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Armstrong
iBárcenas

Tres artistes amb discapacitat participen en una campanya viral de sensibilització

Cosendansa

T
an diferents com són els afers
Armstrong i Bárcenas, i hi ha
una feliç coincidència en el fet
que tots dos són creïbles quan

diuen que tothom hi està emmerdat. La
magnitud de la mentida, quan es confir-
ma, obliga. En l’entrevista d’OprahWin-
frey a Armstrong, hi ha un moment en
què Oprah li pregunta si mai sent que ha
fet trampes –cheating, en l’original–.
Armstrong respon que no, que fins i tot
va buscar la paraula al diccionari, i “la de-
finició de fer trampes és obtenir un avan-
tatge sobre un rival o un enemic”; i va
afegir: “Jo veia que estàvem en igualtat
de condicions.” Oprah ja li havia pregun-
tat si pensava que dopar-se estava mal
fet i va dir que no; i encara li va pregun-
tar si en algunmoment s’havia sentitma-
lament per fer-ho, i també va dir que no.
Sembla que aquesta és exactament

l’opinió del senyor Bárcenas sobre la se-
va mentida. Quan l’advocat admet que
Bárcenas va legalitzar uns diners irregu-
lars que guardava a Suïssa, està dient
que no ha fet trampes, perquè tothom
està en igualtat de condicions. Sobretot
si s’acull a l’amnistia fiscal del govern
del partit del qual ell en va ser tresorer.
Si tu ets l’extresorer d’un partit i t’aculls
a un procediment d’amnistia en el que
has d’admetre que estàs robant, és que
comptes amb la complicitat moral i fac-
tual de tot el teu entorn sense haver de
preguntar.
Després hi ha la seva implicació aGür-

tel i el cas dels sobresous a alts càrrecs
del partit, provinents de la caixa b, plena
dels euros del totxo, segons El Mundo.
En cas de confirmar-se, s’entendria el
seu poder negociador per estalviar-se al-
guns tràngols del cas Gürtel. I acabaria
de retocar l’estampa de la classe política
com a mecanisme d’extracció de calés.

La crisi ha convertit la sordina de les cla-
vegueres enuna guerra oberta, on la veri-
tat i la mentida es confonen en filtra-
cions sense signar, i els polítics es llan-
cen portades de diari pel cap. Va comen-
çar amb franctiradors, i va camí de la re-
tòrica de la bastilla. ¿Estem veient vola-
dures controlades?
Armstrong també ho sap tot. El pecu-

liar ritual americà que és confessar que
ets un merda, bressolat per la telegènia
maternal d’Oprah Winfrey, és igual de
transparent amb el cinisme que amb la
tendresa, i això dificulta saber què pre-
tén exactament l’entrevistat. Les darre-
res dècades, Oprah ha vist desfilar tota
mena de cèlebres desgraciats que busca-
ven redempció, i alguna cosa més. La
premsa americana diu que Armstrong
vol oferir la informació que té sobre la
trama (lamés sofisticada trama de dopat-
ge mai vista, segons les autoritats, i que
ha d’incloure per força reguladors i con-
troladors), a canvi que li bescanviïn la in-
habilitació de per vida que li va imposar
el COI, per una de 8 anys; i així poder
competir en triatló als 49 anys. Suposo
que a base d’aigua i pasta fresca. Bárce-
nas en tindria prou d’estalviar-se la pre-
só. Tots dos confien en la corrupció ge-
neralitzada per salvar-se.

La ballarina Patrícia Carmona en el videoclip de la campanya Suma Capacitat
GRUP SIFU

ANA MACPHERSON
Barcelona

L
a dansa va més enllà del mo-
viment. És contacte amb el
teu propi cos, amb el dels al-
tres; també ésmoviment inte-

rior. Encara que no es vegi per fora.
Una de les ballarines no té braços, però
elsmovia. Darrere seu, els altres inten-
tàvem seguir-la. I en veure’ns, ens va
reconèixer que era així com movia els
seus braços absents, com ho fèiem no-
saltres. Surten coses bellíssimes”. Patrí-
cia Carmona, 30 anys, protagonitza un
dels tres videoclips d’una campanya
que es duu a terme a la xarxa per de-
mostrar que l’art està a l’abast de qual-
sevol capacitat.
La Patrícia balla amb la cadira de ro-

des; Camila Vargas canta amb els pul-
mons trasplantats i Francesc de Diego
és il·lustrador i escriptor i viu amb una
esquizofrènia. Són els tres protagonis-
tes d’aquesta campanya, empresa pel
grup de centres especials d’ocupació
Sifu per celebrar els 20 anys d’existèn-

cia. Volen demostrar així als que tenen
alguna discapacitat que aquestes limi-
tacions no barren el pas a gaudir de to-
ta classe d’arts.
Patrícia Carmona representa la dan-

