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"Somos (...) una especie sin fronteras que co- 

loca internamente mas fronteras que casi nin- 

guna otra especie." 

Teresa San Roman ( 1  996, p. 130) 

El tema d'aquesta investigació' va sorgir 

cap a mitjan 2002 durant el meu primer 

any de cursos de doctorat. H i  ha diver- 

sos camps de la disciplina en que no em 

desagradava la idea d'iniciar una investi- 

gació. Pero la troballa em va venir a mo- 

de de "fallida" com diriaAgar2 

Context del descobriment 

El diumenge 14 d'abril de 2002 mentre 

llegia El Pais, davant meu va apareixer 

I'article "Los sordos defienden su silen- 

cio", en el qual es parlava de la identitat 

cultural i lingüística que compartia la 

Comunitat S ~ r d a . ~  En les primeres línies 

de I'article4 es descriu el cas d'un matri- 

moni de sords de Madrid, el qual te  un 

bebe sord. El que em va resultar sorpre- 

nent va ser que aquests pares en assa- 

bentar-se que el seu bebe tambe era 

sord, en contra del que jo pogués pen- 

sar, van manifestar la seva alegria dient 

que el seu fill seria "com nosaltres". 

Aquest "com nosaltres" em va resultar 

paradoxal, mai m'hauria pensat que uns 

pares volguessin tenir un fill amb una mi- 

nusvalidesa o discapacitat; gran error, ja 

que m'estava deixant influenciar pel que 

la societat dominant, o sigui la que hi 

sent, pensa d'aquesta falta d'audició, en 

canvi per a aquests pares el fet que el 

seu fill fos "com ells" significava que era 

del mateix grup, de la mateixa cultura. 

Mentre continuava llegint m'anava fasci- 

nant aquest nou món, tan proxim potser 

i tan desconegut al mateix temps, de la 

sordesa. En mi  sorgia un interrogant: la 

comunitat sorda realment s'autodeno- 

mina com a tal, amb una identitat pro- 

pia? Segons I'article aixo era així: "De 

una situación en la que su discapacidad 

les condenaba a la exclusión social han 

pasado a ot ra en la que reclaman una 

identidad sociocultural basada en que 

comparten un mismo lenguaje, el de 10s 

s igno~. "~  

La publicació d'aquest article no era ca- 

sual, venia precedit per un altre del dia 9 

d'abri16 del 2002, el qual es feia eco d'un 

reportatge que el Washington Post pre- 

sentava en I'edició del 3 1 de marg de 

20017 Aquest reportatge va causar un 

gran renou internacional, tant a escala 

mediatica com medicocientífica. La 

qüestió principal era que una parella de 

lesbianes sordes decideix tenir un fill, 

pero en aquesta elecció prefereixen que 

el donant sigui sord. En aquest moment 

inicien un periple per clíniques de repro- 

ducció assistida, en les quals els dene- 

guen aquesta possibilitat, ja que a un ho- 

me sord, pel fet de ser-ho, se li nega la 

possibilitat de ser donant ja que a mes 

de ser discapacitat po t  transmetre 

aquesta discapacitat. Finalment la parella 

decideix oferir-li la possibilitat de ser 

donant a un amic comú (sord de cinque- 

na generació), el qual accedeix. La pare- 

lla pr imer te  una nena que es sorda i 

anys després decideix tornar-se a inse- 

minar, amb el mateix donant, de t o t  aixo 

neix un nen que tambe es sord. 

A l  marge del debat que pugui sorgir 

sobre la conveniencia o no que una pa- 

rella homosexual pugui concebre vida, 

o anant mes enlla, pugui formar una fa- 

mília, sorgeix un altre gran debat que es 

el dels "bebes de d i ~ s e n y " ~  i el del dret 

dels pares a decidir sobre com sera el 

seu fill i a limitar les seves oportunitats 

en la vida. Moltissimes veus s'alcen po- 

sant el cr i t  al cel sense comprendre que 

uns pares poden desitjar que els seus 

fills neixin amb una mancanga, amb una 

discapacitat. Pero el mes greu no  es el 

desig, sinó la manipulació deliberada 

perque aquest fill neixi sord. Molts cri- 

tics9 es pregunten: com pot  atrevir-se al- 

gú a buscar una discapacitat? Pero 

aquest tipus de qüestions neixen des de 

la perspectiva d'entendre la sordesa 

com un deficit de la persona, i no com la 

percepció del món produi'da a part ir  

d'una peculiaritat. 

