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El secret d’en Max
Uf, quin descans. No soc “tonto” !

Hola!!
Soc el Max, ara tinc 20 anys i estic d’Erasmus a Alemanya estudiant Psicologia. Quan tenia 10 anys, era un nen sense gaire seguretat en mi mateix. Tenia
un trastorn d’aprenentatge no diagnosticat i patia cada dia de la meva vida.
Un dia, agafant d’amagat el mòbil del meu pare, vaig descobrir que tenia una
gravadora, així que durant vuit setmanes vaig estar desfogant el meu patiment secret parlant amb ella, fins que em van diagnosticar i vaig saber què
em passava.
Per a mi aquelles estones eren un temps de reflexió personal...
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Setmana 1
Estimada gravadora,
Em dic Max, tinc 10 anys, estic a 5è de primària i des de 1r, que jo recordi,
mai he sigut bon estudiant. Fa anys que no n’encerto ni una.
M’avorreixo fins a “ l’infinit
i més enllà” a classe, i mira que
jo em proposo estar connectat, però, sense adonar-me’n, començo a distreure’m amb coses que em passen pel cap o amb els
comentaris dels companys i de les companyes.
No ho faig expressament, ho prometo.! A vegades ningú se n’assabenta, però,
d’altres, el mestre o la mestra de torn em crida l’atenció perquè xerro amb
qui tinc al costat mentre explica alguna cosa o perquè no estic prou atent,
segons diu.
Jo, per descomptat, que no opino el mateix.
No tinc idea de com, de tant en tant, em trobo enmig d’embolics a l’hora de
l’esbarjo ni de com he arribat a aquesta situació. Si jo l’únic que volia,era que
sabessin que jo tenia raó i ells no, però sembla que mai la tinc. Això em fa
enfadar molt!
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Setmana 2
Estimada gravadora,
Acabo d’arribar a casa després de tot el
dia a l’escola i ara, a més a més, em toca
posar-me a fer més feines. Genial!! Quina
sort que tinc! No és que tingui massa
deures, però és que, ostres, trigo molt a
fer-los! Una llauna perquè em passo la
tarda tancat a l’habitació i no puc fer el
que realment m’agrada. Jo el que vull és
jugar amb la videoconsola, saltar, córrer,
jugar a la plaça amb els amics i les amigues...
Uf!! Em costa molt posar-me a fer feines després de l’escola. A més, algunes
coses no les entenc prou bé i he de demanar ajuda als pares, que segur que
pensen que soc “tonto”. Jo, amb totes les hores que passo tancat a l’habitació
fent deures, hauria de treure excel·lents i només aprovo justet. Menys l’esport,
he, he, he! aquí sí que soc un crac!
No ho entenc. Per què em costa tot tant?
Jo m’esforço molt, però, sembla que no és suficient. Als informes del “col·le”,
els mestres i les mestres sempre em diuen que xerro molt a classe, que faig
moltes faltes d’ortografia, que no m’explico prou bé, que em costa entendre el
que llegeixo i que cal que treballi més, Més?? No sé com, de veritat! Deu ser
que soc “tonto”.
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Setmana 3
Estimada gravadora,
Els pares estan desesperats amb mi. Ho noto.
He sentit com el pare deia a la mare que jo li recordo a ell quan tenia la meva
edat, però que ell ha sabut sortir-se’n i ara és un professional d’èxit. Que ja
me’n sortiré. Però crec que no les té totes.
T’ho dic, estan desesperats! Ho sé. Jo també.
Creuen que em passa alguna cosa dolenta. M’estimen molt,
però ja no saben què fer ni com ajudar-me. Si almenys
poguessin parar de comparar-me amb la meva germana
gran, “la perfecta”! No s’adonen que va de llesta i que és una
repel·lent!!! Bé, potser sí que n’és de llesta, perquè sempre
treu excel·lents. Grrrrr, quina ràbia que fa!
Aquest curs, però, tinc una tutora nova. Ha revisat les meves notes i ha vist
tots els comentaris. Ha dit als pares que potser el que em cal no és esforçar-me més (em cau bé, aquesta mestra), sinó anar a una logopeda i que
m’ajudi.
Una logo...què??!! Uix! Això no em sona bé.
