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Resum

Des del punt de vista d’un professional que atén a persones amb pluridiscapacitat, 

l’article reflexiona sobre la dificultat de comprendre i d’acceptar la greu discapaci-

tat d’un fill. Es descriuen situacions personals de subjectes afectats i algunes emo-

cions que provoquen en llurs famílies. Es busca mestratge en experiències límit, 

però mai no es troba un model que encaixi amb la pròpia idiosincràsia. Finalment, 

l’autor, pren partit per abordar el dolor i, arriscant-se ell mateix a patir-lo, intentar 

acompanyar les persones que el sofreixen pels seus fills.

Paraules clau: 

Persona amb pluridiscapacitat, família, professional, patiment.

Abstract

From the point of view of a professional who attents people with multidisability, 

the paper reflects on the difficulty of understanding and of accepting the severe 

disability of one’s children. Personal experiences of affected subjects and some 

emotions that they provoke in their families are described. Mastery is searched in 

extreme situations, but the model is never found to fit for oneself’s idiosyncrasy. 

Finally, the author takes the decision to approach the pain and, he himself risking 

of suffer it, to attempt to accompany the persons who suffer it for their children.

Key words: 

Person with multidisability, family, professional, psychic pain.
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Introducció

Alerta! Fixin-se bé en el títol perquè pot induir a l’error. Es tracta de parlar de la 

insostenibilitat de la pluridiscapacitat, de la dificultat de trobar un equilibri psico-

lògic a la paradoxa d’esperar un fill i tenir-ne un altre, del contratemps que suposa 

ajudar a construir una identitat naixent sense models per seguir. Pares i mares que 

no eren pas escriptors quan van tenir els seus fills amb pluridiscapacitat es van veu-

re empesos a transmetre la seva experiència tan colpidora com una forma de com-

partir el dolor, l’estupor, el patiment, el desconcert, com una manera d’expulsar 

la ràbia, la tristesa, el desencís i ordenar així una mica el pensament que pogués 

acompanyar els sentiments tan contradictoris d’estimar un fill i, alhora, no voler-lo 

tal com era. Sigui com sigui, el que queda clar és que tant els que eren professio-

nals de la comunicació com els profans han hagut d’inventar paraules noves per a 

definir una experiència que difícilment haurien pogut imaginar abans.

La temptació hauria estat posar en el títol d’aquest escrit la paraula “com”: 

Com sostenir l’insostenible. I haver pogut donar pistes indicadores, suggeriments 

positius, narrar experiències reeixides, confirmar solucions... però això hauria estat 

debades. Jo no sé com sostenir la pluridiscapacitat d’una altra persona sense ser 

aquesta persona. Crec que és impossible sostenir per un altre per més que ens apro-

pem a allò que està sentint. I tanmateix, “és impossible la comprensió si ens sepa-

rem de l’objecte que pretenem comprendre; la separació només pot generar conei-

xement, però no comprensió.” (Max-Neef, 1993). Per tant, no podent parlar pels 

altres, tan sols em resta la possibilitat de parlar per mi. Inevitablement, parlar d’un 

mateix sempre és arriscat, tant pel qui parla com pel qui no pot fer-se sord a allò que 

sent; més en aquests temps d’amagar sentiments o de mostrar-los desorbitadament 

en una mena de pornografia emocional. Perquè essent sincer hom s’exposa, es posa 

fora d’ell davant dels altres i, a no ser que un sigui inconscient o exhibicionista, per 

més que li ho hagin ofert, necessita una mínima confiança en l’interlocutor per a 

que la timidesa no sucumbeixi al rubor o, pel contrari, el pot vèncer el recurs fàcil 

dels llocs comuns, de la broma, de la impostura, de la falsedat o de l’excés.

