
JUSTÍCIA I TECNOCIÈNCIA vs. LLENGUA DE SIGNES

La Fiscalia provincial de Bilbao, Secció de Menors, en la persona del fiscal Alberto Valle Pavón,
demana amb data 19/5/2022 al Jutjat de 1.a instància i instrucció núm. 2 de Balmaseda (Biscaia)
l’adopció d’unes mesures cautelars en presumpte benefici  de Negu D. C., de dos anys i quatre
mesos d’edat, que pateix «hipoacusia profunda bilateral prelocutiva» i «que no entiende nada de lo
que se le dice», que és el que sol passar quan no hi sents. La primera d’aquestes mesures és que
se n’atorgui la guarda temporal «a la Entidad Pública» i la segona, que «a fin de apartar al menor
de un peligro o de evitarle perjuicio [...] reciba tratamiento médico (implante coclear)».

Ara: no és que el fiscal Valle s’hagi ficat a metge, no. Ell actua davant la negativa dels pares a
autoritzar la intervenció quirúrgica del fill i  basteix la seva construcció jurídica sobre la base de
l’informe mèdico-forense fet  per  Patxi  Xabier  Pinedo Castaños en què aquest  afirma «que el
tratamiento médico indicado es  la  intervención para  la  colocación de implantes  cocleares»  i  que,
després,  «el  menor  requiere  intenso  y  extenso  seguimiento  y  rehabilitación,  además  de  coste
económico».

El «intenso y extenso seguimiento y rehabilitación», per a qui no estigui al cas, es deu al fet que
quan el pacient té les primeres sensacions acústiques per mitjà de l’implant, percep pràcticament
amb igual  intensitat  el  so  d’un  didal  quan cau  a  terra  que  el  d’una  orquestra  tocant  a  tota
castanya. I és la necessitat d’aprendre a descodificar en més o menys mesura les sensacions que
ara capta l’implantat allò que requereix un llarg i dificultós aprenentatge. També onerós, com
encertadament apunta el doctor Pinedo.

Però a què obeeix la pretesa necessitat d’aquest tractament ortopèdic en edat tan primerenca?
Doncs a més de la pressió comercial per terra, mar i Internet, a la creença, sustentada en un
darwinisme social latent, que la sordesa no és sinó un dèficit invalidant en comptes d’una situació
diferent de la de la majoria que no afecta ni poc ni gens al valor inherent que té el sord com a
persona, una situació certament especial que comporta una percepció diferent del món i que
com a mode de comunicació primari té la llengua de signes, una llengua visogestual pròpia de la
comunitat sorda i que n’és el principal símbol de pertinença. 

El cas és que el jutjat tramet aleshores una cèdula de citació si més no a la mare de Negu D. C.
perquè hi comparegui el 8/6/2022 per l’assumpte «jurisdicción voluntaria», que si no m’erro és el
dret d’exercir autoritat pel que fa a qüestions sense cap més part interessada que la que insta la
petició, és a dir, el fiscal Valle. I ¿a què obeeix que la justícia actuï com si els pares del nano fossin
uns maltractadors  per  arravatar-los-en la  guarda  quan justament  el  que  li  volen evitar  és  el
maltracte amb pretensions terapèutiques i les greus conseqüències per al seu desenvolupament
cognitiu  d’impedir-li  l’adquisició  com  a  primera  llengua  de  la  pròpia  de  la  comunitat  a  què
pertany? ¿Potser al convenciment que una vida sense llengua oral és “indigna de ser viscuda”? 

Ras i curt: per raons que s’hi vulguin adduir –tot vuits i nous i cartes que no lliguen–, l’implant
coclear en nens sords prelocutius, per no parlar dels nadons, és IMMORAL. I punt.

Ramon Ferrerons, 2/6/2022


