home de ciència i humanista,
forjat a la universitat.
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A l’Estat hi ha més de
32.000 persones amb sín-
drome de Down. I què és?
Una alteració genètica: la
presència d’una tercera
còpia del cromosoma 21
a totes les cèl·lules (triso-
mia). És la primera causa
de discapacitat intel·lec-
tual. No és una malaltia,
és una síndrome genètica,
encara que sí que pot afa-
vorir la presència de pato-
logies. Entre les persones
amb la síndrome, totes
amb discapacitat intel·lec-
tual, hi ha diferències, pe-
rò caldria evitar parlar de
graus. Barem, nivell, són
termes que ajuden a me-
surar la realitat, però po-
den ser desafortunats.

Va ser descrita el 1866
per John Langdon Down.
Als anys cinquanta del se-
gle XX, dos científics, Le-
jeune i Jacobs, per sepa-
rat, van trobar-ne l’origen
cromosòmic. Es diu que
l’edat de la mare és un
factor que en fa augmen-
tar la probabilitat. A part
d’això, de causes, res.

No és una
malaltia

Una vida
independent

MERCÈ MIRALLES

Ulls ametllats característics. Potser és el tret que més crida l’atenció. Hi ha, però, el
perill d’uniformitzar les persones amb la síndrome de Down i no veure’n la
individualitat. Qui sap, del cert, fins on pot arribar una persona per superar-se?

o vull aprendre allò que tu
vols que jo sàpiga, sinó

allò que jo vull saber.» Una bona
frase, sobretot si és a la pàgina
web d’una entitat d’acompanya-
ment a la vida independent. Dar-
rerament se n’ha parlat especial-
ment, de la síndrome de Down.
Pablo Pineda, que té la síndrome,
s’ha endut una Concha de Plata
al Festival de Sant Sebastià per un
film apadrinat pel director Julio
Medem, el qual és, a la vegada,
pare d’una adolescent amb la
síndrome. Hi ha un curt dirigit
per ell en què conversa amb la se-
va filla. Parlen de l’amiga invisi-
ble d’ella, la Cleca. De l’òrbita del
cineasta també és el documental
¿Qué tienes debajo del sombrero?,
codirigit per Lola Barrera i Iñaki
Peñafiel, i que narra la vida de Ju-
dith Scott, una nord-americana
amb la síndrome que va obtenir
reconeixement internacional
com a escultora als 62 anys, des-
prés de viure’n 36 en una institu-
ció psiquiàtrica. Són exemples
de treballs, valoracions cinema-
togràfiques a part, que busquen

N
aportar quotidianitat, visibilitat.
L’últim, el de l’escultora, té una
grapa especial. La narradora és la
germana bessona, sense síndro-
me. Entrada ja a la maduresa va
decidir anar a buscar la seva altra
meitat, la Judith.

I tu, què hi veus?
On uns hi veuen discapacitat in-
tel·lectual, trets físics –com ara
una cavitat bucal més estreta,
amb problemes per albergar la
llengua–, d’altres hi veuen singu-
laritats, manifestacions diverses
d’un mateix ser persona, comú a
tots, alts i baixos, grassos i prims.
Aquesta tardor, la Fundació Ca-
talana Síndrome de Down
(FCSD) –www.fcsd.org– ha cul-
minat la celebració dels seus 25
anys de vida. I ho ha fet amb les X
Jornades Internacionals sobre la
Síndrome de Down: La Con-
questa de la Dignitat.

L’any 2008, la fundació, a tra-
vés dels seus diferents serveis, va
atendre 850 usuaris. Al Centre
Mèdic Down –es va crear el 1986,
i és una referència fins i tot més
enllà de les fronteres de l’Estat–,