Comenta Concepció Poch (2008) que la memòria dels nostres avantpassats 

s’esvaeix més enllà de tres o quatre generacions: difícilment recordem fets i cares 

de besavis i rebesavis i així mateix els nostres besnéts i rebesnéts tindran amb molta 

sort un difuminat record de la nostra realitat actual. I tanmateix ens entossudim 

en perpetuar-nos plantant arbres, escrivint llibres i engendrant fills que han de 

prosseguir la nostra nissaga amb un inevitable impuls de perdurar. Però, què passa 

quan les expectatives de continuïtat es veuen truncades amb un fill que manifesta 

greus discapacitats i que, per tant, no complau el legítim desig de millora dels pa-

res i ni tan sols se’ls assembla?
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La meva pretensió només intenta problematitzar la qüestió: Amb les diverses 

i complexes dades i valors, enunciar un problema. Si ho aconsegueixo, ja haurem 

avançat una mica perquè els problemes poden tenir solució, ja que si no en tenen, 

com apunta Eulàlia Bosch (2003), els problemes es transformen en catàstrofes.

Persones amb pluridiscapacitat

Heus aquí algunes històries personals que posen en evidència la càrrega de la 

pluridiscapacitat. L’un comptava any i mig quan li va caure un pes a sobre provo-

cant-li anòxia cerebral per traumatisme toràcic amb destrucció neuronal massiva. 

La mare va ingressar-se amb el nen les vint-i-quatre hores del dia durant vuit mesos 

en un centre de rehabilitació en un país estranger on estaven residint. Donat d’al-

ta, varen retornar a Catalunya amb un nen que havia marxat sa i ara tornava amb 

greus seqüeles neurològiques. L’altra sortia d’escola i anava per la vorera acompa-

nyada de la mare quan un cotxe els envestí causant a la nena de sis anys un trau-

matisme crànio-encefàlic i deixant-la durant dos mesos en estat de coma; desper-

tant-se d’aquest estat va iniciar tentinejant la rehabilitació de capacitats cognitives, 

físiques i sensorials. La mare va sortir il·lesa. Un altre havia fet l’escolaritat ordinà-

ria fins que va començar a caure inopinadament i a perdre habilitats físiques i sen-

sorials bàsiques ja adquirides; el diagnòstic de lipofuscinosi ceroide es va imposar de 

manera fulminant i gradualment va anar sent atès en una escola especial, en una 

residència i finalment va morir amb 14 anys. Un més no responia adequadament 

als controls pediàtrics regulars. Es referia retard psicomotor, epilèpsia, afectació 

de substància blanca i grisa cerebral; a mida que passaven els mesos, la diferència 

amb el patró de normalitat augmentava i va caler admetre l’evidència que no cami-

naria i no podria parlar. Quant a la visió no feia contacte visual i el seguit de proves 

neurològiques i bioquímiques van concloure una probable malaltia metabòlica no 

tipificada: ni tan sols tenien nom per al seu estat mèdic. Encara l’últim: el nen de 

4 anys, amb hidrocefàlia i subsidiari d’un creixement hormonal anòmal, patia un 

greu sobrepès i quan el pare no hi era, la mare no el podia baixar des de l’àtic al 

carrer per agafar l’autocar adaptat que el duia a l’escola especial. La vivenda alta 

i sense ascensor impedien el trasllat diari de la criatura si no es disposava de dues 

persones a les 8 del matí i a les 6 de la tarda per a que el baixessin i el pugessin al 

seu domicili. I canviar de casa a uns baixos no era cosa fàcil.

Pares de persones amb discapacitat

Els pares transiten des de la culpa d’haver engendrat un fill diferent fins a la culpa 

de deixar-lo fora de casa atès en un centre residencial de curta o de llarga estada 

passant per la culpa de no saber com educar-lo i de no veure’l progressar. Totes 
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aquestes etapes estan abastament descrites per la literatura especialitzada (Leon-

hardt, 1992; Tarragó, 1994).

El que colpeix són les històries personals com la que s’il·lustra a La decisión de 

Sophie (Pakula, 1982), en la qual s’obliga una mare a triar quin dels seus dos fills vol 

salvar de la mort. Ella, incapaç de respondre a la petició, es veu finalment empesa 

a escollir perquè si no seran tots dos els que moriran. La inevitable mort de la filla 

acompanyarà la mare viva com un sentiment de remordiment infinit.

