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Comuns
i comunes

La Cambra dels Comuns bri-
tànica deu el seu noma la di-
visió del reialme en comuni-
tats. De cada comunitat en

surt un representant, fins a un total de
650 membres que componen la cam-
bra legislativa. Els comuns tenen una
tradició de segles al Parlament brità-
nic, però no tenen res a veure amb els
comuns que ara ocupen alguns dels
càrrecs públics elegits a Catalunya.
Ambmolt boncriteri, el noupartit po-
lític que sorgeix de Barcelona en Co-
mú, i que ja es vapresentar en coalició
a les eleccions espanyoles amb el nom
En Comú Podem, ara ha registrat el
seu nou nom: Comuns.
Amb l’arribada d’Ada Colau més

deu regidors a l’AjuntamentdeBarce-
lona i, un temps després, de Xavier
Domènech i els seus onze diputats al
Congrés delsDiputats, elsmitjans ens
vam plantejar com calia anomenar
aquests polítics. Fins ara, els socialis-
tes, els comunistes, els liberals, els
conservadors no havien donat pro-
blemesde capmena.ElPartit Popular
va ser el primer que va plantejar una
qüestió de denominació perquè, fins
aleshores, “un polític popular” era un
polític de qualsevol ideologia que era
reconegutpel públic engeneral.Quan
es va començar a fer servir amb sentit
polític, els mitjans escrits hi posàvem
una cursiva i, al cap d’un temps, quan

l’adjectiu ja s’associava amb claredat
al PP, la cursiva va desaparèixer.
Amb el final del bipartidisme espa-

nyol, les noves formacions tampoc te-
nenadjectius clars.Comn’hemdedir,
d’unmembredePodem,podemita?És
un adjectiu que circula amb cert èxit,
però que no sabem ben bé si és afa-
lagador, despectiu o, directament, ex-
traterrestre. I d’undeCiutadans?Dir-
ne liberals, cenyint-nos a la ideologia i
oblidant-nos del nom propi, pot ser
una solució. Amb els de Colau, co-
muns ha funcionat i la formació l’úni-
ca cosa que ha fet és registrar el nom
que ja es feia servir.
N’haurien de prendre nota els del

PDECat, que, tot i tenir un dels adjec-
tius que funcionaven més bé en tots
els àmbits, convergents, igual en mas-
culí i femení i que identificava amb
claredat el subjecte polític, ara s’han
inventat unes sigles impronunciables
i s’han quedat sense adjectiu. No és
estrany que alguns periodistes els
anomenin exconvergents.
Però tornem aComuns. Deia que la

tria del nom està feta amb bon criteri
perquè, a més, han deixat de banda
l’enuig del desdoblament de gènere.
Colau serà l’alcaldessa comuna, Do-
mènech el diputat comú, però tots
plegats no seran “els comuns i les co-
munes” –atès que en català aquest ad-
jectiu té forma femenina–, sinó “co-
muns” i prou. Ja era hora que, pel que
fa al gènere gramatical, un partit polí-
tic hi posés unamica de sentit comú.

No és clar si l’adjectiu
‘podemita’ és afalagador,
despectiu o, directament,
extraterrestre
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PETITA

Persones que tenen unamalaltia mental expliquen la seva experiència als instituts

Educació contra l’estigma

JOSE POLO
Sant Boi de Llobregat

C
ent trenta adolescents de
quart d’ESOde l’institut Ra-
faelCasanovadeSantBoide
Llobregat es reuneixen a la
salad’actesdelcentre,onco-

mença una xerrada sobre l’estigmatitza-
ció i el rebuig que encara avui dia patei-
xen lespersonesquepateixenunamalal-
tia mental. La conferència la imparteix
ClaraBosque, coordinadora de l’hospital
de dia de la unitat polivalent del Benito
Menni de l’Hospitalet de Llobregat. Qui
més quimenys es distreu. S’escoltenxiu-
xiuejos a la sala, com si fos una classe de
matemàtiques.
Però la situació canvia bruscament

quanpren laparaula elManuel. “Tinc48
anys i pateixo depressió crònica. Tot va
començar quanvaig acabar lamili. Tenia
una vida nocturna activa i vaig tenir pro-
blemes amb tòxics”, diu aquest home
sense por ni vergonya, malgrat que un
dels seus trastorns li fa moure ràpida-
ment el cap. Immediatament, capta
l’atenció dels xavals. “Emvan acomiadar
de la feina pels meus problemes i el telè-
fon, que abans sempre sonava, va deixar

desonar”, afegeix.Nosesentniunamos-
ca, només la seva veu. El Manuel forma
part del projecte Com em veus? Sóc més
que una malaltia mental, del programa
Antiestigmadel’Hospitalet,on lesperso-
nes que tenen unamalaltiamental expli-
quen en primera persona la seva expe-
riència als instituts. “És una manera de
lluitar contra l’estigma”, explicaBosque.
Pren la paraula l’Àngel, un altre pa-

