
– Aquesta frase, proferida per D a través d’un 

tub, assegut sobre una manta mentre la seva 

mare l’arrossega per terra, és intraduïble. 

No tan sols per preservar l’elecció de parau-

les en un mar de significants, sinó també 

per resguardar alguna cosa que arriba sense 

paraules. 
− Però cal estar atents al significat d’aquestes 

paraules, a allò que quedaria salvaguardat 

en la traducció.
− I doncs, caldria esbrinar què haurà volgut dir 

aquest nen, diagnosticat d’autisme, quasi-

mut fins aleshores. ¿A qui o a què estava sa-

ludant? ¿Al futur? ¿Als altres que érem amb 

ell en el present? ¿A ell mateix en el futur?

− Sí, però aquest nen haurà fet alguna cosa 

més que «voler dir». Haurà fet veu: no una 

veu que du unes paraules, sinó unes parau-

les que duen una veu. I des d’aquest punt de 

vista, alguna cosa es manté intraduïble, in-

desxifrable, per salvar la veu sense paraules.

− Probablement les paraules les ha manllevat 

d’algú altre.
− Així s’aprèn a parlar.
− Justament a través de paraules que no són 

seves, hi ha una veu que ens dona la ben-

vinguda.
− La Laia Estruch, amb qui hem fet el taller 

Flatus vocis durant sis mesos, ens porta una 

herència de poesia experimental que despu-

lla la veu del sentit i la converteix, diu ella, 

en una matèria plàstica, en un fluid que ens 

travessa el cos i que se’ns escola pels orifi-

cis, en un objecte que dipositem arreu, que 

substituïm i que perdem.

− Aquesta herència, plena d’estranyeses, 

anormalitats i monstruositats, es creua 

amb una altra no menys anormal i pertor-

badora, la dels infants psicòtics, sense veu, 

amb una veu estranya, alterada.

− Aquest taller inverteix o desordena alguns 

ordres, i un ordre és sempre una jerarquia. 

Ja n’hem parlat: la prioritat del sentit res-

pecte de l’acte, del significat respecte del 

so, de la comunicació respecte del soroll, el 

murmuri, el crit o l’ecolàlia.

− I també, i sobretot, mirem de desordenar 

l’ordre de l’ordre: la prioritat de la prescrip-

ció respecte de l’obediència, la interpel·lació 

abans que la resposta. Gairebé es diria que 

convidem a ser convidats, conduïm l’altre a 

conduir-nos.
− És estrany dir-se «educador» en un taller que 

no prescriu, que ni tan sols proposa. Només 

posa a prova, tempta o tempteja. És difícil 

en aquestes circumstàncies dir on comença 

i on s’acaba un taller familiar, què en forma 

part, què vol dir participar-hi, què s’hi pot 

fer. És sens dubte un espai per permetre...

− Amb certs límits. No oblidem el que hem 

après: per acollir cal un embolcall. Busquem 

un espai de permissivitat protegit, a recer 

d’un cert desbordament. L’infant autista 

està desbordat pel món, pel llenguatge, pels 

altres, potser per si mateix; les mares i els 

pares estan desbordats pels seus fills, pel 

món que desborda els seus fills i per l’au-

tisme. Si hem de deixar ser i estar, tant els 

uns com els altres, els uns amb els altres, és 

perquè tenim l’estranya confiança que res 

traspassarà els límits del taller, que cap de-

fora envairà el dins, i que res s’escaparà de 

les quatre parets del museu. És important 

recordar això, perquè habitualment volem i 

esperem que el que passa dins del museu en 

desbordi els límits. 
− Potser a vegades el tancament obre més que 

no pas tanca.
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