Autisme:  trenquem  el  silenci  amb  la  poesia  
  

/¶XQLYHUV TXH HQYROWD O¶autisme és ple de silencis, alguns són privats, petits i carregats
G¶HPRFLRQVlligats a les persones que tenen aquest trastorn i a aquells que els envolten. La
comunicació sorgeix de O¶DPRUGHODWHQGUHVDGHODSDFLqQFLDLODGHGLFDFLy
Els altres són JUDQV FROÂOHFWLXV L FDUUHJDWV G¶LQMXVWtFLD &RQWUD DTXHVWV cal lluitar-hi, cal
prendre partit i sensibiltzar SHUQRIHUPpVJUDQO¶DwOODPHQWTXHVHQWHQOHVSHUVRQHVTXHYLXHQ
en aquest univers fet de gel, GHQHXLG¶HVSDLVLQDEDVWDEOHV
0¶DJUDGD HO WHX VLOHQFL $ HVWRQHV  PH O¶LPDJtQ  FRP XQD JODFHUD HQRUPH TXH DYDQoD
lentament,  /  pesadament  si  vols,  /  arrossegant  darrere  seu  /  un  llast  feixuc  i  inútil  /  fet  de  
rocs  i  gel,  /  LQHUWUHSWDQWVLJLORVDPHQWVRWDO¶DWzQLWDPLUDGDGHOVyVVRV´

El

Projecte  ÀGATHA

neix amb la idea de traspassar fronteres mentals i G¶obrir el camí

per conèixer què V¶DPDJD D O¶DOWUH FRVWDW GHO PLUDOO SHUTXq EHQ SHQVDW
qui diu que aquesta banda és la bona?
En Gabriel Maria Pérez, va sentir la necessitat personal de donar a
conèixer aquest trastorn que afecta a 60 de cada 10.000 nens i aPEO¶DMXW
de les persones que han posat en marxa aquest projecte, es pretén
construir un pont ple de paraules. Paraules que són poesia, poesia que
trenca el silenci, que il·lumina el camí.

Disculpau-me/No   hauríeu   vist   per  
aquí/   algú   així/més   aviat   menut   /  
corrent   cap   a   la   porta?/Avisau-me   si  
passa/I,   per   favor/no   li   barreu   el  
camí/  ni  el  repreneu:  /  com  vosaltres  
/  fa  estona  que  el  cerca  

Us demanem doncs que participeu en aquest projecte, que aporteu un raig de sol que guiï la
primavera cap a les terres desertes de la solitud i la incomprensió.
(OSURMHFWHSUHWpQUHXQLUSRHPHVGHGLFDWVDO¶DXWLVPHGHSRHWHVGH&DWDOXQ\DLOHV,OOHVHQXQ
recull de qualitat que assoleixi reconeixement literari i social i sigui editat per a la seva
distribució i venda. Es cercaran els suports institucionals, associatius i personals necessaris
per tal de donar difusió a aquest poemari. Els fons obtinguts seran cedits a associacions que
treballin en suport de les persones amb autisme i les seves famílies.
Et convidem a participar en aquest projecte solidari on la poesia és, un cop més, una gran
eina del canvi social.
Els poemes hauran de tenir una extensió màxima de 25 versos i seran enviats
telemàticament a : projecteagatha@gmail.com

  

No  hi  ha  ales  inútils/  Ningú  no  té  dret/a  
determinar/  ni  que  sigui  per  la  via  de  la  
FLqQFLD O¶DEDVW GHO YRO R HO VRVWUH GH
O¶DQKHl...    

Tots  els  poemes  citats  corresponen  al  poemari  
͞>͛ŝŶƋƵŝůşĚĞůŐĞů͟ĚĞDŝƋƵĞůŶŐĞů>ůĂĚſ͕ĞĚŝƚĂƚƉĞƌ
Casabierta-‐2011  

Presentació del PROJECTE ÀGATHA el dia 15 de
novembre a les 18,30 hores al Centre Comarcal
Lleidatà de Barcelona (Ronda Universitat, 1,1er)
ůƐƉŽĞŵĞƐƌĞďƵƚƐĂďĂŶƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂĚĂƚĂƉŽĚƌĂŶƐĞƌ
recitats  pels  seus  autors  en  aquest  acte  

