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El Manual Diagnòstic i Estadístic 
dels Trastorns Mentals (DSM-5) de-
fineix l’autisme com un trastorn del 
neurodesenvolupament d’origen 
neurobiològic que afecta el desen-
volupament tant de la comunicació 
social com de la conducta. Alhora 
es caracteritza per presentar una 
evolució crònica, amb diferents 
graus d’afectació i adaptació. 

Així doncs i d’una forma genèri-
ca, podríem reconèixer la noia o el 
noi diagnosticat d’autisme com 
aquella persona que es manifesta 
amb un codi de comunicació par-
ticular basat en el replegament en 
si mateix de les emocions i de les re-
lacions, per mitjà de conductes ri-
tualitzades que són sovint de difícil 

viuen permanentment “connectats” 
en el seu món (sovint per mitjà d’un 
aparell electrònic com ara el mòbil) 
i alhora permanentment “descon-
nectats” del món que els envolta: 
dels seus pares, de l’escola, d’acti-
vitats extraescolars, etc. 

És en aquest sentit que en molts 
casos podem parlar d’un nou con-
cepte que seria el de “l’autisme tec-
nològic” i que a moltes persones els 
pot afectar fins al punt d’evolucio-
nar cap a un nou trastorn, conegut 
com a Síndrome Hikikomori, que 
consisteix en la gairebé total reclu-
sió de la persona a la seva habita-
ció, permanentment connectada 
amb allò que és virtual i alhora des-
connectada amb allò que és real. 

Per aquesta raó, des d’Amalga-
ma7 (www.amalgama7.com) con-
siderem que és fonamental distin-
gir entre l’autisme i el “comporta-
ment autista” que no sempre és el 
mateix i que des de la nostra expe-
riència acumulada amb més de 
6.500 històries obertes d’adoles-
cents i joves  en la majoria dels ca-
sos no té res a veure.

comprensió per les persones del 
seu entorn i encara més per aque-
lles persones menys properes que 
desconeixen l’etiologia, les caracte-
rístiques i el funcionament en ge-
neral de les persones afectades per 
aquest trastorn. 

Més enllà però, del comporta-
ment de les persones ja diagnosti-
cades, identifiquem sovint conduc-
tes similars en altres persones que 
no necessàriament compleixen, clí-
nicament parlant, criteris de l’Es-
pectre Autista. Així doncs, col·loqui-
alment, a vegades anomenem “au-
tistes” a aquelles persones introver-
tides, introspectives, amb alts nivell 
de timidesa i que alhora presenten 
interessos molt específics o singu-
lars, com ara pot ser diverses mo-
dalitats de col·leccionisme o d’al-
tres que de vegades s’expressen 
d’una forma molt particular o fins i 
tot obsessiva. Solem anomenar 
aquestes persones amb termes com 
ara “friquis, estranys” o fins i tot di-
rectament “autistes”. 

Pot ser el cas de molts adoles-
cents, i també d’alguns adults, que 
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Dents en un dia
a qualsevol edat
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La Federació Espec-
tre Autista-Asperger 
de Catalunya, en re-
presentació d’unes 
2.000 famílies, ha re-
clamat aquesta set-
mana respecte a ve-
ïns i Mossos d’Esqua-
dra quan surten a 
passejar al carrer 
amb els seus fills, tal 
com permet el decret 
de l’estat d’alarma a 
les persones amb dis-
capacitat. Diverses 
famílies han fet pú-
blic a les xarxes soci-
als que alguns veïns 
les han insultat, fins i 
tot a vegades amb 
agressivitat, quan 
surten a passejar al 
carrer amb els seus 
fills. Davant aquestes 
actituds, algunes fa-
mílies han optat per 
portar alguna peça de 
color blau, símbol de 
l’autisme, perquè 
se’ls distingeixi i no 
se’ls criminalitzi per 
incomplir el confina-
ment. Aprenem, l’As-
sociació per a la In-
clusió de les Persones 
amb Trastorn de l’Es-
pectre Autista, també 
ha criticat la “falta de 
tolerància” mostrada 
per algunes persones 
amb els autistes que 
durant aquests dies 
de confinament es-
tan duent a terme 
“sortides terapèuti-
ques” i ha demanat 
“comprensió i res-
pecte”.