La troballa del tema va resultar que no 

tenia precedents, i per molts motius. En 

primer Iloc, perque el camp de les ano- 

menades minusvalideses em toca de molt 

prop per motius familiars. En segon Iloc, 

perque penso que qualsevol minoria te  

dret a reivindicar la seva identitat en 

igualtat de condicions, amb la cultura do- 

minant i "normalitzada". I finalment per- 

que mai vaig pensar que tan a prop i al 

mateix temps tan lluny es trobava una co- 

munitat en silenci o potser "silenciada" 

per des~obr i r , '~  i que em proporciones el 

repte d'iniciar-me en una llengua nova i 

desconeguda per a mi. Sempre vaig imagi- 

nar-me que per fer etnografia era neces- 

sari viatjar a pai'sos llunyans i exotics a la 



caca de noves cultures, en aquell mo- 

ment vaig saber que no era aixi. 

Finalment vaig decidir que el tema 

sobre el qual versaria la meva investiga- 

ció seria I'estudi de com a traves dels 

mecanismes d'exclusió social determi- 

nats grups, en el meu cas els Sords, eri- 

geixen una identitat cultural i com en el 

seu cas la llengua de signes la prenen 

com a trag identitari primordial. 

Contextualització 

i orientació de la investigació 

La mateixa Comunitat Sorda, en referir- 

se a la seva historia, manifesta haver es- 

tat discriminada per la cultura oient pre- 

ponderant. Així en aquest sentit, la cul- 

tura dominant ha relegat les persones 

sordes a categories socials tals com "dis- 

capacitats" o "marginats" i ha adoptat, a 

mes, una actitud paternalista," decidint 

aixi per ells, entre altres qüestions el ti- 

pus d'educació que havien de rebre. La 

historia d'opressió i exclusió de la Co- 

munitat Sorda, encara que amb diferen- 

cies segons els pai'sos, la ignorancia i el 

rebuig del seu mitja de comunicació (sig- 

nes),I2 ha servit, entre altres factors, per 

reforgar una visió de si mateixos com a 

grup cultural i lingüístic minoritari (Mu- 

ñoz Baell; Ruiz, 2000). 

En la concepció que la societat oient 

te de les persones sordes, veiem com 

són discapacitades mes a causa de les 

transaccions amb el món oient, que a 

causa de la patologia del seu trastorn 

auditiu. Desgraciadament, la imatge so- 

cial de la sordesa continua marcada en 

els nostres dies, en massa pa'isos, no 

sols per un estigma patologic profunda- 

ment arrelat, sinó tambe per estereotips 

negatius i actituds plenes de prejudicis 

-atribu'ibles fonamentalment a un pro- 

fund desconeixement per part de la so- 

cietat, dels mecanismes de comunicació 

i de com funcionen aquests conjunta- 

ment amb la cultura-, que han influ'it 

desfavorablement en les polítiques me- 

diques, legals i educatives respecte als 

sords (Muñoz Baell; Ruiz, 2000). 

Així, segons les propies veus dels 

Sords,I3 la identitat com a col.lectiu es 

basa en la presa de consciencia de t o t  

allo que es comparteix amb els altres 

membres de la comunitat (llengua, expe- 

riencia del món, sentit de proximitat als 

altres, necessitat d'eliminar barreres de 

comunicació i les que impedeixin el ple 

desenvolupament de les persones Sor- 

des...). "Una identidad que ha sido forja- 

da desde una reflexión y análisis sobre la 

historial4 de una comunidad que ha teni- 

do que re iv ind i~ar '~  desde la mas abso- 

luta carencia de derechos reales (y en 

algunas epocas incluso legales), su esta- 

tus como persona con 10s mismos dere- 

chos que el resto de la s~ciedad." '~' 

En el II Congres de la CNSE (Confe- 

deración Nacional de Sordos de Espaia) 

van participar les diferents organitza- 

cions internacionals de persones Sordes. 

S'hi va proposar esta definició: "persona 

Sorda es aquella que posee unas carac- 

teristicas propias, que hacen que la ex- 

periencia visual desarrolle un papel pre- 

dominante. Esto, y el hecho de ser una 

minoria social que se enfrenta con las 

barreras de comunicación, ha hecho que 

se desarrolle una lengua propia, la len- 

gua de signos, unas formas de relación y 

organización social, unos comporta- 

mientos y actitudes, unos valores cultu- 

rales, que dan lugar a una comunidad, la 

Comunidad Sorda. Por ello, persona 

Sorda se refiere a una persona que utili- 

za la lengua de signos como modo de 

comunicación primario, se identifica a si 

misma con otras personas Sordas y 

usualmente no oye." 