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Setmana 4
Estimada gravadora,
La setmana passada els pares em van
anunciar que “pel meu bé”, i aconsellats
per la mestra nova, a qui es veu molt
entesa, segons la mare (ja no em cau
tan bé), em portaran a la tal logopeda.
El que em faltava!! Jo no hi vull anar,
perquè segur que em fa fer coses que
em costaran molt i quedaré com un
“tonto”, que és el que soc, és clar.
No ho he explicat mai a ningú, perquè em fa vergonya, però estic convençut
que soc “tonto”. Ho haig de ser per força; si no, què més pot explicar que em
costi tant l’escola? És que no ho entenc!! Si els meus companys i companyes
poden aprendre tan fàcilment, com és que jo no?
He de treure del cap als pares aquesta idea boja d’anar a la logopeda! Ni parlar-ne!! Jo no penso anar a cap logopeda. Només em faltava això!
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Setmana 5
Estimada gravadora,
Quina injustíciaaaa!!
No he pogut convèncer els pares de cap de les maneres que no em portessin
a la logopeda i avui m’hi duran per primera vegada.
Entraré a la consulta de mala gana i amb cara de pocs amics. He de deixar
clar que jo no estic aquí per voluntat pròpia. Què s’ha cregut, aquesta? No
penso fer res del que em demani. Segur que creu que soc “tonto” !!
Acabo de sortir de la sessió…
Ostres, tu, quina dona més tossuda! Al final he hagut de fer tot el que m’ha
dit, no m’hi he pogut negar. Però que no s’hi acostumi, eh! Que jo no vull
venir més aquí!
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Tot i que m’ensumo que hi tornaré, perquè ha explicat als pares que em faran
una sèrie de proves i no sé què més.
Quan he sentit això he pensat: “Tito, estàs fotut! Realment alguna cosa dolenta et passa”. Potser m’hauré d’aguantar i anar a la logopeda.
A més, els pares, a casa, no sé si per fer que no em preocupi (com si jo no ho
estigués prou!), no em donen massa pistes de què va tot això. Quin patiment!!
A veure quina nota trauré en aquestes proves... Segur que les suspenc.
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Setmana 6
Estimada gravadora,
Ahir vaig començar a treballar amb la logopeda. Hi anava disposat a no fer
cas del que em digués, a veure si suggeria als pares que més valdria que ho
deixéssim córrer, però és que és més simpàtica del que em pensava i he fet
tot el que m’ha dit. Em sembla que entén com em sento de veritat i què em
passa. No ho penso reconèixer davant els pares, però he estat bé treballant
amb ella…
Vull tornar-hi.
Saps què? No creu que jo sigui “tonto” (deu ser l’única) i això m’ha relaxat una
mica. A més, quan he sortit m’ha felicitat davant els pares i ells s’han mostrat molt orgullosos de mi. M’ha agradat sentir-me així.
Però també els ha explicat que, després d’analitzar les proves que em va fer
la setmana passada, els aconsella que em portin a una “neuronosequè”, que
serà qui em faci les proves “xungues” per acabar de dir-me què em passa realment. Això m’ha preocupat!!
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Setmana 7
Estimada gravadora,
Aquesta setmana he anat a la tal neuropsicòloga, o com es digui, a fer-me les
maleïdes proves i també he continuat amb la logopeda. Cada vegada em cau
millor.
Avui hem treballat seriosament i resulta que puc fer bé les tasques de lectura
i escriptura, encara que em costi una mica. Començo a pensar que potser no
soc “tonto”, potser sí que té raó ella, potser és veritat el que m’explica, que
tinc una manera d’aprendre diferent.
També diu que hi ha molts nens com jo, però no sé si creure-m’ho. Segur que
ho fa perquè em senti millor. Perquè jo no conec cap nen a qui passi el mateix
que a mi.
Oh, espera...! Ara que hi caic, potser la germana del meu amic Pol... Alguna
cosa li passa, em sembla que la mare va comentar que feia reforç a l’escola,
mmm! I el cosí de la Laia sempre treu males notes com jo, mmmm!!
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Setmana 8
Estimada gravadora,
Per fi, aquest matí, m’han donat un paper on diu exactament què em succeeix. No m’atreveixo a llegir-lo, però he de saber-ho. Soc “tonto” o no? Tindrà
raó la logopeda o tindré raó jo?
