
 

 

El que he après d’un any 2020 boig  

per Peter Vermeulen 

Traduït per Educatiocat amb l’autorització de l’autor. 

 

 

El dijous 12 de març a la nit, estava a punt de registrar-me al meu hotel de Rotterdam quan vaig 

rebre el missatge que la gran conferència sobre l’autisme de l’endemà (divendres 13, què 

simbòlic ...) on se suposava que havia de parlar havia estat cancel·lada. El meu món i el de moltes 

altres persones es van aturar de sobte. Vaig tornar conduint cap a casa. I és aquí on he passat 

gairebé tots els dies des d’aleshores. 

Tenia per endavant una agenda molt ocupada per al 2020 amb presentacions i tallers previstos 

en 4 continents. Però el meu viatge més important d’aquest any ha estat a la costa belga, a uns 

100 km de casa meva. Per passejar per la platja. He treballat molt a l’estranger (vegeu el mapa 

superior dels meus llocs de treball el 2020), però tot va tenir lloc a la meva sala d’estar. Gràcies 

a Zoom, la meva càmera web i el meu micròfon Blue iCE Snowball. I les meves sabatilles. Mai 

abans en la meva vida havia fet una presentació amb les sabatilles posades. Però em posava el 

corbatí cada vegada que presentava. 

Poc després del primer tancament, al març, es va fer evident que tota la crisi del Coronavirus no 

era només una amenaça per a la salut física de les persones. Sí, moltes persones han mort per 

Covid-19, però encara hi ha més persones que pateixen estrès i ansietat. 

https://petervermeulen.be/
https://educatiocat.wordpress.com/


Com va dir Barry Carpenter, professor de salut mental a l’educació, a la Universitat d’Oxford 

Brookes, la gent experimenta moltes pèrdues: pèrdua de la nostra llibertat, pèrdua 

d’oportunitats, pèrdua de relacions, pèrdua de les rutines habituals, pèrdua de perspectiva ... 

L’amenaça més gran de la pandèmia és probablement la gran incertesa que genera. Fins i tot 

quan arribin les vacunes, ningú no pot saber quan la vida tornarà a la normalitat. Probablement 

mai. Perquè el món ha canviat. La incertesa massiva va ser una bona lliçó per als neurotípics. Per 

primera vegada van experimentar el que viuen les persones amb autisme gairebé diàriament en 

temps sense Coronavirus. Després de publicar al març els meus 20 consells Corona (es van 

convertir en virals (joc de paraules intencionat) i es van traduir a diferents idiomes, vegeu el meu 

arxiu del blog per a aquests i molts altres recursos que he desenvolupat) vaig començar un 

projecte amb un antic company, Thomas Fondelli, on va entrevistar persones amb autisme sobre 

les seves estratègies per afrontar l’ansietat, l’estrès i la incertesa. Vam començar un canal de 

YouTube "Angst en autisme" (por i autisme), on les persones amb autisme donaven consells de 

la seva experiència viscuda amb incertesa. 

No desaprofitis mai una bona crisi ... 

Estar tancat significava que de sobte tenia molt de temps que d’altra manera hauria passat als 

aeroports, a l’aire, a les autopistes als embussos habituals ... El tema del benestar i la felicitat en 

l’autisme havia estat d’un major interès en la meva feina des de feia un parell d’anys. Somiava 

anar més enllà del que havia estat fent al voltant d’aquest tema, és a dir, parlar i presentar. El 

fet que moltes organitzacions, pares i mares, persones amb autisme i professionals es van posar 

en contacte amb mi durant la crisi del Coronavirus, demanant-me consells per fer front a la 

incertesa, l’estrès i l’ansietat, em va fer pensar que hauria de desenvolupar eines més concretes. 

Vaig tenir la sort de ser convidat pels meus estimats amics de Scottish Autism per ajudar-los a 

desenvolupar eines i recursos que fossin útils per aquesta crisi. Vaig començar a llegir 

investigacions sobre estratègies de benestar per inspirar-me en el desenvolupament d’aquests 

recursos. Vaig provar un parell de coses a les meves presentacions i em va agradar rebre bons 

comentaris. Vaig recuperar les meves notes i escrits de la feina que ja havia fet juntament amb 

Carol Gray. Fa un parell d’anys vam iniciar un projecte comú: escriuríem junts un llibre sobre 

autisme i felicitat. Totes les meves investigacions i excavacions de materials dels meus arxius 

van donar lloc al programa H.A.P.P.Y. Vaig provar, línia, amb pares i adults amb autisme el 

programa i ara, a finals d’any, hem començat la primera formació H.A.P.P.Y., els coachs han 

començat, gràcies a Specialisterne Northern Ireland. 

Aquest any boig he après moltes coses: 

 Que és perfectament possible fer un seminari web Zoom amb corbatí i sabatilles. 

 Que el meu vocabulari ha augmentat amb moltes paraules noves com: bloqueig, 

covidiot (una persona que actua com un idiota irresponsable durant la pandèmia de 

Covid-19, ignorant el sentit comú, la decència, la ciència i els consells professionals que 

condueixen a la propagació del virus i a la innecessària mort de milers de persones), 

knuffelcontact (company d’abraçades, terme utilitzat a Bèlgica durant el confinament), 

bombolla, confinament i he après moltes frases noves: "Acabo de compartir la pantalla. 

Ja ho podeu veure?" i " Si us plau, podeu silenciar-vos? 

 Que el meu gos té unes preferències peculiars a l’hora de fer caca (mai no he caminat 

tant amb el gos com en aquest any). 

 Que els neurotípics poden aprendre molt de les persones amb autisme a l’hora 

d’afrontar la incertesa. 

https://barrycarpentereducation.com/2020/04/23/the-recovery-curriculum/
https://petervermeulen.be/2020/03/16/autism-and-the-corona-virus-20-tips/
https://www.youtube.com/channel/UCt33G0It8b0HJ6IPPkNH_PA
https://www.scottishautism.org/services-support/covid-19-support
https://carolgraysocialstories.com/
https://petervermeulen.be/h-a-p-p-y/
https://www.specialisterneni.com/


 Que les persones amb autisme i les que no, tenen més en comú del que es pensen: la 

majoria de persones que he trobat aquest any, amb autisme o no, tenien les mateixes 

preocupacions, pors, desitjos i les mateixes necessitats. 

 Que el món es converteix en molt boirós si es combina una màscara facial amb ulleres. 

 Que el Zoom exigeix molta energia i que una presentació en directe dona molta energia. 

 Que tinc una xarxa d'amics, persones i organitzacions que em van donar suport en 

aquest any boig. Els hi dec molt. No hauria sobreviscut aquest any sense ells. Gràcies a 

tots ells! 

Ah, per cert: amb tot el temps disponible que he tingut, també he aconseguit escriure el meu 

primer llibre de ficció, un llibre amb 6 contes escrits juntament amb Cas Raaijmakers: Onder één 

noemer. 

 

 


