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Resum: La qualitat de vida és un concepte que ha tingut una gran aplicació i desenvolupament en el camp de la 
discapacitat intel·lectual en les últimes dècades. Es fa servir com a objectiu adequat per millorar la vida de 
les persones, les polítiques i el suport a la discapacitat. La qualitat de vida ajuda a plantejar qüestions ètiques  
i actua com a punt de referència clau en consideracions ètiques. Els enfocaments filosòfics i de drets humans 
actuals sobre la discapacitat defensen la idea que la discapacitat intel·lectual no és cap motiu que impliqui una 
mala qualitat de vida. A més, les persones amb discapacitat intel·lectual normalment avaluen la seva qualitat 
de vida amb una puntuació bastant alta. D’una manera semblant, les famílies perceben que la discapacitat 
contribueix de diverses maneres a la qualitat de vida familiar, malgrat que aquest fet es vegi temperat pels 
constructes socials, especialment per la normalitat, que defensa la marginació i la discriminació. Els Estudis 
sobre la Discapacitat, i la teoria crítica de la discapacitat, que constitueix bona part de la base d’aquests estu-
dis, ofereixen una perspectiva alternativa a la discapacitat intel·lectual que valora la seva contribució a una 
societat més àmplia i que integra la discapacitat intel·lectual com un aspecte positiu i necessari de la diversitat 
en el mosaic humà. S’argumenta que aquesta perspectiva de la discapacitat intel·lectual rebat la necessitat de 
les pràctiques de la nova eugenèsia.

Paraules clau: Estudis sobre la discapacitat, eugenèsia, discapacitat intel·lectual, qualitat de vida

Abstract: Quality of life is a concept that has had robust development and application in the field of intellec-
tual disability in recent decades. It functions as an apt goal for individuals to enhance their lives, as well as 
for policy and disability support. Quality of life helps address ethical issues by acting as a key guidepost in 
ethical considerations. Current philosophical and human rights approaches to disability support the view that 
intellectual disability is no reason to assume poor quality of life. Moreover, individuals with intellectual dis-
abilities themselves typically rate their own quality of life quite high. Similarly, families perceive disability as 
contributing to family quality of life in some ways, although this is tempered by social constructs, especially 
normalcy, that support marginalization and discrimination. Disability Studies, and critical disability theory 
that constitutes much of its foundation, offer an alternative perspective of intellectual disability that values 
its contribution to larger society-intellectual disability as a positive and necessary aspect of the diversity 
within the human mosaic. It is argued that this perspective of intellectual disability negates the necessity of 
new eugenics practices.
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La qualitat de vida és un terme que s’ha utilitzat molt 
en les últimes dècades, tant en l’àmbit popular com en 
l’acadèmic. La seva focalització en els aspectes posi-
tius el converteix en un concepte apropiat per cons-
truir objectius als quals les persones poden aspirar, i 
per avaluar fins a quin nivell s’haurien d’introduir can-
vis per tal de millorar les vides de les persones. A par-
tir d’aquest coneixement general, el concepte qualitat 
de vida s’ha obert camí a través d’innumerables decla-
racions d’objectius d’organitzacions i de propòsits es-
tablerts d’institucions socials en les últimes dècades. 
S’ha fet un seguiment i un registre dels indicadors de 
qualitat de vida que s’han utilitzat en molts contextos 
i per a un nombre creixent de propòsits, però sobretot 
per avaluar els diversos models de suport i servei, i 
valorar com podrien millorar.

La qualitat de vida i la qualitat de vida familiar, com 
a conceptes que inclouen principis i declaracions de 
valors, i com a àrees d’investigació i d’aplicació, han 
crescut considerablement en el camp de la discapa-
citat intel·lectual (DI). El 2002 Schalock i col. van ser 
els primers a publicar un consens internacional sobre 
la conceptualització, la mesura i l’aplicació de la qua-
litat de vida, que des d’aleshores s’ha anat ampliant 
(Brown, Cobigo i Taylor, 2015).