On són els manuals que indiquen el camí a seguir? Cada vivència és única i 

no ve regulada: l’aparició del dolor sempre ens sorprèn i un mai no sap fins on 

podrà aguantar perquè no és una experiència que s’exerciti voluntàriament. Això 

no obstant, no tenim alternativa: o un món feliç on la llibertat quedi anul·lada 

o afrontar conscientment l’adversitat i donar-li una mica de sentit per poder-la 

suportar. L’home a la recerca de sentit de Viktor Frankl (1977) ens orienta en una 

situació límit en la qual la dignitat i la voluntat humanes són qüestionades fins a 

l’extrem: es refereix al tracte rebut pels interns dels camps de concentració nazis 

a mans dels seus carcellers. La tortura i la vexació són la negació de la humanitat 

de l’altre, i de la d’un mateix per extensió. Només poden concebre’s pensant en 

l’altre com a estrany que no pertany a la mateixa comunitat d’un, perquè o el 

remordiment rosega la vida del qui ha comès el mal o és un psicòpata sense senti-

ments. Quant de dolor cal infligir per a que aquest dolor sigui percebut com a tal? 

I fins on podem pressionar sense sentir que el dolor de l’altre ens afecta?1 Frankl 

ja era psiquiatra quan va ser pres, i després del seu alliberament va publicar el relat 

de la vida del presoner des d’una mirada professional. El seu treball va aportar, 

amb el valor que atorga l’haver patit la humiliació en carn pròpia, que l’home ha 

de trobar una raó per viure i que la felicitat, en temps de carència i de patiment, 

s’ha de buscar en les petites coses: l’humor i una posta de sol, preservar-se del fred 

i pensar què es pot fer per la vida.

Hi ha pares que miren el seu fill, l’abracen i ploren molt. Caminarà? pregun-

ten amb insistència. Podrà parlar? es demanen contínuament. Tal vegada riu. És 

la por irracional a imaginar-se un futur poc humà. Allò que ens identifica com a 

éssers humans: el llenguatge, els sentiments, el lliure moviment estan terriblement 

suspesos d’un fil d’esperança o ja s’han enfonsat en el pou del no retorn. El que 

hom adjudica com a més preuat d’un altre: la parla, el desplaçament, el riure, l’és-

ser algú, li és disputat per una prematuritat, per una anòxia, per un cromosoma; 

paraules abans incomprensibles i que han passat brutalment a formar part del 

pitjor malson dels familiars. La pregunta latent és: el meu fill, podrà arribar a ser 

una persona? (adaptat de Nilda I. Vainstein). Una mostra reactiva és acabar par-

lant d’enciams, de vides vegetatives i una altra és el resar la jaculatòria del “pobret, 
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pobret”. Els pares poden anar trobant el seu fill, generalment amb l’ajuda de la co-

munitat. La trencadissa és tan gran que difícilment ho poden fer sols. Necessiten 

suport per a la logística familiar i la societat no els ho posa massa planer.

Ningú no és perfecte ni complet –d’altra banda, quin és l’estàndard de la per-

fecció o la compleció? la que marca la moda?- i la vida en comú no és més que un 

pacte necessari que ens obliga envers els altres i ens fa recíprocament dependents. 

Però amb el valor afegit que on no arriben les competències d’un poden sumar-se 

les habilitats de l’altre. Qui no té present la mirada d’un nen indefens i gairebé 

immòbil que ens reclama amb una atracció magnètica fent que tot el seu entorn 

es mobilitzi per ell? El treball cooperatiu vol explotar aquesta vessant de tasca en 

equip en la qual tothom és necessari perquè el resultat de la col·laboració no pot 

ser més que l’enriquiment mutu2.

