
Una fotografía de l’autisme 

Benvolgut senyor director de La Vanguardia 

He llegit amb interès creixent l´extens article sobre l’autisme que heu publicat a 
l´edició d´avui del vostre diari. Voldria felicitar l´autora del reportatge per l´interès 
dedicat a un tema que tendeix a passar desapercebut pel gran públic i que no és de gran 
actualitat.  

Tanmateix, permeteu-me algunes observacions: 

Com sabeu, el nostre petit país té la sort de ser capdavanter en la investigació i el treball 
amb persones autistes. I des de fa anys. Institucions i associacions com Carrilet, 
Balmes, TEAdir... des dels seus respectius plantejaments fa més de trenta anys que 
atenen persones diagnosticades amb trastorn de l´espectre autista i sovint amb el 
recolzament de les administracions, especialment de les conselleries d´Ensenyament i 
de Benestar i Família. Són Cdiaps, escoles, llocs de trobada... on hi treballen pedagogs, 
psicòlegs, psicoanalistes, psiquiatres, psicomotricistes... amb la col·laboració de 
familiars i tutors. Ens hagués agradat que aquest treball i els seus fruïts, que pren 
sempre com a punt de partida que cada persona és un món en si mateixa, reconeguts 
arreu d´Europa quedessin reflectits en el reportatge que heu publicat 

Coherentment amb aquest treball quotidià, la producció intel·lectual és igualment 
important al nostre país. Ja no parlem d´articles o ponències, sinó de llibres. Per 
limitar-nos al que portem d´any Juan Larban, Llúcia Villota, Neus Carbonell, Ivan Ruiz 
com a autors, o Enric Berenguer com a traductor han incorporat importants 
investigacions a la bibliografia existent. 

No tan sols això, disposem en l´àmbit estrictament de la creació d´un 
documental:  Unes altres veus  dirigit per Silvia Cortés, actualment encara en període 
d´exhibició en els circuits especialitzats que ha tingut un ampli ressò al que ha 
contribuït la seva originalitat artística. 

Com a lector habitual del vostre diari m´agradaria que, en futures ocasions, en aquest i 
d´altres temes, el treball continuat, científicament valuós, i amb una forta base ètica no 
quedés amagat per la darrera novetat o suposada novetat a la que,  si l’examinéssim 
detingudament li trobaríem arrels més antigues, si em permeteu, que l´anar a peu. 

Finalment, i sent un tema ben secundari: tingueu cura amb l´inexistent presència de 
presència masculina a les fotografies, no fos que rebéssiu alguna crítica ves a saber per 
quin motiu. 
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