La qualitat de vida en la DI s’ocupa tant de com els 
altres valoren la vida com de la manera en què les 
persones i les famílies l’experimenten. Els altres va-
loren les condicions de vida a través de grups d’in-
dicadors objectius que són rellevants per contextos 
culturals específics (salut, educació, ingressos, ha-
bitatge, etc.), o segons la satisfacció de les perso-
nes en relació amb indicadors d’àmbits de la vida 
predeterminats (Brown, Halton i Emerson, 2015). 
Amb tot, per a les persones i les famílies la qualitat 
de vida sorgeix de la pròpia percepció de com n’és de 
bona la vida per a ells. Són el conjunt de pensa-
ments i sentiments personals, a vegades únics, 
el que reflecteix les seves visions particulars del 
món que els envolta i de les seves vides en aquest 
món. S’hi inclou el fet d’exercir l’elecció personal, 
de construir una imatge pròpia que pot tenir en 
compte la discapacitat, i que és cada vegada més 
important al llarg de la vida, ja que les persones 
amb DI s’han convertit en una part més gran de les 
seves societats i viuen més temps que abans. En el 
camp de la DI, un enfocament objectiu per a l’avalu-
ació pot ser interessant per construir polítiques so-
cials i objectius per a les organitzacions (Schalock i 

Verdugo, 2012), com ara la millora de l’accessibilitat 
i la inclusió social de manera general, però l’enfoca-
ment actual és essencial per tractar la qualitat de 
vida de les persones i les famílies, perquè està basat 
en les percepcions adquirides a través dels seus ulls 
i dels seus cossos, de les seves habilitats, dels seus 
entorns i de les seves cultures (Schippers, Zuna, i 
Brown, 2015).

L’avaluació i l’aplicació de la qualitat de vida constant-
ment implica qüestions ètiques. Mentre l’ètica busca 
el millor camí a seguir en una situació determinada, 
la qualitat de vida resulta un punt de referència 
important a l’hora de prendre decisions ètiques. La 
seva contribució principal és tenir en compte allò 
que, en una situació determinada, actua per millorar 
la qualitat de vida, especialment des del punt de vista 
de la persona o de la família en qüestió. 

En aquest article, prenem una perspectiva de la quali-
tat de vida entenent-la com a punt de referència clau 
per analitzar els aspectes ètics de la nova eugenèsia. 
A partir del propòsit inicial del moviment eugenèsic, 
de millorar la dotació genètica de la societat adoptant 
mesures per influir en la reproducció, entenem que 
la «nova» eugenèsia es preocupa principalment dels 
mètodes més actuals que minimitzen la presència 
de la discapacitat severa en el conjunt de les nostres 
societats. Argumentarem tant des d’una perspectiva 
filosòfica com des d’una perspectiva dels drets hu-
mans que la presència de la discapacitat no és cap 
motiu per suposar que una vida és de qualitat infe-
rior. També argumentarem que les persones amb 
discapacitat intel·lectual en general avaluen la seva 
qualitat de vida amb una puntuació bastant alta, i que 
els «altres», quan valoren i entenen l’experiència de 
la discapacitat viscuda des de dins de la família i la 
societat, rebutgen la necessitat de la majoria de les 
pràctiques eugèniques. 