Professional d’atenció a persones amb discapacitat i als seus pares

Jo sóc un professional en l’atenció a persones amb discapacitat visual i altres tras-

torns el terreny de treball del qual em condueix inexorablement a explorar els 

extrems i a fregar els límits de la naturalesa humana. Potser els pares voldrien que 

els professionals no existíssim perquè això representaria d’alguna manera que els 

problemes de llurs fills haurien desaparegut. Eliminant el missatger s’anul·larien 

les pernicioses conseqüències del missatge que transmet. Per contra, es veuen 

impel·lits a requerir o a admetre el suport que els prestem per abordar la dita pro-

blemàtica. Això és submergir-se de cap en l’esquizofrènia, per l’enorme oposició 

dels sentiments: alimentar el que constantment constata, posant el dit a la nafra, 

la discapacitat del fill (emulant un Ícar que s’apropa irremissiblement cap el sol 

que el cremarà). I per a nosaltres també ha de ser motiu de pensament: el nostre 

modus vivendi és el patiment dels altres, del qual indubtablement ens en fem res-

sò (Jackson, Meltzoff and Decety, 2005). El nostre mirall ha de ser traspassat en 

alguna mesura per a que l’empatia pugui mostrar el seu efecte. Si el patiment no 

existís –potser l’inassolible objectiu últim de la nostra tasca- nosaltres no fórem 

necessaris. És evident que la malaltia física i el patiment psíquic són inherents a la 

humanitat (homo dolens). Així com la tecnologia ha facilitat activitats de la vida 

fent-les menys fatigoses, i la medicina ha apaivagat el dolor físic i curat dolences; 

així com la ciència ha provat d’allargar la vida, prevenir la malaltia i vèncer la 

mort; així com l’art i la literatura han volgut deixar constància del pensament més 

enllà de la realitat i intentar la transcendència; així com la filosofia ha plantejat el 

misteri de la vida formulant preguntes que encara no tenen resposta...; el patiment 

sembla consubstancial a l’ésser humà i segles de ritus no han aconseguit més que 

donar una mica de sentit a aquesta permanent manca de benestar, de confort, de 
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felicitat que s’estén per la geografia i per la història de la humanitat. Segurament 

el dolor i el patiment foren entrebancs humans que van fer plantejar-se la possibi-

litat del bé i del mal, és a dir que feren aflorar el pensament i, per tant, l’eventual 

lliure arbitri i la responsabilitat. L’home, sentint-se feble i vulnerable, va mirar de 

sobreposar-se a la immediatesa cercant altres realitats.

Vicent (2008) relata l’anècdota d’un mariner que havia patit poliomielitis 

d’infant i arrossegava la seqüela de coixesa. Amb els anys, la cama més curta s’ha-

via incorporat a la seva identitat i fins i tot el seu caminar s’ufanejava d’una certa 

elegància. Un dia sotsobrà en un naufragi i va ser recollit per un vaixell estranger. 

Al valorar els danys que havia pogut sofrir van advertir que una cama estava més 

curta que l’altra i, per reparar el suposat mal, van provar ràpidament i amb força 

d’estirar-la per igualar-la amb l’altra. El vell mariner bé prou que cridava intentant 

dir-los que ell estava fet així, però els altres no l’entenien. Finalment van aconse-

guir realment destrossar-li la cama. Amb bona intenció però amb molt poca cura 

van arrabassar-li aquella empremta d’identitat amb la qual convivia dins la seva 

comunitat i ja mai més no va tornar a ser el mateix. 

Vull encara posar un altre exemple en aquesta direcció: escoltar com se n’han 

sortit de situacions adverses i presumiblement insalvables, persones que ho han 

pogut explicar. I són relats manifestament distants de la temàtica que aquí s’abor-

da, precisament per mostrar que la dimensió del sofriment és comuna a tota la hu-

manitat i colpeix en els més diferents àmbits de la vida humana, i també perquè un 

pot esperar que tindrà valor i força per tirar endavant. En aquest sentit, el cas de 

Nelson Mandela és conegut i exemplar: 27 anys va passar empresonat per mante-

nir i defensar les seves idees polítiques contra l’apartheid sud-africà, 18 dels quals 

a Robben Island, presó de màxima seguretat en una cel·la de 2 per 2 metres i 3 

metres d’alçada. Encara que va admetre un règim alimentari diferent d’altres pre-

sos, no va resignar-se a portar els pantalons curts que diferenciaven als negres dels 

blancs. Va mantenir i exhortar en els seus companys l’ús de formes respectuoses 

cap als seus guardians i, malgrat els càstigs que li foren infligits, la seva decisió de 

no deixar-se humiliar es va mantenir ferma i finalment va ser satisfet en la deman-