es van fer 2.250 visites. Tenen 17
especialitats mèdiques i unes
2.000 històries clíniques. Gaire-
bé 1.500 persones, professionals
i familiars, van rebre formació el
2008. Totes aquestes dades, i
d’altres, són a la memòria de
l’entitat. Entre les últimes ac-
cions de la fundació cal destacar
el llibre Su hijo con síndrome de
Down. De la A a la Z. Guía práctica
para padres de los aspectos médicos
del síndrome de Down, i s’ha pro-
duït el DVD Me’n vaig a casa. His-
tòries de vida independent. Fins i
tot s’ha tret al mercat Realidades
paralelas, un CD amb idea origi-
nal de la neurobiòloga Mara
Dierssen i impulsat per la Funda-
ció Catalana Síndrome de Down.
Les lletres de les cançons les han
escrit nois i noies amb la síndro-
me de Down –també hi col·labo-
ren fent algunes veus–. Si entreu
al Youtube i cerqueu «mundo de
sueños» podreu veure un video-
clip. Posem el CD i trobem, a rit-
me de pop-rock, que les lletres
parlen del que parlen tots els jo-
ves: d’amors, amors contrariats, i
també d’injustícies, reivindica-



Del 15 al 21 de gener del 2010 • PRESÈNCIA • 7

Seduïts. Qui se
la mira queda
atrapat. Ella es
mira el seu
sonall a la
sessió d’atenció
primerenca.
FCSD



cions personals i socials. I d’ells i
el seu món. «Per què no puc tenir
nòvio només per ser diferent?»
(El meu desig, lletra d’Anna Vi-
ves); «Un skin da una paliza a un
inmigrante en el tren... y sale libre»
(Mirando hacia delante, de Fran-
cisco Marín); «[quiero] estar con la
gente/salir con los amigos/bailar
como una loca/tomar el sol» (Quie-
ro cambiar, d’Eugenia Borde-
rias)...

Hem esmentat el DVD Me’n
vaig a casa. Es diu igual que el ser-
vei de vida independent de la
fundació. Hi ha una sèrie de con-
dicions necessàries perquè
aquests joves s’inde-
penditzin de la llar pa-
terna: voler emancipar-
se, tenir feina i tenir su-
port familiar i/o refe-
rents legals. Al DVD els
veiem a la cuina, com-
prant, a la feina, par-
lant directament a l’ob-
jectiu de la càmera.
També parlen pares, so-
bre aquest pas a la vida
independent: «Més val
fer-ho ara, que els po-
dem ajudar.» Potser
allò que més es tracta és
la por i com es pot vèncer. Dues
noies xerren davant d’un edifici
de pisos. Aviat aniran a viure
juntes. Una diu: «Si ella cuina, a
mi em tocarà escombrar. A veure
com va!» Els nois i noies diuen
als pares: «És llei de vida, no han
de patir per res.»

Josep Ruf és coordinador del
servei de vida independent de la
fundació. És clar, ens plantegem,
que hi ha persones que ho tenen
més fàcil que altres per volar so-
les –amb suport–. «Com més
gran és la incidència de la disca-
pacitat, més limitacions perso-
nals i més obstacles socials es
presenten per a la independèn-
cia. Però just ho estem encetant i
en comencen a gaudir les perso-
nes amb menys dificultats perso-
nals. Però ja estem ampliant i ex-
plorant una certa diversitat de
perfils personals. Com més re-
cursos es destinin a serveis de su-
port a la vida independent, més
diversitats funcionals podrem

atendre. En l’àmbit internacio-
nal hi ha experiències amb més
trajectòria que la nostra que te-
nen persones amb greus discapa-
citats vivint soles o treballant en
empreses ordinàries.»

Éssers irrepetibles
Les X Jornades Internacionals
sobre la Síndrome de Down: La
Conquesta de la Dignitat han es-
tat un èxit. Al novembre, dos
dies de ritme trepidant, de sessió
rere sessió.

La presidenta i fundadora de la
fundació, Montserrat Trueta,
com molts altres pares, pot do-

nar fe de com han canviat
les coses. I, sobretot, que
el problema el tenim els
aparentment normals: «Fa
trenta anys, els nens amb
Down no podien apren-
dre a llegir i escriure. Ara
poden tenir un treball útil
i alguns una vida autòno-
ma.»
Dos dies d’informació,
pensament, testimonis.
En nou mesos de l’any
2007, llegíem aleshores a
la premsa, el Ministeri de
Treball va imposar

253.000 euros en multes a em-
preses –les que es van detectar–
per incompliment de la norma
de contractació de discapacitats.
I encara els va sortir barat.