Aquesta tarda, quan he arribat al centre, hem entrat al despatx, els pares i jo.
La logopeda, amb cara amable i somrient, ens ha llegit el paper. Em bategava
el cor amb tanta força que pensava que em sortiria del pit, però de seguida
ens ha assenyalat amb el dit una frase i ens ha explicat que s’han confirmat
les seves sospites. Resulta que tinc un TDAH i una dislèxia.
De cop, i no sé per què, ja que no entenia res i no havia sentit aquestes paraules mai a la meva vida, he començat a relaxar-me.
Al principi he pensat: què vol dir? Immediatament,
ens ho ha aclarit. Tots ens hem relaxat. Es veu que
el que em passa explica totes les meves dificultats a
l’escola, perquè tinc una manera d’aprendre diferent.
Ho tinc clar! Estic més que disposat a esforçar-me
de valent! Vull continuar fent sessions de logopèdia
amb ella, perquè estic segur que m’ajudarà a solucionar aquestes dificultats i me’n sortiré.
ME’N SORTIRÉ!! Em sento molt millor!! I els pares
també, ho noto. La logopeda aquesta mola!
Uf, quin descans. No soc “tonto”!!

E SPAI GUT

12

Reflexions...
El Max va tenir sort que, encara que fos una mica tard, li detectessin els
símptomes i li fessin un diagnòstic. Va haver d’esforçar-se molt i va haver de
treballar de valent per sortir-se’n, però ho va aconseguir. Ara és un noi de
vint anys que estudia una carrera universitària. Les seves dificultats l’han
acompanyat i l’acompanyaran sempre, però ha anat evolucionant i integrant
recursos, eines i estratègies que l’han ajudat a arribar on és ara i encara el
poden portar molt més lluny, tant com ell vulgui.
Molts altres infants no tenen la sort d’en Max. Alguns són detectats
tard, fins i tot a batxillerat, si és que han aconseguit arribar-hi, amb molt
d’esforç i hores de dedicació, o simplement no són detectats, i això els duu
directament al fracàs escolar i/o a abandonar els estudis. La majoria
també presenten problemes emocionals derivats d’una llarga vida escolar
plena d’obstacles, de males cares, fracassos i retrets, que els converteixen en
infants, i després adults, amb pors, inseguretats, ansietat.
La dislèxia i el TDAH no són retards maduratius. No s’arreglen per si
sols amb el pas del temps. Tampoc són una qüestió d’intel·ligència, ni de
ganduleria. Són trastorns de l’aprenentatge de base neurobiològica que
acompanyaran sempre a les persones que els pateixen. És per això que
cal donar als símptomes que presenten la importància que tenen i detectar
aquests infants d’una manera precoç. Com més aviat els detectem millor pronòstic tindrem, perquè psicòlegs, psicopedagogs o logopedes podrem començar a intervenir eficaçment amb l’infant i fer psicoeducació amb la família i
l’escola, encara que hàgim d’esperar aproximadament als 7 anys d’edat per
tenir el diagnòstic.
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Missatge Gut
A l’equip d’Espai Gut creiem molt seriosament en tot això, però malauradament veiem a diari, com molts infants en situacions semblants a la del
nostre protagonista, pateixen. Això, ens ha portat a escriure aquest conte, en
un intent de fer visible aquest patiment. Ens ha semblat una bona manera
de fer que els adults que treballem amb infants en prenguem consciència,
comencem a empatitzar de veritat i ajudem com cal a aquestes personetes.
És molt important que totes les persones al voltant del nen o nena estiguin
assabentades dels seus símptomes i diagnòstic, per tal de fer un treball
adequat i coordinat, i poder ajudar-lo o ajudar-la com cal. Millor explicar-li a
la persona de manera adequada i tranquil·litzadora què li passa, quan ja sigui
capaç de comprendre-ho.
Potser alguns lectors i lectores d’aquest conte pot sentir-s’hi identificat o
potser coneixeu a algú que ha passat o està passant per una situació semblant. Si necessiteu orientació o ajuda podeu contactar amb nosaltres a
hola@espaigut.com.
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El Max, un nen de 10 anys, viu angoixat.
Amaga un secret. Què li passa al Max?
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