cient,quetambévacaurealesdroguesen
la seva joventut: “Quan vaig patir el brot
noempodiamoure.Vaigpensarqueesta-
va al CampNou envoltat de gent que em

mirava, però realment estava sol, al car-
rer”, recorda. “Continuo lluitant contra
l’esquizofrènia i ladepressió”, agrega.
Algunsjovess’emocioneniempatitzen

amblespersonesquetenendavant.Else-
güentésl'Antonio,60anys,quepateixes-
quizofrèniaparanoide.“Noparavaacasa,
tenia problemes amb la meva dona, tre-
ballavaalbartoteldia, idormiatreshores
diàries”, explica. Sense embuts, relata
comva detectar la sevamalaltia. “De cop
vaig començar a veure xais blancs i
negres, uns reien i d’altres dormien, però
realment era al bar”, relata. “Ara estic
millor. Em cuido de la meva neta cada

vespre”,sentenciaguanyant-seelsaplau-
dimentsdels alumnes.
L’últim en prendre la paraula és el

Juan.“Elsmeusparesvanmorirenunac-
cident de trànsit quan jo tenia 15 anys, i
cada germà vivia amb un familiar dife-
rent”, recorda. “Durant anys, vaig patir
assetjamenta la feina ial finalvaigacabar
caient tan baix que només pensava en
suïcidar-me”, reconeix la víctima d’una
depressiómajor.“Preniamoltespastilles,
peròarapucdirquesoc feliç”, afirma.
S’acaben les intervencions i els alum-

nes semblenmolt interessats.Comencen
a disparar preguntes. “Quin és el primer
pasper sortir-vos-en?”, preguntaun. “Us
va costar d’anar al psicòleg?”, interroga
un altre. “Quant us van afectar les dro-
gues?”, continuael tercer.
ElManuel, l’Àngel, l’Antonio, el Raúl i

el Juan responen amb sinceritat, sense
posar-se nerviosos. “M’han sorprès les
seves històries, pensava que aquestes co-
ses eren de naixement”, assegura Litzy
Lainez, després de la sessió. “Són perso-
nes normals, que poden ser felices”, afe-
geixel seucompany,FerranSoguero.
En l’hora i mitja que dura la xerrada

han humanitzat cinc persones amb ma-
lalties mentals greus. L’estigma queda
trencat. “Treballem amb joves perquè
sónel futur.Enel fons es tractadepreve-
nir l’estigma”, indica ladoctoraBosque.
DelprogramaAntiestigmasen’hanbe-

neficiat fins ara 120 usuaris dels serveis
de salut mental que l’hospital Benito
Menni té a l’Hospitalet deLlobregat . “Et
sents realitzat, és una injecció demoral”,
comenta el Juandesprés d’acomiadar-se
delsnois. “Cadadiaque femaixòemsen-
to més segur”, assegura l’Ángel. “Som
comun equip”, opina el Raúl .“Es pot ta-
llarelsilenciambunganivet.Sempreque
parlemnosaltrescallendecopiensescol-
ten”,descriuelManuel.
Albert Pérez, un dels professors pre-

sents, també qualifica el silenci que s’ha
feta lasala laxerradacom“sepulcral” ies
mostra feliç que el Rafael Casanova, si-
tuat al barri deCiutatCooperativa, s’hagi
interessat en el projecte. “Amb una cosa
així surten de la rutina, i és molt inte-
ressant per a la seva educació”, sentencia
elmestre.

LLIBERT TEIXIDÓ

Un dels participants del programaAntiestigma es dirigeix als alumnes de 4t de l’ESO de l’institut Rafael Casanova

La raó de ser
del programa
Antiestigma

ElprogramaAntiestigmaes
vacrear fa sis anysperafavorir
el creixementemocionalde la
poblaciódesde l’àmbit educatiu.
Enaquest sentit, usuarisde
l’hospitalBenitoMenni jahan
compartit la sevaexperiència
vital ambmésde8.500alumnes
d’unavintenadecentresde
l’Hospitalet. “Apartde l’educa-
cióemocionalper als joves, el
programa tambécontribueix a
la recuperaciódelpacient, jaque
comaactorenprimerapersona
potexpressar el seupatiment i
vivències”, explicaClaraBos-
que, coordinadorade launitat
polivalentdelBenitoMenni.
Algunsusuaris tambépartici-
penenJardiners senseEmbuts,
ondemaneraconjuntaamb
alumnesd’ESOcol·laborenen
elmantenimentd’espais verds
delmunicipi. “Ennormalitzar
els rolsqueelspacients tenen
en la comunitat, aquestspoden
reinserir-se en la societat”, asse-
nyalaAlbertoGarcía, coordina-
dordel serveide rehabilitació
comunitàriadeSantaEulàlia.

Els alumnes s’emocionen
i empatitzen amb
elsmalalts, oberts a tota
mena de preguntes
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