Dades com aquestes ens reme-
ten immediatament a l’ètica, un
tema que a les jornades va ser
abordat, molt especialment, pel
doctor Marc Antoni Broggi (So-
cietat Catalana de Bioètica). Au-
tonomia i independència són el
mateix? «La dependència es refe-
reix a la falta d’independència en
alguns aspectes, però no vol dir
que, tot i la dependència, no es
pugui exercir una autonomia.
Per exemple, quina mena d’ajut
vol, fins on... No es tracta d’una
dependència només funcional,
es tracta que encara que tinguis
aquesta dependència has de
mantenir una autonomia de les
decisions, fins allí on es pugui.» I
la major part de la societat comp-
ta amb les singularitats de tots els
seus membres? L’esforç de com-

prensió s’ha de fer sempre, «per-
què fins i tot els convençuts, els
que volen respectar una persona,
poden, amb la seva ajuda, anar
en contra. No s’ha de suplir inne-
cessàriament, no s’han de tallar
les ales.»

No medicalitzar, i classificar,
mesurar, la realitat. Amb parau-
les de Broggi: «Som actors i au-
tors de la pròpia vida, una obra
irrepetible. El valor de l’home no
rau en la seva utilitat, exemplari-
tat, bellesa aparent... Està en
l’autenticitat de cada obra.» I va
suggerir: «Mira’m amb uns altres
ulls.» Conquerir la dignitat, con-
querir el reconeixement de la
dignitat. Perquè, on es podria
comprar, si no en tinguéssim?
«La dignitat es té, el respecte s’ha
de conquerir.» «Tot membre de
la família humana ha de fer el seu
projecte de vida, siguin quines
siguin les seves característi-
ques.»

El registre de defectes congè-
nits de la ciutat de Barcelona
(Redcb), de l’Agència de Salut
Pública, en el seu informe anual
2007, explica que en el període
1992-2006 es van registrar un to-
tal de 487 casos de síndrome de
Down. A Barcelona ciutat. Hi va
haver 121 naixements i es van fer
334 avortaments.

Elogi de l’alegria
A la taula de les jornades hi va ha-
ver un convidat molt esperat.
Dues criatures, a primera fila, se’l
miraven somrients. No tindria
res d’especial si no fos que el filò-
sof suís Alexandre Jollien té parà-
lisi cerebral i ha passat bona part
de la seva vida reclòs en una ins-
titució. Ha escrit L’ofici d’home,
Elogi de la feblesa... El seu cos, es-
timat company de fatigues, va
unes quantes passes enrere de la
seva intel·ligència, brillant. La
petjada de l’alè de la mort, com
es diu en un dels seus llibres, no li
impedeix passar per sobre d’una
vocalització lenta, que no li se-
gueix el joc. «Sempre elogio l’ale-
gria, perquè és accessible fins i
tot des del sofriment. És el con-
trari de la desesperança. El més
impactant a la institució en què

Fitxar, com
tothom
Màrius Peralta, director
dels serveis psicopedagò-
gics de la fundació: «Com
per a tothom, treballar re-
presenta guanyar un sou, i
així es pot optar per viure
independent, sol, en pare-
lla o compartint pis amb
amics. A més a més, per a
les persones amb discapa-
citat intel·lectual treballar
a l’empresa ordinària és
positiu perquè és socialit-
zador.» Això si no hi ha
privilegis i el tracte no és
infantil; si la tasca és clara,
si s’usen els mitjans per a

la seva adaptació... La fei-
na «exigeix comporta-
ments, planteja relacions i
afavoreix aportacions que
situen la persona en un
marc diferent de l’habi-
tual». Dóna un rol actiu,
perquè per primer cop es
produeix, béns o serveis.
De ser només receptors
del treball d’altres, passen
a ser protagonistes.

«El treball també ajuda
perquè la gent identifiqui
la persona amb un col·lec-
tiu diferent del dels disca-
pacitats.» Però, segons as-
segura també Peralta, «un
80% –per dir una xifra–
dels factors que afavorei-
xen o dificulten la integra-
ció en el mercat de treball
normalitzat no depenen
de la persona directament
ni estan relacionats amb la
seva discapacitat». Així es-
tan les coses.

Un repte, i un altre. Límits? No, gràcies.
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ANDREU TRIAS.
Del programa
«Me’n vaig a
casa»

a anys que es va indepen-
ditzar. La mort del seu pare,

Ramon Trias Fargas, va marcar
la data de la decisió.