La Comunitat Sorda no pot ni ha de ser 

confosa, ni entesa, com un col.lectiu ho- 

mogeni. Dins de la propia comunitat es 

fan distincions: 

Sords prelingüistics o prelocutius: 

persones que han nascut sordes, o que 

han perdut I'audició en una edat molt 

primerenca, que no coneixen aixi la Ilen- 

gua oral. Dins d'aquest grup tambe hi 

hauria ara els nens amb implants cocle- 

ars. 

Sords postlingüistics o postlocutius: 

persones que van perdre I'audició ha- 

vent tingut ja coneixement de la llengua 

oral. 

Sords amb alguna cosa d'audició 

que utilitzen audífons. 

Sords, fills de pares Sords. 

Sords, fills de pares oients. 

Germans o altres familiars (oients) 

de Sords. 

Sords que es consideren oralistes 

acerrims. 

Sords que es consideren signants 

acerrims. 

Sords que es consideren biling,es 

(llengua signada i oral). 

A part, aquesta heterogene'itat tambe 

vindra marcada, igual que en qualsevol 

grup o col.lectiu huma, per la singulari- 

tat i diversitat de formes i actituds en- 

front de la vida. 

Segons un estudi de Carol Padden i 

Harry Markowicz" el fet que un Sord 

hagi nascut en una família oient o Sorda, 

pot constituir un conflicte cultural en la 

mesura que poden compartir diferents 

pautes culturals, com per exemple que 

la llengua de signes que utilitzen per co- 

municar-se sigui diferent (una llengua de 

signes traducció literal de la llengua 

oralls o una llengua de signes autono- 

ma sorgida de la comunitat sordaI9) i 

que aixo s'utilitzi per part d'uns (en el 

cas de I'estudi, pels Sords signants de 

I'ASL que en la seva majoria són fills de 

Sords) per posar traves a I'hora de la in- 

tegració grupal als Sords que utilitzen 

I'altra varietat de llengua de signes i que 

són fills d'oients en la seva majoria. 



Llengua de Signes Catalana (LSC) .

Aquest exemple ens il-lustra com dins

d'una mateixa comunitat poden haver-hi

enfrontaments a l'hora d'entendre la

pròpia identitat com a grup .

Quant a l'orientació que seguiré en

l'estudi, considero important la cons-

trucció social de la sordesa i com, es

construeix la realitat de les persones

sordes com a discapacitades . Aquesta

qüestió és de summa importància per

poder analitzar els termes que s'han

anat utilitzant al llarg de la història per

designar les persones sordes, igual que

l'evolució dels termes fins arribar al de

discapacitat. Veiem així que, tant les teo-

ries de les ciències socials com les de les

ciències mèdiques, han influït i influïxen

sobre els discursos, aquests ho han fet

sobre la legislació, i en últim terme so-

bre les concepcions de la pròpia identi-

tat. En tota aquesta construcció de la

realitat, que vindrà influenciada tant pel

context històric en el qual ens trobem,

com pel polític, econòmic i social, les

aportacions que Berger i Luckman fan a

la qüestió poden ser aclaridores.

Per portar a terme aquesta comesa

he d'analitzar des d'una perspectiva

diacrònica d'una banda, com la societat

majoritària (l'oient) entén i defineix la

sordesa ; i d'altra banda, com la Comu-

nitat Sorda defineix i entén la sordesa .

Respecte a com es construïxen les iden-

titats i com aquestes es convertixen en

identitats grupals, és necessari recórrer

també al terme cultura . Què és el que
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caracteritza algun aspecte d'un grup

humà perquè sigui considerat cultura?

