
siguin seleccions nacionals, autonò-
miques o clubs. Un país on es deixi 
de futbolitzar la política d’una for-
ma tan grotesca. 
 Vull un país que s’indigni menys 
amb la derrota del seu equip, i més 
amb els cracs que defrauden hisen-
da o s’envien whatsaps amb prosti-
tutes menors d’edat.

Mentir en campanya
Vull un país on recolzar la cultura 
no sigui motiu perquè et diguin que 
si ets «dels de la cella». 
 Vull un país amb diaris que quan 
els obri no sàpiga el que em trobaré, 
ni televisions que converteixin l’en-
frontament en contingut, pensant 
que així ho vol la gent.
 Vull un país que quan estigui en 

campanya no hi hagi mentides vul-
gars sobre llengües o privilegis que 
busquen l’enfrontament entre ter-
ritoris la gent dels quals no està en-
frontada.
 Vull un país que tingui uns diri-
gents que s’assemblin més a la ciuta-
dania, molt menys crispada.
 Vull un país on ser d’un altre par-
tit no et converteixi en un enemic, 
superi aquesta divisió que sembla 
congènita però que algun dia hau-
ríem de vèncer per no perdre tantes 
energies en disputes inútils.
 Vull un país que dilluns que ve 
es llevi tranquil, sense el soroll que 
normalment ho embolcalla tot.
 Jo crec que tampoc demano tant, 
però ja veuran com aquest país se’ns 
torna a negar. Deu ser que l’altre és 
més entretingut. H

N
o és mala ocasió, a pocs 
dies de votar, per imagi-
nar-me el país que vull, 
que s’assembla molt 
poc al que tinc. 

 Vull un país que trenqui els pro-
nòstics i que diumenge que ve, mal-
grat el pont, vagi a votar fins i tot 
més del que ho va fer l’última vega-
da, per demostrar als gurus que tot 
ho saben que no ho saben tot.
 Vull un país que castigui els cor-
ruptes, des dels que et pregunten si 
vols la factura sense IVA fins als que 
van decidir que Panamà podia ser la 
seva pàtria.
 Vull un país on una empresa amb 
grans beneficis no acomiadi treba-
lladors per tenir més beneficis.
 Vull un país on l’educació i la sa-
nitat públiques no siguin arma elec-

toral ni patrimoni de ningú.
 Vull un país on l’incendi d’un abo-
cador de pneumàtics tingui conse-
qüències i no es quedi en simple fum.
 Vull un país que pertanyi a una 
UE que respecti els drets humans, i 
que no converteixi el seu mar en la 
fossa més gran del món. 
 Vull un país on l’esquerra sigui 
capaç de posar-se d’acord, i on no es 
compleixi la màxima que em repe-
tia el meu avi: «L’esquerra només es-
tà unida a la presó».
 Vull un país on es governi més per 
consens que per decret, sense cor-
rons ni majories absolutes, ni d’es-
querres ni de dretes, sense que nin-
gú pensi «o jo o el caos».  
 Vull un país on cap partit s’apro-
piï dels seus símbols, ja siguin ban-
deres, himnes o equips de futbol, ja 

Quin país vull
  

Jordi Évole
Al contraatac
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«Em vaig ressituar en la vida 
d’una altra manera visual»

Negació, ràbia i por són fases que travessa la 
persona que es queda cega. Felipe Yagüe Pe-
legrina (Badalona, 1966), amb menys d’un 
5% de visió, ho va aprendre en la seva pell i 
per això col·labora com a psicòleg amb  orga-
nismes com l’Institut de la Màcula i l’Associ-
ació de Discapacitat Visual.

–Vaig néixer amb una vista de linx. Estava es-
tudiant a la universitat, treballava al quiosc 
de la meva família  i jugava a futbol quan, als 
20 anys, es va manifestar de sobte una malal-
tia genètica que afecta el nervi òptic [neuro-
patia de Leber].

–Un cop terrible.
–Per la meva naturalesa optimista, al princi-
pi vaig pensar que tindria solució i vaig ini-

–Acceptar la ceguesa, que dur.
–Vaig passar moltes fases fins que em vaig 
ressituar en la vida d’una altra manera visu-
al i funcional. Havia deixat Geografia i Histò-
ria al tenir la malaltia i, quan vaig poder re-
prendre els estudis, vaig iniciar Psicologia, 
una carrera que també havia valorat fer.

–¿Com ajuda els seus pacients?
–Des que la persona rep un diagnòstic irre-
versible, com el meu, fins que es readapta 
al canvi, hi ha una distància inabastable. 
Jo actuo d’enllaç. Al principi, només acom-
panyo; és a mitjà termini quan el pacient 
s’obre a les solucions.

–Deu sentir-se molt satisfet.
–En ocasions, em sento impotent perquè 
és difícil aconseguir que els pacients se sen-
tin feliços amb poca visió o amb ceguesa. 
Però quan constates que algú tira enda-
vant, sí, és molt gratificant.

–Ja ho crec.
–Li parlaria d’una noia de 45 anys que va 
tenir despreniment de retina i va perdre la 
feina i la seva afició artística, però ha cap-
girat la seva professió –ara dóna tallers so-
bre baixa visió– i, de l’escultura  figurativa, 
ha passat a l’abstracció.

–Buscar solucions des de l’acceptació.
–Bé, no sempre és així. Atenc un noi de vint-
i-pocs anys que en fa quatre que no surt de 
casa o baixa al bar i que passeja el gos al ter-
ritori que domina. És la mare qui demana 
ajuda i, de moment, no ho he aconseguit 
perquè ell evita la seva realitat. Rebutja, 
per exemple, demanar que li ampliïn la lle-
tra per fer un examen. 

–¿Què els fa enfadar més dels vidents?
–La societat la conformen les majories i no-
saltres ens movem entre codis de conducta 
que ens són estranys. La gent se saluda des 
de deu metres. O arribes a un taulell i el de-
pendent no et parla, sinó que t’indica amb 
la mirada què vols. 

–Gestos indetectables per a vostès.
–A Espanya hi ha gairebé un milió de per-
sones que van pel carrer sense reconèixer 
cares ni llegir indicacions. Les ciutats hau-
rien de ser més habitables per als que te-
nim necessitats diferents.

–¿Troba a faltar alguna cosa?
–Poc perquè el temps és terapèutic. Però si 
em donessin una setmana de visió, la dedi-
caria a jugar a futbol, faria algun viatge sol 
i aniria a veure bé certes persones. H

ciar un periple per totes les clíniques i hos-
pitals de Barcelona. Vaig tenir diversos diag-
nòstics erronis fins que van trobar això.

–L’odissea mèdica de les malalties rares.
–Mèdica i no mèdica, perquè vaig recórrer 
a remeis de bruixeria i de curanderos. Tot-
hom t’explica històries i, com que estàs en 
un moment bastant irracional, recorres al 
que sigui.

–Jo hauria fet el mateix.
–Dos anys després del diagnòstic, vaig anar 
a Moscou per tractar-me al Centre de Micro-
cirurgia Ocular de Sviatoslav Fiódorov amb 
tècniques molt experimentals. Ho vaig pro-
var tot i més. Teràpies d’autocuració que 
prescrivien la ingesta dels propis orins. Tot.

PER
Olga 
Merino

Mestre de la resiliència. 
La pèrdua de la visió
el va fer convertir-se en 
psicòleg per ajudar
altres invidents 

Felipe
Yagüe
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