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La dislèxia

El món del disminuït

El terme dislèxia fou 
creat pel doctor ale-
many Rudolf Berlin, a 
Stuttgart, l’any 1887, 
per a descriure la pèr-
dua de la capacitat de 
llegir en una persona 
adulta a causa d’una 
lesió cerebral. Mo-
dernament la dislèxia 
no és una sola malal-
tia, ja que hi ha dues 

classes de dislèxia: l’específica, que es manifesta en l’aprenentatge de la lectura, i la 
de comprensió, que es manifesta en períodes posteriors a l’aprenentatge de la lec-
tura i que no permet una comprensió òptima de llegir, segons ens diu Viquipèdia.

Hem conversat una bona estona amb Susagna Mustera i Garrofa, regidora de l’Ajun-
tament de la nostra vila i presidenta de l’Associació de Dones Vergelitanes, perquè 
ens expliqui la dislèxia del seu fill Vicenç i com ha viscut aquest problema. De la Su-
sagna en podem dir que és molt sociable, treballadora incansable i amiga de tots 
els seus bons amics. Fa molts anys que ens coneixem i els records són molt bonics.
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Susagna, per què el teu fill és dislèctic 
i quina classe de dislèxia té?

Doncs, segons ens han comentat el 
neuròleg i el psicòleg, podria ser per 
causes hereditàries.

Creus que en Vicenç és especial?

Sí, sens dubte; però això ho deuen 
dir totes les mares dels seus fills (riu). 
Hem de pensar que la dislèxia és un 
problema que té en Vicenç, juntament 
amb la disortografia i un petit dèficit 
d’atenció; però un altre nen tindrà 
problemes de conducta; un altre, de 
creixement, etcètera. Cada pare ha de 
treballar amb alguna dificultat que té el 
seu fill. Per sort, en Vicenç, encara que 
tingui tot això, pot fer vida normal i, 
per tant, no depèn de terceres persones, 
o sigui que només hem de fer-li costat i 
proporcionar-li les ajudes professionals 
que necessita i molt d’amor.

Com a mare d’un noi que té dislèxia, 
pateixes gaire? Tens por que el teu fill 
sigui objecte de mofes per part dels 
seus companys de classe?

Sí que pateixes, perquè sempre vols 
el millor per al teu fill, però un 

cop detectat el problema treballes 
conjuntament amb els professionals i 
tires endavant. De mofes per part dels 
seus companys no n’ha tingut mai; 
per part d’algun professor, sí, sobretot 
quan desconeixien el problema que 
tenia i el ridiculitzaven davant la classe 
perquè no llegia bé i feia moltes faltes 
d’ortografia.

Has rebut el suport incondicional 
dels teus pares, amics i coneguts 
per tenir un dislèctic en l’entorn 
familiar?

Sempre he dit que quan hi ha un 
problema va bé donar la cara i parlar 
del tema; per tant, vaig descobrir que 
hi havia molta gent que patia aquest 
trastorn i vaig veure de primera mà 
molts casos i què havien fet: va anar 
realment bé. En Vicenç i jo som 
afortunats de tenir bons amics i 
familiars al costat en tot allò que fem 
o patim.

Quin missatge donaries a les famílies 
que tenen un fill amb dislèxia?

Primer de tot, un cop diagnosticat 
el problema, que busquin bons 
professionals perquè els ajudin en el 

dia a dia. Els dislèctics són persones 
molt intel·ligents a qui moltes vegades 
l’escola va malament, i aquí els pares 
ens desesperem; però amb l’ajuda de 
tots poden arribar on volen. En el cas 
d’en Vicenç, tenim la sort de comptar 
amb el psicòleg Jordi Barris, que ens 
ajuda molt, i també amb mestres que 
s’han interessat pel seu problema. I, 
sobretot, cal tenir molta paciència, tot 
i que a vegades la perds un xic...

Canviem de tema: Quins records 
tens dels qui vàrem fer la primera 
comunió el 14 de maig de 1978?

En tinc bons records: va ser un dia 
molt especial per a tots nosaltres.

Vull agrair de tot cor a la meva 
amiga Susagna Mustera que m’hagi 
dedicat una bona estona a fer 
aquesta entrevista tan interessant 
sobre un tema freqüent i actual 
com és la dislèxia. Com ella mateixa 
ha explicat, amb fills que pateixen 
aquest problema, els pares han de 
tenir molta paciència. Us desitjo 
molta sort en tot, Susagna!
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El món del disminuït