Allò que faci història? El fet que cons-

trueixi una forma de viure, de veure el

món . . .? La identitat en aquest sentit es

construïx, construïx un passat; quant

passat es necessita per configurar una

identitat? En aquesta construcció de la

identitat i remetent-me a l'anàlisi que fa

San Román (1996:126) "Esa identidad

étnica, identidad como pueblo, permite

la variación de la cultura en su seno ( . . .)

y culturalmente adopta y selecciona ras-

gos que sean capaces de simbolizar la di-

ferencia con él o los opuestos" . I, se-

guint amb la selecció dels símbols identi-

taris, fa referència a Barth20 quan apunta

que ". . .es siempre diferencialista respec-

to a los opuestos ante quienes esa iden-

tidad se construye históricamente" . És

per aquest motiu que, segons cita (se-

guint amb Barth), no serà la cultura la

que faci la identitat, sinó " . . .la identidad

adquirida históricamente la que selec-

ciona qué aspectos de su cultura repre-

sentan más adecuadamente su diferencia

y unicidad" (San Román . 1996:126 peu

de p.) . En el cas de la Comunitat Sorda,

els processos d'exclusió, marginació i

estigmatització dels quals han estat ob-

jecte al llarg de la història han fet que es

generi una identitat sociocultural dife-

renciada i amb una llengua pròpia, com

és la llengua de signes . Recorrent al clàs-

sic estigma de Goffman veiem com l'es-

tigma infligit sobre un grup finalment pot

acabar convertint-se en identitat i com,

en un segon pas, aquesta identitat pot

acabar transformant-se en noció d'or-

gull o pedigree .

De la mateixa manera, considero in-

teressant el fet d'endinsar-me en el

camp de la psicologia social, en els tex-

tos que tracten el tema dels prejudicis,

de I'endogrup/exogrup o el concepte de

normalitat/anormalitat, així com analit-

zar els debats que es plantegen sobre

"cultures" dins d'un sistema sociocultu-

ral més complex (com a exemples se-

rien les subcultures de joves, els movi-

ments de gais i lesbianes . . .), que podrien

servir-me per configurar el context en

el qual es produïxen els canvis estructu-

rals en la societat.

Una vegada esbossada la situació de

desigualtat històrica de la Comunitat

Sorda i de la construcció de la seva

identitat, intentaré aventurar una sèrie

d'hipòtesis sobre el tema, i obrir algunes

línies d'investigació o aprofundiment que

desenvoluparé al llarg de la meva investi-

gació.

La hipòtesi de partida per a la se-

güent investigació és aquesta : l'exclusió

social (per part del món oient) infringida

sobre la Comunitat Sorda ha originat un

fenomen de guetització, així com la ge-

neració d'una identitat pròpia, que pren

com a traç identitari primordial el llen-

guatge de signes .

En aquest enunciat d'hipòtesi primer

formulo una hipòtesi de partida, per



després continuar amb un esbós de ge- 

neralitzacions empíriques i unes hipote- 

sis explicatives, derivades de les lectures 

preliminars i la meva aproximació al te- 

ma. Cal subratllar que la investigació ha 

de comengar per posar a prova les ge- 

neralitzacions empíriques, de moment 

elles mateixes hipotesis, i que només en 

el cas que puguin mantenir-se tindra 

sentit posar a prova I'explicació que s'a- 

vanga. El que no arribaré a fer en aques- 

ta primera fase preliminar, es I'especifi- 

cació, definició de conceptes i operacio- 

nalització de variables, aspectes que ja 

seran desenvolupats al llarg del treball 

d'investigació. 

Per a finalitzar aquest article, inici 

d'una llarga singladura, només em resta 

mencionar que la investigació que estic 

portant a terme sobre la Comunitat 

Sorda, ens acosta des de la disciplina an- 

tropologica a aquesta comunitat "silen- 

ciosa" i al mateix temps "silenciada" que 

és la Sorda. 

I .  Aquesta investigació es troba emmarcada 
en el meu treball de Master, a la Universitat 
Autonoma de Barcelona. 

2. AGAR, N. (1992 [1982]) "Hacia un len- 
guaje etnografico". A: REINOSO (comp.) (1 992) 
El surgimiento de la Antropologia Posmoderna. Bar- 
celona: Gedisa, p. 1 17- 137. 

3. La comunitat sorda fa distinció entre sord 
(amb minúscula) que fa referencia a la perdua 
del sentit auditiu, i Sord (amb majúscula) que fa 
referencia a la comunitat cultural i lingüística de 
la qual formen part. Seguint amb aquesta distin- 
ció, utilitzaré Sord per a referir-me a la Comu- 
nitat Sorda. 

4. Aquest article anava precedit per un altre 
del dia 10 d'abril del 2002 "Sordos por  decisión 
materna" (que va ser el primer de tota una se- 
rie d'articles), del qual desconeixia I'existencia i 
al qual em vaig remetre en coneixer-lo per 
al.lusions en aquest. 