La filosofia actual i la nova eugenèsia
El suport que reben les noves pràctiques eugèniques 
es basa en la idea que una vida amb discapacitat, 
especialment amb una discapacitat severa, és pro-
blemàtica i sense qualitat per a la persona amb dis-
capacitat i els familiars de suport. Per aquest motiu, 
se suposa que hi ha molts casos en els quals seria 
èticament prudent interrompre un embaràs quan s’ha 
detectat una discapacitat, o no continuar un tracta-
ment mèdic quan la discapacitat sembla inevitable i 
la recuperació, improbable.
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La filosofia actual que actua com a columna vertebral 
dels estudis sobre la discapacitat d’arreu del món, 
l’anomenada teoria crítica de la discapacitat, con-
tradiu aquest punt de vista (Cameron, 2016; Goodley, 
2013; Reaume, 2014). La teoria crítica de la discapaci-
tat, igual que les seves cosines, la teoria de la identitat 
i la de l’emancipació (sobretot el feminisme, la teoria 
de la raça i la teoria de la identitat de gènere), reco-
neix que la discapacitat és part de l’espectre humà 
en totes les societats i que aquest és un fet necessari 
per tal de reconceptualitzar la discapacitat com una 
altra part valuosa d’aquest espectre. La discapacitat 
és el resultat d’un llenguatge, unes estructures insti-
tucionals i uns conceptes establerts que permeten a 
les persones no discapacitades discriminar i margi-
nar les persones amb discapacitat (Procknow, Rocco 
i Munn, 2017). La teoria crítica de la discapacitat tam-
bé sosté que cal emprendre una acció manifesta per 
redreçar aquest desequilibri conceptual i de poder in-
just (Goodley, Liddiard i Runswick-Cole, 2018). Reaume 
(2014, p. 1.248) va escriure: «En el camp emergent dels 
estudis crítics sobre la discapacitat (…) les experiènci-
es [de les persones] (…) s’entenen en el context de les 
barreres que la societat els aplica (…), unes barreres 
que serveixen per tractar-les com una patologia, con-
finar-les i excloure-les. Per sobre de tot, aquesta nova 
disciplina permet que la discapacitat (…) s’entengui 
des de la perspectiva de la persona que l’experimen- 
ta, tant com sigui possible». Des de la perspectiva de  
la teoria de la discapacitat, doncs, la discapacitat de la 
persona no es considera quelcom problemàtic o sen-
se qualitat, sinó com allò que resulta de la falta de 
comprensió de l’experiència de vida de la persona i de 
les fortes barreres socials i materials que s’han imple-
mentat per tal de devaluar la discapacitat i marginar 
les persones amb discapacitat. Les pràctiques de la 
nova eugenèsia, malauradament, perpetuen aquest 
statu quo utilitzant nombrosos mètodes, a vegades 
insidiosos, per devaluar l’experiència humana de la 
discapacitat. Aquestes actuen contra la plena accep-
tació i la inclusió social, i en aquest sentit, no estan 
d’acord amb la filosofia actual sobre la discapacitat 
que hi ha arreu del món.

La teoria crítica de la discapacitat va més enllà, con-
fronta allò que ha anat malament de les conceptua-
litzacions anteriors i com hi hem respost, i ens sug-
gereix una manera més positiva de prosseguir. De fet, 
els seus objectius principals, tal com van descriure 
Brown, Wehmeyer i Shogren (2017, a partir del treball 
de Pothier i Devlin, 2006), són “empoderament, igual-

tat... i emancipació» (p. 7). Per aconseguir aquests ob-
jectius, hem de confrontar el propòsit vertader de la 
nostra conceptualització actual de la discapacitat i 
les nostres estructures de poder. Per exemple, el fet 
de tractar la discapacitat com quelcom que necessi-
ta suports i adaptacions només serveix per continuar 
considerant-la una patologia  (Goodley i col., 2018), 
però si canviem de perspectiva, i oferim entorns que 
milloren la qualitat de vida de cada ciutadà i valorem 
l’experiència i contribució de tots els individus, en de-
senvoluparem l’empoderament, la igualtat i l’emanci-
pació. Aquests objectius van més enllà de la simple 
acceptació i tolerància de la discapacitat, i més aviat 
la veuen com un col·laborador positiu a la diversitat 
humana que és digne de celebració (Campbell, 2008). 
Tot i que aquest argument no es dirigeix particular-
ment a les pràctiques de la nova eugenèsia, suggereix 
fermament que la contribució de la discapacitat com 
a aspecte de la diversitat és valuós per a la totalitat 
de l’experiència humana. I, com a tal, contradiu el 
punt de vista que la discapacitat és una condició en 
la qual inherentment manca qualitat i valor.

