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Lídia Pujol visita el Centre Pilot
Lídia Pujol
De vegades busquem sentit, busquem respostes, ens preguntem quin és el camí i no el veiem entre nosaltres,
mirant als ulls dels companys de feina, la família, parlant amb els amics, el psicòleg, el capellà... Quan vaig
entrar a Aspace, tot eren somriures i alegria, llum, amor, i certa contradicció encara poc definida em feia restar a
l’expectativa. Que vol dir tanta felicitat?
De sobte van començar a arribar
els nens, les nenes, les noies, els
nois. Baixaven dels autocars vinguts
d’arreu, i conduïts alguns i pel
seu conte amb la cadira elèctrica
d’altres, ens saludaven en passar
endins d’un nou dia d’escola
Aspace. Comentaris dedicats a
cadascun d’ells de la mestra , la
directora, la cap de comunicació...
és igual, la feina que facis a Aspace,
tot és amor, un amor que fa que
tot sigui horitzontal, coordinat,
transversal, únic i personalitzat.
La nostra estructura jeràrquica,
el més vell patró de la humanitat,
el de dominants i dominats és del
tot desconegut. Són dos móns que
pertanyen a un de sol en contínua
harmonització, els purs i els que no
ho som tant s’ajuden mútuament,
s’alimenten i és donen vida. Els
que tenen unes capacitats i els que
tenim unes potencialitats tenim la
possibilitat d’estimar, estimar d’una
manera que no dubta un sol instant
del profund coneixement de saber
que és estimar.
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Nosaltres, els que hem vingut a
mirar contínuament de ser millors
persones, necessitem estar en
contacte amb ells. Ells donen sentit,
donen respostes, assenyalen el
camí, tenen altres capacitats que
ens connecten amb l’art subtil de la
comunicació, sense manipulacions
, sense cap altra possibilitat que
la veritat. Aspace ho sap, i és
aquesta la seva força: Els valors
que s’activen irremeiablement amb
les persones amb paràlisi cerebral,
fan d’Aspace una entitat lluminosa
i referencial en el nostre món de
difícilment capacitats per l’Amor.
La relació que s’estableix entre
aquests dos móns ens mostra una
visió amplificada d’aquelles petites
coses que donen veritable sentit a
la vida. Aspace ajuda a posar a les
famílies en relació amb sí mateixos,
ofereix als seus fills un entorn a la
seva mida de persones úniques i
iguals, tan iguals i úniques com
l’Ossama, l’Andrea, la Cristina, el
Mohamed, l’Ahmed, la Lorian, el
Peiliang, el Steﬀano... i de sobte
veig amb la més gran claredat,

la nostra incapacitat de veure a
l’altre d’igual a igual, d’acollir a
l’immigrant, de respectar el lloc
de la dona, l’infant, la gent gran,
les classes socials... veig que les
diferències són perversament
manipulades per dominar al dèbil i
arraconar a tot aquell que no formi
part de l’interès propi i l’exercici del
poder.
Aspace és garantia d’humanitat,
possibilitat de desenvolupar el
potencial de ser millor persona, de
ser penetrat per la precisa i preciosa
prioritat que dóna valor i valors a les
nostres vides, la solidaritat.
Gràcies per tanta saviesa, per
tanta capacitat, a tots els amics que
donen sentit a l’existència d’Aspace
i la nostra. <

Esther Hoﬀ / Redacció
Para celebrar el cincuenta aniversario de ASPACE se han organizado varios actos durante el año pasado. Uno de
ellos fue un concierto, La Cerimònia de la Llum.

ASPACE

Luz y música

El viernes 25 de noviembre a las
22.00 h se apreciaba una cola que
empezó en el Passeig del Born y que
seguía hasta las dos entradas de
la escultural Santa María del Mar.
El público, algunos vestidos muy
elegantes, esperaba impaciente
para poder entrar en la Catedral y
buscarse un asiento. Por fin, poco
después de las 22.00 h, abrieron las
puertas.

dejado unas velas blancas, muy
finas, para cada persona.

Después de un rato, cuando
mucha gente, pero no todavía
todos, estaba sentada, se oyó el
sonido de tambores que resonaban
por la Iglesia. Cada presente
giraba la cabeza para ver los
tambores entrando en la Iglesia.
Acompañaban a una figura vestida
completamente de negro. Todo esto
impresionó.
El concierto fue realmente muy
bonito. Disfrutamos de verdad. Las
voces de Lídia Pujol y Mohamed
Bout Ayoub llenaron cada rincón del
espacio. A pesar de que la música,
en algún momento, era estruendosa
se podía ver algún niño dormidito
en el regazo de su madre. Las luces
de colores que iluminaron las
paredes y el techo de Santa María
del Mar eran espectaculares.
Al final del espectáculo se
acercaron varias personas con velas
encendidas para ayudar a encender
las velas blancas que cada uno de
los espectadores había encontrado
en su banco. Así terminó la noche,
con una verdadera ceremonia de la
luz. La Cerimònia de la Llum. <
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En la Iglesia volaban nubes
de humo fino que oscurecían un
poco la vista. Por toda la Iglesia,
velas blancas y rojas iluminaron el
ambiente y en la entrada había una
persona escondida debajo de su
vestido blanco que parecía estar
rezando. Era todo un ambiente
místico. En los bancos habían

