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“A veure, jo he de dir el que jo penso de 
la síndrome de Down i de com em veig 
afectat per això. Jo penso que per això 
no estic malalt. Saps per què? Perquè 
sóc una persona com els altres. Clar, 
com que sóc una persona com els altres 
i sé que no estic malalt, la gent que no 
em coneix prou a mi, o a altres perso-
nes amb síndrome de Down, ens volen 
etiquetar. Es pensen que estem malalts, 
que som subnormals, o sigui, tenen una 
imatge molt negativa de la realitat, del 
que som realment, saps? No m’agra-
da que tinguin una imatge tan negativa 
de mi. Inclús hi ha gent que diu que la 
síndrome de Down s’encomana. Home! 
Això és molt fort, és molt fort perquè 
sembla que no coneguin la realitat de 
les persones amb síndrome de Down.”

Quim Vilamajó



«I am able» és un projecte artístic i documental 
que vol incidir en l'imaginari col·lectiu sobre el paper 
que les persones amb «discapacitat» poden jugar 
en aquest món complex, difícil i molt competitiu, on 
malauradament, hi ha un alt risc per a aquells que no 
són capaços de viatjar a alta velocitat, fins al punt que 
poden quedar desplaçats, ignorats, oblidats.

En un món centrat en l'individualisme i el capi-
talisme més exasperat i cruel, les persones amb 
«discapacitat intel·lectual» parteixen cap a la 
cursa de la vida en desigualtat de condicions.

A l'escola, el col·lectiu de nois i noies amb «discapaci-
tat» són vistos, per a molts pares i també per a alguns 
mestres, com a individus que estorben el progrés del 
gran grup, i sovint, queden relegats i apartats a cen-
tres privats (escoles d'educació epecial).

L'accés al món del treball és del tot difícil -segons da-
des de 2014 de l’INE un 42% estan desocupats-, i 
quan treballen, en una gran majoria de casos, ho fan 
amb salaris mínims i mitges jornades, i per tant, amb 
molt poques possibilitats d’accedir a una feina que 
senzillament els permeti viure.

Les dificultats de tot tipus creixen en el món dels 
adults: l’habitatge, les malalties, la sexualitat, la in-
comprensió, la vellesa, l’aïllament...
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«I am able» és doncs un projecte obert, multidisci-
plinari i participatiu, que es construeix al voltant de 
l’experiència vital i complexa d’en Quim, un noi de 20 
anys amb Síndrome de Down i amb un 66% de disca-
pacitat reconeguda pel Servei Català de la Salut.

A través de vídeo, fotografia i text en Quim ens parla 
de la seva experiència de vida, dels seus neguits, de 
les seves frustracions, de les seves il·lusions. Aquest 
és un viatge pel vast paisatge mental d’en Quim, 
un paisatge pel de llums i d’ombres que ens par-
la d’amor, d’amistat, de pors, de sexe, de felicitat 
i de mort.

«I am able» és una mirada directa, sense entre-
bancs, sense trucs, sobre la mirada «capaç», 
singular i reflexiva que en Quim té sobre la rea-
litat, sobre la vida. Una mirada que ens pot pro-
vocar quelcom inesperat: qui sap si ens pot obrir 
els ulls a un món desconegut.

Un cant directe a la vida i a l’optimisme, sense estri-
dències ni ensucraments.
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Web:
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Tràiler vídeo
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