–«Pensava: ‘Algun dia falta-
ran els pares; algun dia hauré de
fer la meva vida.’ Vaig decidir
fer el pas justament el dia que va
morir el pare. Ho vaig consultar
amb la meva parella, la Mònica,
i vam estar d’acord. El més difí-
cil va venir després: convèncer
les famílies. Van sortir totes les
pors que tenen els pares: ‘Se’n
sortiran?’ Les famílies no te-
nien cap garantia de com ani-
ria. Tots vam assumir el risc.»

–Com se’ls convenç?
–«També m’ho vaig pregun-

tar... Han de perdre la por. Amb
por no deixen créixer el fill... I
és que el contacte no es perd!»

–A l’hora de la indepen-
dència és normal que els de
casa t’estiguin més a sobre.

–«Al principi et diuen coses
com ara: ‘Vols que et truqui de-
mà per recordar-te que t’has de
llevar d’hora i anar a la feina?’
[Riu] Però això ja ha passat.»

–La vida canvia molt?
–«L’única diferència entre

viure sol o viure en família amb
els pares és que si estàs amb els
pares ells decideixen per tu:
què has de fer, l’hora d’arri-
bar...I t’ho trobes tot fet!: la ne-
teja, la cuina... Viure sol vol dir
que t’ho has de fer tu.»

–Neteja, metges... Tot?
–«A part de fer-ho nosaltres,

sempre tenim el suport del pro-
grama Me’n vaig a casa. Si no fos
per això, no hauríem arribat
fins aquí. Bé, i la meva mare
també diu que no podríem viu-

F
M.M.

«No
tingueu
por»

re sols si no haguéssim tingut
una feina.»

–Cal mantenir-se.
–«La feina també et permet

demostrar que es poden assu-
mir responsabilitats: llevar-se
cada dia, anar i tornar sol... Tre-
ballo a Cosmocaixa i estic su-
percontent! Sóc auxiliar admi-
nistratiu.»

–A casa repartiu tasques?
–«Som una parella del segle

XXI [riu]. Una de les coses que
se’m donen bé són les truites
que faig els dilluns, que prepa-
ro el sopar per a la Mònica.»

–Socialment encara hi ha

molt per fer.
–«Ens deien mongòlics i sub-

normals. No sóc mongòlic ni
subnormal, sóc com sóc, així,
amb un cromosoma de més. És
la meva manera de ser. I la sín-
drome de Down no és cap ma-
laltia. Les persones, tant si te-
nim un cromosoma de més
com no, som això, persones.
Formem part d’aquesta socie-
tat. Això és el que s’ha de tenir
molt clar! Per tant, també ne-
cessitem el suport d’aquesta so-
cietat.»

–Què diria als pares que
s’assabenten que tindran un

fill amb la síndrome?
–«El més important és la vi-

da, amb síndrome o sense. Dei-
xar que neixi, que creixi i es
desenvolupi vol dir ser partida-
ri de la vida. La societat ha de
ser més oberta: ha de començar
a acceptar els nouvinguts, tots.
No tingueu por. Al meu pare i el
meu avi els va costar molt. I
l’avi era metge! L’àvia i la mare
els van ajudar. I també diria als
metges que donin bé la infor-
mació, perquè n’hi ha que... En
el meu cas van dir que seria un
vegetal. He pogut demostrar-
los que no tenien raó.»

Andreu Trias, imatge d’una de les campanyes de la Fundació Catalana Síndrome de Down.
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vaig viure eren les persones amb
més discapacitat. Tenien una
alegria total, d’adhesió a la vida.
El primer perill contra l’alegria?
Fer de la vida una lluita contra al-
guna cosa, en aquest cas la disca-
pacitat. També hi ha el perill
d’idealitzar les persones nor-
mals. Jo pensava que eren perfec-
tes, felices...» Ser, acceptar –però
no resignar-se– la insatisfacció,
el dolor... I més que de discapaci-
tat, parlar de singularitat, diu.
«Quan parlem de discapacitat
sempre és en relació amb alguna
cosa. A la vida, allò que fa sofrir
més és la comparació amb els al-
tres.»