Els drets humans i la nova eugenèsia
En el debat de la «nova» eugenèsia resulta bastant 
irònic adonar-se que la «vella» eugenèsia, que comp-
tava amb una àmplia adhesió al món occidental, com 
a ideologia i com a extens conjunt de pràctiques, va 
arribar de cop a la seva fi fa més de mig segle. El con-
cepte central de la «vella» eugenèsia considerava que 
algunes persones de la societat eren inferiors i un de-
triment per al seu progrés, i per aquest motiu, es van 
incloure entre aquelles que no es volien en el futur. 
Una raó per això era que, per a una persona diagnos-
ticada com a «mentalment deficient», el desenvolupa-
ment intel·lectual era molt limitat, cosa que va donar 
lloc a la frase «si és deficient, sempre serà deficient». 
Tal com reflecteix  la història, aquest plantejament va 
començar a desafiar els límits morals a començament 
dels anys 20 (per ex., l’esterilització dels «dèbils men-
tals» i altres «persones degenerades» en alguns paï-
sos és un moviment que va sorgir del darwinisme so-
cial; Cohen, 2016). Aquest punt de vista es va estendre 
durant la Segona Guerra Mundial, especialment en al-
guns països europeus i a l’Amèrica del Nord, quan van 
començar a considerar que certs grups de persones 
no pertanyien a la societat, i d’altres es veien com una 
xacra per a la comunitat. A l’Alemanya nazi, concre-
tament, van agrupar conjuntament un gran nombre 
de persones —milions de jueus, desenes de milers de 
persones amb malalties mentals, milers de nens amb 
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discapacitats, i altres— i van considerar que no merei-
xien viure (Aly, 1994; Brown, 2018; Friedlander, 1995).
Quan, després de la guerra, finalment es va descobrir 
l’horrorós propòsit dels camps de concentració nazis, 
l’eugenèsia com a ideologia viable va rebre un cop 
quasi mortal. En el seu lloc va sorgir ràpidament un 
focus d’atenció pels drets humans, tal com ho demos-
tra la Declaració Universal dels Drets Humans de les 
Nacions Unides del 10 de desembre de 1948.

Els drets humans van donar lloc a un èmfasi renovat 
en la igualtat de tots els éssers humans. Aquí fem ser-
vir la paraula «renovat» a propòsit, perquè la cultura 
occidental té una història molt llarga de reconeixe-
ment d’alguns drets a persones que avui en dia des-
criuríem com a discapacitades, que va des de l’anti-
guitat (Berkson, 2004; Stainton, 2018) passant per 
l’època medieval i fins a la Revolució Industrial (Bach, 
2017; Berkson, 2006; McDonagh, Goodey i Stainton, 
2018).  Particularment, l’estatus legal i la dignitat per-
sonal van rebre el suport durant diversos segles de 
filosofies tals com la caritat i l’humanitarisme, mal-
grat les fortes pressions contràries de les estructures 
de les classes socials, dels canvis en l’economia i en 
les societats rurals i urbanes que van portar les revo-
lucions industrials i tecnològiques, i de la capacitat 
humana que cada vegada es jutjava més «científica-
ment» segons els estàndards del pensament racional 
i la seva contribució al progrés. Els drets humans, a 
més, han tingut una presència llarga i continuada en 
les cultures occidentals, que en les últimes dècades 
ha esdevingut més global i, potser, més ben exempli-
ficada amb la proclamació de la Convenció dels Drets 
de les Persones amb Discapacitat (Nacions Unides, 
2006). Un valor important que sorgeix del conjunt 
de la Convenció és la importància de la discapacitat 
com una part possible i valuosa d’un mosaic humà 
divers. Aquest èmfasi creixent dels drets defensa fer-
mament, encara que en certa manera indirectament, 
el tractament igualitari de totes les persones, inclo-
ent-hi totes les persones amb discapacitat, tinguin 
la discapacitat que tinguin (Pinto, Rioux i Lindqvist, 
2017). I, per tant, rebutja el tractament desigual dels 
fetus, nadons, infants i adults amb discapacitats que 
practica la nova eugenèsia.