da que formulava. L’intent de deshumanitzar el pres soscavant la seva esperança 

fou endebades amb Mandela, ans al contrari: el varen fer més lúcid i savi. També és 

cert que altres van perdre la raó... (Vargas, 1998). És per això que presento aquests 

exemples com a mostra de que és possible no tan sols sobreviure sinó mantenir 

allò que en diem dignitat. No tots som superhomes, però necessitem persones que 

ho semblin per creure que hi ha un bri d’esperança. És un privilegi comptar-se 

entre els de la mateixa espècie d’aquesta gent que excel·leix quan l’adversitat els 

toca (Valcárcel, 2008).
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Des del nostre rol de professionals que atenen les persones amb pluridisca-

pacitat, el que s’imposa en primer lloc és l’escolta emocional. Què vol dir això? 

Restar atent a allò que la conducta, en el seu sentit més ampli, manifesta de la 

vida psíquica: siguin les paraules o el moviment, sigui el silenci o la quietud, allò 

que com a persones som capaços de captar de la comunicació que qualsevol altre 

desprèn. L’escolta sempre es fa des d’un determinat context personal, però la 

professionalitat ha de permetre allunyar els prejudicis, minimitzar la diferència de 

rangs, aparcar els sabers, evitar els judicis de valor, per estar oberts al discurs franc 

de l’altre. Si s’aconsegueix fer sentir la confiança a través de l’atenció i de l’interès 

i es va treballant la vinculació sense obviar el patiment, es va construint un espai 

comú on cadascú senti la necessitat de l’altre, així com el Petit Príncep, pacient-

ment, haurà d’aprendre a esperar la guineu que acaba de conèixer.

Escoltar és intentar comprendre, però no només amb la raó sinó també amb 

el sentiment, inclús admetent les zones fosques que un no entén. Impossible apro-

par-se amb la fredor de qui no vol sentir dolor i fuig endavant per no escoltar els 

problemes dels altres. S’imposa un clima de confiança, una predisposició a parlar, 

un temps de dedicació, una discreció professional, una proximitat corporal, una 

continuïtat. I s’imposa una elaboració, un acompanyament, un pensament diferit, 

una il·luminació dels punts forts, una estimulació de les pròpies competències 

individuals i parentals. Hem de ser capaços de deixar-nos ferir i poder mantenir la 

relació alhora (Diotima, 1999).

Tot un seguit de qüestions afloren: Què voldrien que veiés el seu fill? Triar és 

desestimar allò que no s’escull. Preguntar-nos sobre el què abans d’iniciar el com. 

“No és senzill discernir entre el que convé conservar i allò que s’ha de destruir” 

(Barceló, 1992). Què significa ser home? És per delegació de la família que treba-

llem amb els seus nens i hem de poder ser coherents amb la idea de persona que 

la família té i amb la nostra pròpia concepció. Com podem fer-ho? A través d’una 

relació comunicativa, sempre única, entre el professional i la persona amb disca-

pacitat. Extraient les possibilitats, les competències, les que són evidents i aquelles 

altres que no s’esperen i que ens sorprenen durant la nova relació. Fent-nos ressò 

del dolor, acompanyant-lo, posant-li veu per conèixer-lo, i apaivagar-lo tot i haver-

hi de conviure.

Aleshores necessitem també qui ens sostingui a nosaltres per assajar de sos-

tenir els pares que, al mateix temps, sostenen el seu fill: precisem de supervisió 

(Ruf, 2006).

De vegades algunes persones mostren processos irremeiablement degenera-

tius, en els quals les poques qualitats humanes que se’ls atorgaven deixen de ma-

nifestar-se i es van perdent. Aleshores podem dir com Allende, 1994: “Ha acabat 
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l’etapa de l’eficiència i entrem a la de l’amor.” La incompetència, la incapacitat, la 

paràlisi se’ns apareixen com fantasmes de les nostres pròpies incapacitats i feble-

ses. L’home-que-tot-ho-pot no pot fer res davant la mort. Inclús aleshores, un “no” 

no deixa construir (Subirats, 2006).