Vint-i-cinc anys i més
El futur, quin és? Cap on camina
la Fundació Catalana? Respon
Katy Trias, directora
general. «La síndro-
me de Down proba-
blement és la disca-
pacitat sobre la que
hi ha més sensibilit-
zació, que ens sona
més, però a la vega-
da és també de les
poques discapaci-
tats intel·lectuals
que es veuen física-
ment. Té una part
bona, perquè se sen-
sibilitza, i dolenta
també, perquè carregar una per-
sona amb tot aquest pes... Quant
a prioritats, s’ha d’afrontar una
realitat, i és que l’esperança de vi-
da s’ha allargat molt, que les per-
sones sobreviuen als pares, i això
no passava fa anys.» Es plante-
gen diferents qüestions: «En pri-
mer lloc, quines activitats faran
aquestes persones, tenint en
compte que a més a més poden
desenvolupar malalties degene-
ratives com són l’Alzheimer, que
estan associades a la síndrome.
En segon lloc, qui serà responsa-
ble d’aquestes persones, si els
seus pares ja no hi són... Hi ha
resposta, a això, però abans de
donar respostes ràpides, el que
cal és reflexionar molt i veure
què farem. Tenir un espai en què
les persones s’hi poden estar,
fent activitats que no interessen

a la resta de la comunitat, no és
una solució, i menys si cada ve-
gada n’hi haurà més. I tenir unes
figures que són tutors d’una per-
sona però que no tenen sempre
en compte els desitjos de la per-
sona... Insisteixo: sí que hi ha
respostes immediates, però hi
hem de pensar.»

Pensar en el futur d’aquestes
persones és prioritari, «de la ma-
teixa manera que està envellint
la població general i s’han de tro-
bar bones solucions. Unes jorna-
des internacionals com les que

hem fet fan pensar molt en les
atencions terapèutiques que re-
ben aquestes persones des que
són petites. També hauran de
canviar, i força, en els propers
anys.» Durant les jornades es van
veure diferents experiències de
gestió de la vida independent,
als Estats Units, per exemple. Allí
es van creant uns petits patro-
nats de persones per a les quals
no hi ha altra tasca més impor-
tant que tenir la persona amb
discapacitat en el centre de les se-
ves preocupacions. «En el nostre

Me’n vaig a casa –no de
casa– és el nom del servei
de vida independent de la
Fundació Catalana Síndro-
me de Down. La fotogra-
fia que il·lustra aquestes lí-
nies és un fragment d’un
treball de Richard Bailey,
fotògraf anglès i pare
d’una nena amb síndrome
de Down: 365, modificant
perspectives. Una fotogra-
fia d’un nen per cada dia
de l’any. S’assemblen més
als seus pares que no pas
entre ells, no?

Tenir feina, viure amb
companys de pis, viatjar,
fer activitats de lleure... O
viure amb els pares. És clar
que no tots som iguals. Jo-
sep Ruf és coordinador del

servei de suport a la vida
independent Me’n vaig a
casa. La participació en el
programa «se’l plantegen
persones i famílies que ja
en etapes anteriors de la
seva vida s’han proposat
l’autonomia i la inclusió
com a fita vital. Segura-
ment, van accedir a una
escolaritat ordinària, i en
començar la vida adulta
van optar per anar a tre-
ballar a l’empresa ordinà-
ria».

Fa nou anys que funcio-
na aquest servei i dóna su-
port a 42 persones que
viuen independentment.
«La progressió anirà aug-
mentant a mesura que
aquesta opció sigui més
coneguda.»

La segona trobada anual d’usuaris i famílies de la
Fundació. Els nois i noies van participar en una tertúlia i
van tenir entre ells l’actor Marc Cartes.

«Me’n vaig a
casa»

Seriosos, tímids, riallers. De tots els colors.
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rò en poden tenir d’altres, que
són tan normals com les de les
qualsevol persona i que les pot
suplir, i molt millor, un familiar,
un veí, un amic. Per exemple,
quan t’independitzes, els pri-
mers temps es va molt a dinar a
casa, o fins i tot la mare prepara
unes croquetes per emportar-te.
Això ho intentem mantenir en
aquest programa a través
d’aquest cercle.»