Felicitat, qualitat de vida i la nova eugenèsia
La qualitat de vida de les persones amb DI es va co-
mençar a estudiar amb més profunditat a principis 
dels anys 90. Les respostes personals als qüestionaris 
de preguntes múltiples sobre qualitat de vida que van 

obtenir diversos investigadors (Brown, Brown i Baer, 
1994; Brown, MacAdam-Crisp, Wang i Iarocci, 2006; 
vegeu Cummins, 2010, per a una revisió de les escales 
més utilitzades) indiquen clarament que les persones 
amb DI lleu o moderada poden avaluar de manera fi-
able la seva satisfacció de vida, i per avaluar la qua-
litat de vida de les persones amb discapacitat greu o 
severa també s’han dut a terme diverses temptatives 
(Petry i Maes, 2008).

En general, les persones amb DI avaluen la seva feli-
citat amb una puntuació bastant alta. Quan valoraven 
la seva felicitat, el 93 % d’una àmplia mostra finlan-
desa va respondre que eren feliços (Matikka i Oja-
nen, 2004). Cummins, Lau, Davey i McGillivray (2010) 
també van adonar-se que els adults amb DI qualifi-
caven el seu benestar personal amb nivells elevats, 
i que eren comparables a les valoracions de perso-
nes no-discapacitades. Un ampli estudi canadenc va 
trobar que els adults amb DI lleu o moderada tam-
bé donaven una puntuació alta a la seva qualitat de 
vida, que era significativament superior que els seus 
cuidadors més pròxims (familiars o personal; Brown, 
Raphael i Renwick, 1997; Raphael, Brown, Renwick 
i Rootman, 1996). Aquests exemples de la literatura 
disponible assenyalen el fet que les persones amb DI 
tenen una visió molt positiva de la seva vida, i que 
potser són els «altres» els que principalment consi-
deren que la seva vida és de menys qualitat. Albrecht 
i Devlieger (1998) van referir-se a aquest fet com la 
«paradoxa de la discapacitat» basant-se en els seus 
estudis amb persones amb discapacitat que percebi-
en una alta qualitat de vida «contra tot pronòstic» (p. 
977). Si la nova eugenèsia basa les seves pràctiques 
en el pressupòsit que les vides de les persones amb 
DI són de baixa qualitat, no està reflectint el punt de 
vista d’aquestes persones.

Una explicació per les valoracions de vida relativa-
ment altes, independentment de la discapacitat que 
les persones tinguin, la trobem en el treball de Cum-
mins sobre els efectes homeostàtics en el benestar 
subjectiu (Cummins, 2017, 2018; Cummins, Lau i Da-
vern, 2011). Basant-se en una investigació exhaustiva 
que utilitza bases de dades que abasten més de tres 
dècades, Cummins ha determinat que quasi totes les 
persones tenen un punt de felicitat preestablert, nor-
malment entre 7 i 9 en una escala del 0 al 10, que està 
genèticament determinat i protegit pel control home-
ostàtic. Amb això, Cummins vol dir que les persones 
tenen una puntuació «habitual» de l’escala que repre-
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senta el seu estat emocional, i que tots tenim inte-
grat un control homeostàtic que ens retorna a aquest 
punt preestablert quan estem eufòrics (molt contents 
o entusiasmats), o quan estem deprimits, entristits, 
frustrats o enfadats. El principi de l’efecte homeos-
tàtic fa que hi hagi una gran possibilitat que les per-
sones amb discapacitat intel·lectual, igual que totes 
les altres, tinguin una tendència genètica a veure les 
seves vides en termes bastant positius, i quan sorgei-
xen noves condicions de vida que els mouen amunt o 
avall del seu punt preestablert, tinguin una capacitat 
natural (no-cognitiva) per retornar al seu estat d’ànim 
habitual. Aquesta línia de pensament també s’oposa 
fortament al fet que els «altres» predeterminin que 
la discapacitat comporta una satisfacció menor de la 
qualitat de vida. 

