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Peces de puzle. 
Autisme, una altra mirada 1  2

Els pares d’infants amb autisme 
necessiten empescar-se-les per 

trobar formes de comunicació al-
ternatives al llenguatge perquè, tot 
i que el llenguatge estigui present, 
el seu ús és tan singular que no 
sempre permet la comunicació tal 
i com estem acostumats a enten-
dre-la. 

Les persones amb autisme ens 
imposen un ritme diferent i ens 
avoquen a observar, com assenyala 
l’Óscar Fillola. Quan la comunica-
ció falla, quan per poder saber de 
l’altre requerim camins alternatius, 
tant sols ens resta observar per in-
tentar desxifrar què explica la sin-
gular manera d’estar en el món de 
la persona amb autisme. 

La fotografia ha permès a l’Óscar 
no tant sols desplegar la seva capa-
citat artística, sinó alhora observar 
i capturar instants que ens porten 
a la reflexió i al desig d’imaginar el 
món intern que s’amaga darrere de 
les seves instantànies. 

Tot seguit, compartim una en-
trevista de l’Equip eipea a l’Óscar 
Fillola arran de la recent publicació 
i exposició del seu fotollibre Peces 
de Puzle, de l’editorial Excellence.

1. Al teu llibre dius que es pot par-
lar d’autisme de moltes i diferents 
maneres i que tu has escollit la 
d’observar. Podries desenvolupar 
aquesta idea?

Una fotografia, manipulacions a 
banda, acostuma a ser una mostra 
d’objectivitat per a la persona que 
l’està veient, acolorida en certa ma-
nera pel que intenta transmetre el 
fotògraf. L’observació és una part 
fonamental en fotografia per a po-
der decidir què és el que es mos-
trarà, com es mostrarà, des de quin 
punt de vista... 

Jo no tinc capacitat per valorar 
tipus de conductes, no tinc autori-
tat per explicar científicament què 
pensa el meu fill. El que sí que tinc 
és l’experiència de conviure amb ell, 
dia rere dia, aquests quasi vint anys 
i tot i que segueixo sense saber què 

pensa i com pensa, sí que puc pre-
dir, més o menys, com reaccionarà. 
A còpia d’observar. 

La seva resposta davant diver-
ses situacions és la que em porta 
a pensar quins són els motius que 
condueixen a aquesta reacció. Aquí 
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1  Traducció realitzada per l’Equip eipea de l’original en castellà.
2  Fotografies cedides per l’autor i realitzades per l’Equip eipea de l’exposició que va tenir lloc a l’auditori de Can Cortès a 
    Palau-solità i Plegamans, Barcelona, al desembre del 2019. 
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és on fantasiejo en el llibre. Intento 
imaginar, amb més o menys poesia, 
tot aquest procés. 

Totes les fotografies principals 
del llibre són situacions reals viscu-
des, des de seure a la teulada del 
garatge per la finestra de la seva 
habitació fins a repelar la pintura de 
parets, portes, etc.

Com en el cas de la foto de cot-
xes de joguina arrenglerats al men-
jador, intento que aquesta manera 
de fer sigui vista com quelcom natu-
ral. La següent fotografia són cotxes 
aparcats a un pàrquing, tots en file-
ra... Al cap i a la fi, està fent allò que 
veu al carrer, tot i que a una altra 
escala. 

2. En què t’ha ajudat aquest pro-
jecte?

M’ajuda en tots els sentits. Un 
projecte d’aquesta mena, tan per-
sonal, tan íntim, és una manera de 
treure inquietuds de dins. És una 
manera de buidar tensions.

En el meu cas, la fotografia i la 
música són les meves dues vàlvu-
les d’escapament principals. Porto 
força anys entre càmeres i guitarres, 
com a forma d’expressió no oral, in-
tentant transmetre sensacions mit-
jançant un altre tipus de llenguatge. 

“Peces de puzle” m’ajuda a que els 
meus veïns, els meus amics, les perso-
nes amb les que convisc habitualment 
puguin “normalitzar” certes actituds 

a les que no estan acostumats. Inten-
to que entenguin que, segons quines 
situacions, vistes des d’una altra òpti-
ca, no són tan estranyes. 

El simple fet de que aquest treball 
s’exposi a tres o quatre llocs més pot 
suposar que les persones que visitin 
l’exposició tinguin la curiositat de sa-
ber de què va tot això de l’autisme.

Es tracta de donar visibilitat, de 
que arribi a la gent. La informació és 
important per a aconseguir d’alguna 
forma la inclusió i si la gent ho entén 
esdevé més tolerant.

3. En el projecte escrius el que pen-
ses que pensa el teu fill i no diu. És 
quelcom del que podeu parlar?

Bé, podem dir que fantasiejo 
amb el que pot pensar. No puc sa-
ber del cert què pot estar pensant.

La comunicació oral entre nosal-
tres és molt bàsica. És força difícil 
que construeixi frases i en general 
es limita a dir paraules aïllades. 

Tanmateix, amb el temps trobem 
un altre seguit d’indicadors com ara 
la seva postura corporal, l’expressió 
de la seva cara, si mira alguna cosa 
amb interès o amaga la mirada, si es 
mostra confiat o no... detalls fins i 
tot com la temperatura de les mans. 

4. Què li sembla a l’Iván el llibre i 
l’exposició?

Com esmentava abans, la comu-
nicació és molt bàsica i ens hem de 
refiar de sensacions. 

D’una banda, la sensació de ser 
a “l’escenari” la té assimilada. Amb 
els anys, ha viscut amb normalitat el 
fet de veure a la seva germana dalt 
d’un escenari com a flautista i com 
a actriu de teatre, a mi com a gui-
tarrista i en esdeveniments fotogrà-
fics... Ell mateix participava cada any 
en l’obra de teatre de l’escola, amb 
una gran feina de les educadores. 

Crec que entén que es tracta 
d’oferir alguna cosa i que la gent, si 
li agrada, aplaudeix. A la inaugura-
ció de l’exposició fotogràfica va sor-
tir al davant de tot, juntament amb 
la seva germana i la seva mare, per 
agrair els aplaudiments dels assis-
tents. Ell sabia que hi estava involu-
crat i que estàvem parlant d’ell. I ho 
acceptava. l
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