La cinquena planta,

19

de Manuel Baixauli

Objectius
•• Incidir en la importància de la salut mental
sense caure en prejudicis o estereotips.
•• Propiciar la tolerància sobre la diversitat funcional.
•• Millorar la capacitat de l’alumnat per cuidar
del seu estat emocional i desenvolupar la
creativitat sense por al rebuig.

3, 2, 1... Play!
El Guirigall

https://goo.gl/aY79eW
Dividiu la classe en grups de treball formats per
cinc o sis persones. Ara sí, endavant!

1. L’autor Manuel Baixauli (@homemanuscrit)
escriu La cinquena planta després de superar
una paràlisi física, però aquesta experiència li
porta a descobrir un altre tipus de bloqueig:
l’emocional. Molta gent que destaca en algun
sentit s’autocensura perquè les seues idees els
fan sentir que no encaixen en la societat. No
obstant això, succeeix en la majoria de casos
en què les persones “paralitzades” són aquelles
que no saben apreciar el valor de la diferència.
Cerqueu un exemple d’algú que haja reprimit la
seua creativitat en algun moment, com els personatges d’aquesta novel·la, per considerar-se
revolucionari/a i documenteu-ne la història:
quan va passar, per què se sentia incomprés/a,
quines van ser les reaccions en el seu entorn,
com es va alliberar d’aquesta situació (si és que
ho va aconseguir)... Heu de presentar tot durant
deu minuts, aproximadament, a la resta de la
classe. De segur que descobriu referents que
vos animen a desenvolupar-vos i expressar-vos
amb llibertat!

2. No sé si coneixies anteriorment a Manuel Baixauli, però en Una habitació pròpia no solament
descobrisc l’escriptor, sinó també el pintor que
porta dins. I el seu no és un cas excepcional,
com explica el meu company Eugenio Viñas
(@eugeniovinas) al programa de ràdio:
https://goo.gl/6RqpQN Quins altres artistes polifacètics se vos ocorren? Ajudeu-vos d’internet
si fa falta, realitzeu una pluja d’idees i trieu un
nom per cada grup. Vos propose crear un petit
museu temporal al vostre centre educatiu amb
les obres de cada artista!
•• Molt important: coordineu-vos bé amb el
professorat i demaneu permís a direcció per a
habilitar un espai amb aquesta finalitat.
•• Recopileu material gràfic atractiu que pugueu
exposar amb facilitat.
•• Redacteu un perfil de cada artista i prepareu-ne una breu fitxa tècnica perquè qui visite
la mostra puga informar-se correctament.
Estic convençuda que vos quedarà genial! Em
convidareu a la inauguració?

Autoexploració

Et convide a treballar de forma personal: pensar
i investigar pel teu compte et pot ajudar a conéixer-te millor!

Amb La cinquena planta, de Manuel Baixauli, he
descobert el concepte de “persones-pedra”.
Mai havia sentit o llegit una expressió millor per
a definir eixe estat de sentir-se ancorat o invisibilitzat entre la resta per alguna situació. I tu?
Per aquesta raó, al programa converse amb la
filòsofa i activista Soledad Arnau de Foro de
Vida Independiente y Divertad (www.forovidaindependiente.org), que pateix una malaltia degenerativa (artrogriposi múltiple congènita). Molta
genta la utilitza com a excusa per a tractar-la
com “un moble”.
Malgrat això, ella reivindica, entre altres coses,
el seu dret a rebre assistència no només per a
mantindre la higiene i l’alimentació, sinó també

Connexió 3.0

per a gaudir d’una vida sexual plena i plaent. La
seua tenacitat és admirable, no trobes?
Ara m’agradaria que feres el mateix que jo: pensa en una persona que és rebutjada perquè no
obeeix els cànons normatius físics o intel·lectuals i que és digna de reconeixement perquè no
s’acovardeix. Justament al contrari: trau forces
d’on és possible per a reivindicar la seua manera
de ser i comportar-se.
Hauràs de parlar d’ella en una sessió especial
organitzada a classe amb el títol “De pedra a
papallona”. Consistirà en una successió de
microponències (cinc minuts màxim). Si pots,
contacta amb ella directament perquè l’experiència a contar siga d’allò més fidedigna!

La vida ja no es concep sense les xarxes socials.
M’agradaria explorar aquest món amb tu i aprofitar-lo per a innovar!

Ara ja saps que la “taula de salvació” de Manuel
Baixauli per a fer front als moments complicats
és l’escriptura. En canvi, per al director d’orquestra Josep Vicent (@Josep_Vicent), amb qui parle
en aquest programa, és òbviament, la música.
Com pots imaginar, en el meu cas, sens dubte,

és la lectura. I per a tu? Conta’m amb un tuit
(280 caracters màxim) quina és la teua “teràpia”
particular quan et toca viure alguna dificultat.
Menciona el perfil @unahpropiaApunt i també a
@homemanuscrit perquè puguem assabentar-nos de com puges a La cinquena planta!

Ves a vore’l!

Plaça mestra Na Lola Algarra
Torís (València)
Veure en Google Maps

“Respirar, moure’s, parlar… En són conscients, els qui tenen això, que
habiten el Paradís? Per què no n’era conscient jo, abans de caure?”
– La cinquena planta, Manuel Baixauli