Els «altres» han fet diversos pressupòsits injustifi-
cats sobre la felicitat i la qualitat de vida de les per-
sones amb DI, i aquests pressupòsits han contribuït a 
la nova eugenèsia. Un d’aquests pressupòsits és que  
les persones amb DI tenen una qualitat de vida més 
baixa perquè no tenen el mateix que les persones 
no-discapacitades. Però, tal com el defensor de la dis-
capacitat Tom Shakespeare (s.d.) ha assenyalat, les 
persones amb discapacitat viuen l’única vida que han 
conegut, i no estan tristos perquè les altres persones 
tinguin capacitats que ells no tenen. S’han acostumat 
als seus cossos tal com són, a les seves identitats i a 
les autoimatges que han sorgit dels seus cossos i del 
seu funcionament (McLaughlin i Coleman-Fountain, 
2014). Les seves vides no estan marcades per un «pati-
ment insuportable», tal com la nova eugenèsia a vega-
des ens vol fer creure, sinó que ho estan per la manera 
en què es perceben a ells mateixos i el món que els 
envolta. Un altre pressupòsit és que les persones amb 
DI tenen sentiments limitats. Tanmateix, la investiga-
ció de Kyrkou (2018), per exemple, ha assenyalat que 
hem malentès totalment el que ens pensàvem que 
era una limitació en el fet de ser capaç de reconèixer 
i experimentar el dolor. Un últim exemple té a veure 
amb el pressupòsit que no hi ha res que mèdicament 
els pugui ajudar. De fet, el plantejament sencer de la 
nova eugenèsia sembla persuadir les institucions so-
cials i alguns professionals que no val la pena oferir 
alts nivells d’assistència mèdica. Tot i així, la ciència 
avança molt ràpidament. Durant bona part de la his-
tòria es va considerar que la ceguesa era permanent, 
però avui en dia els avenços recents clarament indi-
quen que les teràpies amb cèl·lules mare, les teràpies 
genètiques, els implants d’aparells electrònics, i altres 

intervencions mostren resultats i oferiran com a mí-
nim una mica de visió a moltes persones cegues en 
les pròximes dècades. És important analitzar aquests 
i altres dels nostres pressupòsits sobre la discapacitat 
intel·lectual de molt a prop, perquè pot ser que fins ara 
ens hàgim equivocat. Hi pot haver una altra manera 
de veure aquesta situació, una que no impliqui una 
qualitat de vida compromesa. En qualsevol cas, pot 
ser que els avenços mèdics del futur demostrin que 
gran part del nostre pensament és erroni o que, com a 
mínim, està desfasat.

La qualitat de vida familiar i la nova eugenèsia
Des del 2000, s’han dut a terme una gran quantitat 
d’investigacions sobre la qualitat de vida familiar 
arreu del món. Aquestes investigacions avaluen les 
percepcions de les famílies pel que fa a la seva sa-
tisfacció i realització de diversos aspectes de la vida 
familiar on s’inclou la discapacitat. En general, els 
resultats mostren algunes àrees de fortalesa comuna 
en la majoria de famílies (sobretot de relacions fami-
liars positives), però també identifiquen àrees d’insa-
tisfacció, sentiments d’exclusió, i la percepció que la 
càrrega d’atenció és feixuga (Brown i Schippers, 2016; 
Schippers i Van Hove, 2017). Un argument a favor de 
les pràctiques de la nova eugenèsia és que ajuda a 
alleujar aquests sentiments negatius.