sa. Balla cada setmana amb el grup Li-
ant la Troca. “És un grup consolidat;
fem bolos”. Els components tenen una
gran diversitat funcional, “que és com
ens agrada anomenar-la, no discapaci-
tat”. Això inclou amputacions, paràlisi
cerebral... En el seu cas, la lesió me-
dul·lar a les cervicals li permet ballar
amb una cadira de rodes. “A gairebé
tots ens ha passat el mateix. Ens vam
assabentar d’un curs o un taller de dan-
sa integrada que muntava el coreògraf
Jordi Cortés, i quan acabes el curs in-
tensiu, en vols més. Així va néixer el
nostre grup”.
La manera clàssica és un ballarí dret

i un altre en cadira. “Però anem apre-
nent totes les possibilitats, també cadi-
ra-cadira. Fem contemporani, contact,
dansa-teatre...”. La consciència del pro-
pi cos és un gran pas. Ella es va lesio-
nar la medul·la fa dotze anys quan feia
un salt en un entrenament de gimnàsti-
ca esportiva. Després de la lesió ha
anat aprenent altres esports. “He pas-

sat per l’atletisme, tennis de taula, es-
quí, submarinisme, ciclisme demunta-
nya... Al final, la dansa és el que més
m’emociona. Té la part física, com l’es-
port, però també sentiment, emoció, i
connexió amb l’altre”. La cadira de ro-
des, assegura, t’aparta molt físicament
dels altres. “La dansa recupera el teu
tacte, el teu contacte”.
Patrícia Carmona és amés presiden-

ta de l’associació de lesionats me-
dul·lars de Catalunya Aspaym, “educa-
dora social que no exerceix, pensionis-
ta, sensibilitzadora per a la Guttmann,
que consisteix a fer xerrades als xavals
de l’ESO...”. Viu sola amb la seva assis-
tent personal, la Clara, una labrador
que li cull les coses de terra, “el mòbil,

les claus, també encén els llums, obre i
tanca les portes, em treu els mitjons i
la jaqueta i em dóna molta seguretat”.
Si la Patrícia cau, ella li acostarà el
mòbil.
“I participo en aquesta campanya

perquè es visualitzi que hi ha gent amb
cadira o sense en l’art, que de vegades
les barreres són més mentals, i que hi
ha oportunitats”.Moure’s i retrobar-se
amb el propi cos és un procés que por-
ta el seu temps. “Però veure’t en altra
gent et permet saber que pots viure so-
la, viatjar, fer esport. Actualment jo es-
tic en un equip de rugbi en cadira de
rodes, i també practico bicicleta de
mans pel Besòs. I estem ambunprojec-
te d’assistents sexuals...”.c

La veritat i la mentida es
confonen en filtracions
sense signar, i els polítics es
llancen portades de diari

Patrícia Carmona
coordina un grup de
dansa amb tota mena
de diversitat funcional

Jordi
Graupera

Lesoenagés reclamen
16milions a laGeneralitat
REDACCIÓ Barcelona

La Confederació Catalana d’Oenagés
pels Drets Humans, la Pau i el Desen-
volupament ha demanat a la Generali-
tat que en el termini d’una setmana
proposi una sortida al deute que té
amb les oenagés; altrament, iniciarà un
procés de reclamació dels pagaments
pendents que pot acabar en un conten-
ciós administratiu. Aquesta confedera-
ció, que agrupa 120 entitats, denuncia
que l’Agència Catalana de Cooperació

al Desenvolupament deu un total de 16
milions d’euros a unes 50 oenagés.
Aquesta quantitat resulta dels impaga-
ments dels convenis i de les subven-
cions compromeses per l’Agència des
de l’any 2010. “Les oenagés estan sota
mínims, els impagaments ens han obli-
gat a suspendre els projectes que s’esta-
ven executant als països del Sud”, ex-
plicaven ahir fonts de la Confederació
d’Oenagés.
Representants de les oenagés es van

reunir dimecres ambmembres de l’As-

sessoria Jurídica del Departament de
Presidència de laGeneralitat per inten-
tar arribar a un solució que permetés
regularitzar la situació. Però la trobada
va concloure sense acord i ara les enti-
tats adverteixen que reclamaran per la
via judicial si abans de finals de mes la
Generalitat no es compromet a obrir
vies que desbloquegin l’agònica situa-
ció que travessen la majoria.
Les oenagés han afrontat els últims

mesos processos de reducció de perso-
nal i fusions per tal de reduir despeses
i així poder fer front a la caiguda de re-
cursos. La pràctica totalitat d’adminis-
tracions han eliminat o han reduït dràs-
ticament les partides destinades a les
oenagés, motiu pel qual les entitats
que depenen de fons públics s’enfron-
ten a un futur incert.c