5. ALCAIDE, S. (2002) "Los sordos defienden 
su silencio". El Pais. Edición Cotaluña, 14 de abril 
de 2002. 

6. GONZALEZ, E. (2002) "Sordos por  deci- 
sión materna". El Pais. Edició Catalunyo, 9 d'abril 
de 2002. 

7. MUNDI, L. (2002) "A Wor ld  o f  Their 
Own". The Washington Post. 3 1 de marc de 
2002. 

8. SAVULESCU, J. (2002) "Deaf lesbians, "de- 
signer disability", and the future o f  medicine". 
British Medicine Journol, 2002;325:77 1-773. 

9. A: MILLS, M. (2002) "l'm happy my child is 
deaf". The Guardian, 9 d'abril de 2002. O a: 
CANDIDO (2002) "La sordera como identidad". 
ABC. Edició Catalunya, 15 d'abril de 2002. 

10. Aquest descobrir no significa el descobri- 
ment al mode antropologic fruit del colonialis- 
me, sinó a un descobriment personal, a un des- 
cobriment de vida. 

I I. Aquesta actitud ve donada, entre altres 
factors, per una perspectiva patologitzadora 
d'entendre la sordesa, totalment oposada a la 
que la considera com un identificador culturol. 
Aquestes visions oposades han influ'it i influ'ixen 
i han determinat i determinen la visió social so- 
bre les persones sordes i la seva educació. 

12. La concepció de la llengua de signes 
com a pura mímica i traducció literal de la Ilen- 
gua oral ha perdurat fins als nostres dies, i ha 
estat mes important i forta en funció del con- 
tex t  historic, polític i social que s'estigues vi- 
vint, pero encara així veiem que en certa mesu- 
ra encara es troba present. 

13. Extret de la pagina web de la CNSE 
(Confederació Nacional de Sords d'Espanya), 
dia I d'agost de 2003. 

14. Aquest peu de pagina no es originari de 
I'escrit, sinó que es una puntualitzacio que jo 
faig: per a la Comunitat Sorda, igual que per a 
altres minories etniques, en aquesta construc- 
ció de la seva propia identitat ha estat fonamen- 

per  la seva incansable lluita); la qual ha passat 
per una "etapa daurada" (remetent-me aquí a la 
historia de la Comunitat Sorda dels EUA, ja que 
de la de I'Estat espanyol disposo, de moment, 
d'escasses dades) i una etapa "fosca" (a part ir  
de 1880, data en que es va celebrar el Congres 
Internacional d'Educadors de Sords fet a Mila, 
en el qual es va decidir que I'educació dels 
sords i la seva comunicació devia ser oralista, 
fet que va perdurar fins mes o menys el 1960, 
qüestió que va afectar amb major o menor in- 
tensitat tota la Comunitat Sorda transnacional); 
que crea el seu propi sistema educatiu i fins i 
t o t  en alguns pa'isos disposa d'universitat; que 
comenca a estudiar la seva propia llengua en 
igualtat de condicions a les llengües orals (con- 
figurant la seva gramatica, lexic; creant els seus 
diccionaris 

15. Refirint-se aquesta reivindicació als seus 
membres. 

16. Extret de la pagina web de la CNSE 
(Confederació Nacional de Sords dlEspanya), 
dia I d'agost de 2003. 

17. El treball el van fer al Gallaudet College 
(la universitat de Sords de Washington) amb un 
grup de joves que mai havien tingut contacte 
amb altres Sords (amb la cultura de la sordera) 
els quals a mes n o  coneixien I'ASL (American 
Sign Language) sinó que havien estat educats en 
la SEE (Sign Exact English). 

18. C o m  podria ser el cas de la SEE (Sign 
Exact English). 

19. Com podria ser el cas de I'ASL (Ameri- 
can Sign Language), I'LSC (Llengua de Signes 
Catalana) o I'LSE (Llengua de Signes Espanyola). 

20. BARTH, F. (1970) Ethnic Groups and 
Bundaries. London: Allen & Unwin. 

tal el fet de construir i reconstruir la seva pro- 
pia historia: una historia que s'inicia amb uns 
pares fundadors, en la qual hi ha hagut martirs 
(en aquesta lluita per aconseguir la seva propia 
autonomia) i herois (persones que han destacat 