Tanmateix, una explicació plausible per als senti-
ments negatius de la qualitat de vida familiar, i que 
rebutja les pràctiques de la nova eugenèsia, és la tira-
nia social de la normalitat; l’acceptació per part de la 
majoria de les «altres» persones de la idea que hi ha 
una «normalitat» a la societat que regeix la manera 
en què la gent s’hauria de comportar i hauria de ser 
jutjada. El concepte de normalitat és un constructe 
social relativament recent (Davis, 1995, 2010) que ha 
estat útil per a les ciències socials de maneres diver-
ses, però que comporta l’inconvenient clar de dividir 
les persones, les seves habilitats, els seus compor-
taments i les seves maneres de viure, segons si són 
«normals» o «anormals». Com que la normalitat és un 
concepte àmpliament acceptat, no és cap sorpresa 
que alguns estudis hagin trobat que els pares perce-
bin que no poden viure una vida normal a causa de 
la discapacitat que hi ha a les seves famílies (Neely- 
Barnes i Dia, 2008). En un estudi recent, fet en pro-
funditat, sobre la qualitat de vida familiar (Boelsma, 
Schippers, Dane i Abma, 2018), s’explicava i es corro-
borava aquest punt de vista. Les famílies es veuen 
confrontades a les normes —presumptes estàndards 
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relacionats amb el que es considera que és normal— 
en les seves vides diàries a través de les interaccions 
amb els altres. Va ser a través del context social, no de 
l’experiència interna viscuda de les famílies, que se’ls 
van imposar aquestes normes (i, per tant, la «tirania 
social» de la normalitat). Però la força del concepte 
de normalitat no concorda amb el pressupòsit clau 
dels estudis sobre la discapacitat, que la societat té 
la responsabilitat de tractar a tots els seus ciutadans 
equitativament. De la qual cosa es dedueix, doncs, 
que si la dicotomia «normal-anormal» fos reconcep-
tualitzada com «aspectes iguals de la diversitat hu-
mana», els sentiments negatius familiars mitigarien i 
els aspectes positius dels contextos immediats i dels 
contextos socials en conjunt donarien suport a l’apa-
rició d’una qualitat de vida familiar positiva. Aquesta 
situació, com a tal, hauria de refutar la necessitat de 
les pràctiques de la nova eugenèsia.

L’assessorament genètic és un clar exemple de la tira-
nia social de la normalitat que dona suport a les pràc-
tiques de la nova eugenèsia. Quan els futurs pares to-
pen amb la possibilitat o fins i tot la certesa que el seu 
fill naixerà amb una discapacitat genètica o física, 
normalment se’ls recomana un assessorament genè-
tic. Inherent a aquesta recomanació, hi ha el concepte 
manifest o sobreentès de què hauria de ser un fetus 
«normal», i la noció que els pares són víctimes de l’in-
fortuni, perquè el seu nadó no serà «normal». La raó 
principal de l’assessorament genètic és la d’informar 
perfectament els pares sobre el que els espera, però 
habitualment també se’ls presenten diverses opcions 
de procediments a seguir. Una d’aquestes opcions, en 
els llocs on és legal, és l’avortament. En moltes parts 
del món, incloent-hi la majoria de països desenvolu-
pats, les dones tenen el dret legal d’avortar, si així ho 
desitgen. Generalment es considera que aquesta lli-
bertat és una qüestió de drets humans de les dones, 
en què el control de la dona sobre el seu cos i la lliber-
tat de decidir sobre aquest són més importants que el 
dret a la vida d’un fetus. Tot i que hi ha un valor obvi 
en la defensa d’aquest dret, així com del dels pares 
ben informats a decidir, aquest fet pot formar part de 
la tirania social de la normalitat en la mesura que les 
dones que escullen no avortar, més tard, se les culpa 
d’haver escollit l’anormalitat quan han tingut l’opor-
tunitat d’evitar-la.

Sembla que no hi ha cap dubte, tot i els molts acords i 
l’adopció dels drets de les persones amb discapacitat 
que hi ha hagut en les últimes dècades, que la política 