L’altre objectiu d’aquest cercle
també és molt important: «La
persona amb discapacitat intel-

servei de vida independent de la
fundació, en el qual la persona
tria on vol viure i amb qui, un
dels aspectes més importants és
crear el cercle de relacions en què
participin totes les persones que
vulgui la persona amb discapaci-
tat. I que siguin significatives per
a ell; no es pot imposar ningú. Té
dos rols per complir. En primer
lloc, ajuda els suports naturals de
la persona, perquè qui viu sol pot
tenir necessitats de les quals al-
gun cop se n’encarregaran les
professionals de la fundació, pe-

lectual normalment està molt
sola, no sol tenir fàcilment amis-
tats ni relacions. És difícil que hi
hagi un cercle social ric i dinà-
mic. Tenen relació, a vegades,
amb persones que també tenen
discapacitat. Quan es reuneix el
cercle es pregunta si la persona és
feliç, si està contenta, si li fa falta
res. La persona és el centre, és la
que parla. Són moments molt
màgics: la persona està molt fe-
liç, perquè són moments en què
tothom està per ella. Normal-
ment és receptora de moltes or-

dres, però no té aquest quòrum
de persones que li pregunten:
‘Què podríem fer per ajudar-te?’
Per als que són membres
d’aquest cercle de confiança és
una manera ben concreta de do-
nar-se a aquella persona. Per a
molta gent, aquest cercle és una
tranquil·litat. Hi ha germans, per
exemple, que volen col·laborar i
no saben per on començar i què
fer. Ja el sol fet d’estar en el cercle
és una implicació.»

La possibilitat que ofereix la
fundació és donar suport als pa-
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res des del minut zero. Minut zero
pot ser el moment que, a través de
les proves diagnòstiques prena-
tals, descobreixen la síndrome.
«Hi ha molta por, més que com-
prensible, en el moment de saber
que esperen una criatura amb dis-
capacitat. Donem informació i
acompanyem la família en qual-
sevol decisió que prenguin, per-
què aquesta decisió final és seva.
Naturalment, nosaltres estem
aquí per tirar endavant vides, no
hi ha cap dubte. Però les famílies,
totes, poden comptar amb nosal-
tres. També hem atès famílies
que, un cop s’ha avortat, els ha
costat pair-ho. Tenen molt poc
temps per decidir.» En aquest
sentit, i com a novetat, a la seva
web hi ha la traducció d’un ma-
nual: ¿Continuar con el embarazo
tras un diagnóstico de síndrome de
Down? Una guía para padres, basat
en una enquesta de l’Associació
Síndrome del Down del Regne
Unit.

Parla tu
El més difícil és donar veu a qui té
la discapacitat. L’Andreu Trias,
Andy, té 36 anys, i síndrome de
Down: «Parlem molt d’integra-
ció social i professional, molt bé,
però per arribar a la integració la
sobreprotecció no és un bon ca-
mí. Va malament. Malament en
el sentit que la societat ens pot
reclamar: de què serveix lluitar
per la integració si els nostres
propis pares ens protegeixen en
excés? A mi fins i tot em molesta!
[riu].» Això pel que fa a la sobre-
protecció... I la pressió perquè el
fill arribi ben lluny? «Al fill se li
ha de donar confiança, pensar
en les capacitats que pot tenir
aquest fill amb síndrome de
Down, i amb aquesta confiança
es desenvoluparà, donarà el que
pugui donar. La meva mare diu
que està molt orgullosa de mi.
Per què? Per què li he sabut trans-
metre el que he pogut fer, del que
he estat capaç. I mira, les perso-
nes amb síndrome de Down te-
nim uns gestos cap als nostres
pares que els fan emocionar...
Fins al punt de fer-los dir: ‘Hem
fet bé de tenir aquest fill.’»

acaba la sessió de fotos i
la Yolanda va cap al fotò-

graf, li passa el braç per les es-
patlles i es mira amb ell les
imatges, fascinada. Així és ella.
Té tres anys. Els seus germans,
en Manuel –cinc anys– i en Jor-
ge –dos anys–, un cop feta la fei-
na, han fugit cames ajudeu-
me. La Yolanda va néixer amb
la síndrome de Down en el si
d’una família veneçolana d’ar-
rels catalanes de part de pare. Fa
uns mesos que són a Barcelona.