La vida –no es pot negar- hi és mentre s’és viu. Però l’existència és una altra 

cosa. Cal ser viu per a existir però no tothom existeix pel sol fet de ser viu. S’és per 

a un mateix o per a algú. Marek Edelman, supervivent del gueto de Varsòvia, deia 

que la manera més segura de sobreviure era dedicar-se a un altre ésser (Todorov, 

1995). El nen ho serà amb la seva família, perquè és l’espai psíquic on hi ha el de-

sig, on hi ha les fantasies, on hi ha les pors, on hi ha les projeccions i dins el qual, 

amb l’amor, podrà construir-se com a persona.

Som finits, això ho sabem. Quan pot durar la nostra memòria?. Com la papa-

llona que viu un sol dia, aquesta jornada és la més important de tota la seva vida, és 

l’única, és irrepetible, és personal. Ningú pot haver viscut el mateix que nosaltres. 

Ningú pot haver sentit el mateix que nosaltres. Ningú pot haver pensat el mateix 

que nosaltres sinó cadascú de nosaltres. Cadascú de nosaltres és un individu i així 

volem diferenciar-nos dels altres (Bauman, 2005).

També el maltractament com a rebot és molt present en aquesta població 

amb pluridiscapacitat, perquè el dolor i la impotència ens fan reaccionar atàvica-

ment amb respostes primàries. No queden tan lluny en el temps històric i ara molt 

menys en l’espai geogràfic experiències de rebuig i eliminació de persones dife-

rents (incapaços a Esparta en el segle III aC, albins a l’Àfrica en l’actualitat). Des 

de les institucions, (algunes tancades i endogàmiques, aïllades de l’entorn més 

socialitzat: construïdes als afores de les poblacions o negociades costosament amb 

els ajuntaments en el paquet de responsabilitats inexcusables però menystingudes 

en una societat hedonista, com els cementiris nuclears, els centres de rehabilitació 

de toxicòmans, les deixalleries i altres “misèries” humanes. Leal, 1995). Des dels 

professionals als quals s’exigeix la tasca titànica de donar vida allà on només hi ha 

un alè (aquell que Miguel Hernández va immortalitzar: “Tanto dolor se agrupa 

en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento.”, 1992) i es parapeten 

entre ells perdent el nord de la normalitat com si entressin en un món diferent 

amb normes pròpies, alienes al món circumdant. I des dels familiars, que no po-

dent haver metabolitzat el dolor i la ràbia, s’enfronten contra el defora i utilitzen 

el victimisme amb els fills com a punta de llança de reivindicacions impossibles, 

autolesives, suïcides...

No seria equànime si, per equilibrar el panorama presentat, no posés veu al 

treball i a l’esforç silent i constant d’institucions, professionals, familiars i com-

panys que tenen cura de les persones indefenses o dependents, que no sols ofe-
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reixen atenció sinó que reclamen i s’esforcen per millores que els estan vetades. 

Són persones que es fan un qüestionament ètic per valorar comportaments que 

fan grinyolar la consciència o per tenir una mirada crítica sobre el que succeeix 

al seu entorn. No per jutjar d’entrada casos de malnutrició en persones amb plu-

ridiscapacitat o gran dependència, no per jutjar d’entrada manques d’higiene i 

de controls sanitaris, no per jutjar l’aïllament i la reclusió, sinó per escoltar les 

raons i intentar entendre per què es proposen alimentacions assistides, per què es 

requereix l’educació assistencial, per què s’impedeixen les autoagressions lesives, 

per què s’actua amb l’anhel d’ajudar una altra persona per qui es decideix sense 

entendre massa el què ens diu. Si reprenem el sentit etimològic de la dita llatina 

avui adaptada com “Qui té cura dels cuidadors?” (Quis custodies ipsos custodes?) con-

siderarem que cal també vigilar aquells que vigilen, perquè la perversió, l’agressió 

i el maltractament poden arribar a ser respostes naturals i adaptatives a la pressió 

del patiment psíquic. Sostenir l’insostenible ha de passar, al meu entendre, per 

afrontar amb honradesa i valentia la debilitat, la passivitat, l’anorreament, la mort 

que l’altre ens retorna dient-nos que nosaltres també som febles i mortals.

Un dels nostres objectius com a assessors, per tant, és crear dubte esquerdant 

el pensament monolític. Algunes organitzacions, sota un paraigua d’autoritat i de 

fermesa envernissades amb bona fe, emparen ideologies totalitàries sovint tanca-

des al mestissatge de noves idees. De vegades, persones amb poc criteri s’aixoplu-

guen en les tendències que mostren una façana de seguretat. Per contra, mostrar 

la faceta de la debilitat i de la indecisió pot obrir el camí cap a la cerca de noves 

possibilitats. Fer-se preguntes, tenir escrúpols en les respostes i obrar amb cura 

per si cal corregir no sembla gens insensat davant de persones amb pluridiscapa-

citat. Tothom té dret a l’amor però ningú no ens pot obligar a donar-lo (Soler y 

Conangla, 2006). Tot això requereix temps i dedicació i no és possible sense mirar 

els ulls de l’altre i deixar-se mirar alhora. Com a assessors cal ser-hi presents amb 

un contracte professional que comporta un compromís personal mantenint la dis-

tància necessària. Això ens força cap a la integritat, cap a la formació permanent 

i cap a la nostra pròpia supervisió. Però també cap al reconeixement dels propis 

errors i cap a la condescendència amb els dels altres. L’assessor es troba amb la 

responsabilitat d’apropar-se al treball de l’altre des d’un saber expert (Nicastro y 

Andreozzi, 2003). Però no des del coneixement de què s’ha de fer, sinó des de les 

eines de l’anàlisi conjunta que admeten el dubte i la controvèrsia. Des del rol d’as-

sessor, hi ha un compromís directe amb el professional que atén la persona amb 

pluridiscapacitat i que interpreta el rol d’assessorat. Si així s’acorda, si es consent 

i si es vol per ambdues persones, l’escenari que es crea és nou, inèdit, singular, 

imprevisible, sorprenent, sempre imperfecte, en permanent construcció i trans-
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formació... fet no tant sols amb la suma aritmètica de la visió externa de l’un i la 

visió interna de l’altra, sinó també amb el producte de les experiències personals, 

amb les funcions de la formació pluridisciplinar, amb la derivada de la pertinença 

a diferents cultures institucionals, amb les arrels i les potències dels sentiments 

individuals i, nogensmenys, amb l’equació de les tradicions, dels valors, dels mites 

i dels prejudicis, de tot allò simbòlic.

Des de la filosofia, des de l’antropologia, des de la medicina, des de la religió, 

des de la política, des de la sociologia, des de la història, des de l’art, des de la 

psicologia, des de la pròpia biografia, cal plantejar-se un debat ètic integrador que 

abordi la persona en les seves múltiples facetes però fent de la persona una unitat 

coherent. No es pot analitzar la malaltia o la salut desvinculada del malalt o de la 

persona sana, és a dir, de la seva identitat (Sacks, 1985, 1995). Amb la supervisió 

es procura posar pensament a la pròpia actuació, entendre les raons d’un mateix i 

d’altre, posicionar-se davant de plantejaments dilemàtics que acaben conformant-

nos com a persones, no tant pels fets en sí sinó per les decisions que prenem al 

seu entorn. L’autodistanciament, que ens defineix com a éssers racionals, és un 

exercici personal i íntim per veure’ns des de fora de les coordenades d’espai i de 

temps que ens atrapen en l’aquí i en l’ara. L’arbre que viu és viu i prou i quan mor, 

encara que ningú no el vegi, cau; però la persona que viu, la persona que riu, que 

pensa o que sent, quan mor, per la seva dimensió social, afecta a la comunitat que 

el veu, que el sent, que el troba a faltar, que el recorda, que l’ha fet ser i que ha 

estat gràcies a ell (Todorov, 1995).
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NOTES

1. Situacions de pressió extrema del context sobre la psicologia humana són 
mostrades en les pel•lícules Una clase dividida, 1985; Experimento sobre la obe-
diencia a la autoridad, 1989; Experimento de la prisión de Stanford, 1989; La ola, 
2008.
..........................................................................................................................................................

2. Vegi’s com a exemple la pel·lícula Un mundo a su medida, 1998.
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