Els seus germans l’engres-
quen, l’estimulen, la cuiden, i
amb paraules de la mare, Ceci-
lia, «ella els domina a tots dos».
«La relació entre tots tres ger-
mans és molt maca. El gran ja
ha preguntat: ‘Per què la Yolan-
da va tant a teràpia?’ Em va dir
que els seus companys del cole
li havien dit que la Yolanda era
diferent... Li vam explicar què
era la síndrome de Down. Des
d’aleshores l’ajuda més, l’ense-
nya a llegir i li diu: ‘Mira Yolan-
da, això és un gos... Un gos.’ És
un homenet. I el petitó l’ense-

S’

EL DIAGNÒSTIC

M.M.

«L’ajudarem i serà feliç»
nya a fer maleses. Fan parella
perquè estan en estadis sem-
blants de desenvolupament.
S’emparellen per fer entrema-
liadures. I es miren i riuen amb
picardia... [riu]. Com bessons.
En el cotxet doble, de costat,
van cantant, o barallant-se o
jugant... És bonic.» Xerrem a
soles, s’alternen el riure i l’emo-
ció. «És molt divertit i molt es-
tressant. Sé que és el cas de
qualsevol mare, que no tens es-
pai per a tu [somriu]. A mesura
que van creixent, però, deixen
més temps... A mi em falten en-
cara uns anys! [riu].»

Fer arrels
Pare i mare són periodistes.
Ella, d’àmbit corporatiu; ell, Jo-
sé, un enamorat de la ràdio. Ha
treballat un bon grapat d’anys
per a la BBC. La Yolanda va por-
tar molts canvis a la llar. Potser
el més evident, el trasllat a Ca-
talunya, on tenen bona part de
família i han iniciat la recerca
d’altres sortides professionals.

Londres, Mèxic, Buenos Ai-
res, Colòmbia, Londres nova-

ment, Miami... Ara, Catalunya.
Havia perdut dues criatures.

Va venir en Manuel. Una altra
pèrdua... I la Yolanda. Va ser a
Londres: quan el tècnic li feia la
primera ecografia li va dema-
nar si es volia fer un examen
d’anomalies. «Vaig dir que no. I
em va dir que creia que me l’ha-
via de fer. I aleshores vaig saber
que alguna cosa anava mala-
ment.» Anades i vingudes al
metge. I esperes. Fins que es va
confirmar: Down. «El primer
que em van dir és si el volia te-
nir. I jo els vaig preguntar: ‘És
que puc no tenir-lo?’» Unes set-
manes per decidir-ho. «Portar
un nen al món que possible-
ment tindria problemes de sa-
lut... ‘No podem’, dèiem. Al cap
d’uns dies: ‘Sí que el tindrem,
perquè l’ajudarem i serà feliç’...
Fins que un dia, esmorzant a la
cuina, en José em va dir que ens
havíem de decidir, que no po-
dia suportar aquella incertesa.
De sobte ho vaig veure clar: no
podria viure amb la decisió de
no tenir-lo. És més fàcil viure
amb un nen amb discapacitat.»

La família: els pares, José i Cecilia, i al davant els seus tres fills: Yolanda, Jorge i Manuel. / O. DURAN
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Diaris de família: www.elblog-
deanna.es. I www.thelaiatele-
graph.org. Posar-se a la pell dels
altres al cent per cent no és possi-
ble. Per tant, no s’alliçona, no es
pontifica, no es jutja. Ningú entra
en polèmiques ideològiques ni
legals. Ni tampoc es pinta com
un conte de fades el que és un
camí en el que hi ha de tot, pe-
nes i alegries. Com sempre a la
vida, d’altra banda.

No és fàcil. L’entorn, les cares
de condol, els consells... Explica
una mare que, en circumstàncies
tan íntimes com tenir un fill, «tot-
hom té dret a opinar»: «Un amic
ens va retreure que tenint la nos-
tra filla preníem una decisió que
afectaria el nostre fill gran! Espe-
rem que tingui 18 anys?! El meu
fill, si de cas, serà millor persona.
La meva filla té la síndrome de
Down, sí. I en el seu cas sabem a
què ens enfrontem... I en el dels
altres fills que no tenen cap difi-
cultat, a què ens haurem d’en-
frontar? No ho sabem.»

Poden trobar informació diversa
a altres webs, a part de la de la
Fundació Catalana Síndrome de
Down –www.fcsd.org–: sindrome-
down.cat; www.down21.org;
www.sindromedown.net... La Fun-
dació Catalana vol acompanyar les
famílies sempre. Tenen penjat un
treball anglès sobre el diagnòstic.
«Quan esperes un nen és com
quan planifiques unes vacances fa-
buloses a Itàlia...» Guies, frases en
l’idioma, rutes... Fins que arriba el
dia, i quan l’avió aterra: «L’hostessa
exclama: ‘Benvinguts a Holanda!’
Holanda?» Canvi de xip. «El ritme
és més lent i és un país menys cri-
daner. Però, quan ja hi portes un
temps, comences a adonar-te que
Holanda té molins, tulipes i fins i
tot Rembrandts.»

Holanda en lloc
d’Itàlia

M.M.

Com si tots fossin fills seus
urant les jornades de la
Fundació Catalana Sín-

drome de Down, de tant en
tant se sentia el barboteig d’un
bebè. Se li va escapar un refilet
ofegat. I així va ser com els vam
conèixer. D’on vénen aquests
sons en unes jornades tan cien-
tífiques? La criatura, Miguel
Ángel, ens va atreure com una
nova versió del flautista d’Ha-
melin. I així, per ell, coneixem
la María Luisa i en Rafael. Són
els seus pares d’acollida. No ar-
riba a l’any, el menut.

Aquesta família d’Alacant va
tenir un fill amb la síndrome de
Down i pertany a l’associació
alacantina. Però fa uns anys hi
va haver un canvi a la seva vida.
Ho explica la mare: «A l’hospi-
tal, va coincidir que dues mares
van deixar els seus fills amb sín-
drome de Down. Des del centre
sanitari es van posar en contac-
te amb l’associació. Van enviar
una carta a les famílies. Final-
ment, entre que arriba la carta i
hi anem, els dos nens van tro-
bar el seu lloc. Un va ser adop-

D

PATERNITAT D’ACOLLIDA

tat per una família, i l’altre, en
acollida, esperant l’adopció.
Però vam saber de què anava
tot això de l’acollida.» Van ser
declarats aptes.

«No m’espanta la feina, i
m’enamoren els bebès. I espe-
cialment amb la síndrome de
Down, ja que la crida inicial va
ser per aquest motiu, i perquè el
cor em pot, i quan veig un nen
amb la síndrome... Per a mi és
com si tots fossin el meu fill.
Tots tenen alguna cosa a veure
amb el meu fill, per tant alguna
cosa tenen a veure amb mi...»

La Naysha
I així els va arribar el cas d’una
nena d’any i mig amb la síndro-
me. És la criatura que es veu a la
fotografia de la peça del costat,
a l’entorn de les falles valencia-
nes i amb un vestit típic. La ma-
re de la Naysha vivia amb mol-
ta precarietat. No rebutjava la
nena, però estava sola i sense
feina. Finalment va haver de
deixar-la amb una família en
règim d’acollida temporal.
Amb ells. «Tots els caps de set-

mana ens trobàvem al tren, ella
recollia la criatura per estar
amb ella el dissabte i el diumen-
ge. Era entranyable veure l’ale-
gria de les dues en retrobar-se.
En vuit mesos la mare va resol-
dre molt bé la seva situació.»

«L’ésser amb síndrome de
Down és persona i, per tant, és
digne. És el que és. Deixem-lo
viure.» Els agradaria crear una
xarxa de famílies acollidores.
«Voldríem una xarxa de perso-
nes per ajudar les dones que es-
peren un fill amb la síndrome.
Ajudar-les a anar endavant. I
després, si fóra possible, que
se’l quedessin, i, si no, que
anessin en règim d’acollida o
adopció.» María Luisa tanca:
«El meu fill em va obrir el món
de la discapacitat. Ha sortit del
motlle del que es considera
normal, i això no és bo ni és do-
lent, és el que és. M’ha obert a la
diferència, que no volíem... I
què ha passat? Que no passa
res. Ell em reclama que té digni-
tat plena. Té el dret fins i tot a
no ser res. I quan jo no hi sigui?
Hi haurà algú.»

La Naysha, d’any i mig.

Rafael i María Luisa, amb la mainada, durant unes vacances. El seu penúltim fill té la síndrome.
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