pública de la majoria dels països del món s’ha mogut 
bastant ràpidament cap a una direcció allunyada de 
l’acceptació de la plena responsabilitat social de la 
discapacitat. En els últims trenta anys, els governs 
dels països més desenvolupats han reduït o eliminat 
la prestació d’atenció directa tant per a infants com 
per a adults amb discapacitat, i al seu lloc han aug-
mentat el suport a les famílies i al seu entorn. Tot i 
que aquesta política està generalment d’acord amb el 
principi de normalització (Wolfensberger, 1972) i amb 
la nostra ideologia d’inclusió comunitària actual, té 
l’inconvenient de posar la responsabilitat principal 
en els pares i altres familiars propers sense oferir 
un suport adequat (Brown, 2008, 2013; Brown, 2017). 
D’aquesta manera, pot semblar que es culpa la vícti-
ma, amb la provisió d’alguns suports (econòmics i hu-
mans) per així, principalment, poder exculpar-la. Les 
pràctiques de la nova eugenèsia ofereixen una raó a 
les estructures socials per evitar la responsabilitat de 
la discapacitat, i simplement perquè poden, aquestes 
també reforcen el seu valor infravalorant la discapa-
citat. Des d’aquest punt de vista, les pràctiques de la 
nova eugenèsia són perjudicials per a les famílies tan 
directament com indirecta. Una solució de suport és 
trobar noves maneres per compartir la responsabi-
litat familiar i social entre totes les persones, inclo-
ent-hi les persones amb discapacitat. Per facilitar 
aquest procés, sembla essencial reconceptualitzar la 
discapacitat de tal manera que s’entengui com una 
part important i valuosa de la diversitat humana. En 
aquest context, les famílies segur que es convertiran 
en una part necessària d’una família humana més 
gran, sentint que hi pertanyen.

La nova eugenèsia: el que s’ha de fer
Algunes branques del moviment eugènic original s’han 
mantingut vives i ens desafien encara avui en dia. Una 
gran part dels altres encara veuen les persones amb 
DI com a deficients i menys que «normals». A causa 
d’aquest punt de vista, s’imposen altres restriccions 
vitals, no només a aquells amb discapacitat intel·lec-
tual sinó també als seus familiars. Per exemple, en els 
països més desenvolupats, quan algú desitja immigrar 
i se li ha identificat una discapacitat, el departament 
d’immigració pertinent l’avalua. Li demanen proves 
mèdiques, psicològiques i educatives, no sempre de 
manera apropiada. A les persones classificades amb 
discapacitat se’ls diu que són un risc sanitari i educatiu 
o una càrrega per al sistema de serveis socials, i a la 
persona amb discapacitat i a la família se’ls denega  
la immigració, tret que deixin la persona amb disca-



12 / Reptes / Vol. 05

pacitat enrere. Aquest és un tema de «l’eugenèsia i les 
seves conseqüències», del qual hi ha molts altres exem-
ples. Una perspectiva de la qualitat de vida, d’acord 
amb la tesi principal dels estudis sobre la discapacitat, 
eliminaria aquestes pràctiques i posaria l’accent en un 
mateix tractament per a totes les persones i dissoldria 
la dicotomia capacitat-discapacitat.

El que sembla clar del debat en aquest article és que 
la política, la pràctica i també totes les estructures 
socials que constitueixen els «altres» per a les per-
sones amb discapacitat necessiten dirigir l’atenció, 
primer i principalment, cap a l’experiència viscuda 
de les persones amb discapacitat i fer un esforç per 
canviar els valors i les pràctiques sobre el lloc que 
ocupa la discapacitat en les nostres societats. Inclo-
sos en aquests «altres» hi ha els acadèmics i investi-
gadors que sovint es plantegen temes d’investigació 
i fan recomanacions i prenen decisions en lloc de les 
persones amb discapacitat. La pregunta bàsica per als 
«altres» és què senten les persones amb discapacitat i 
els seus familiars sobre les seves vides, quines són les 
preguntes que s’han d’atendre, i quins canvis s’han 
de fer per garantir la seva felicitat i qualitat de vida. 
Hosking (2008) va escriure, «és només quan escoltem 
i posem en valor les perspectives d’aquells que viuen 
vides discapacitades que els altres poden començar a 
entendre que, fins i tot, el fet de tenir una discapacitat 
severa no té per què ser un impediment per viure una 
vida feliç i desitjada» (p. 13).

Sembla que la nova eugenèsia pren una perspectiva 
de la discapacitat que ja no té el suport de la comu-
nitat internacional sobre aquesta qüestió. En resum, 
la perspectiva de la nova eugenèsia considera que la 
discapacitat és un problema que seria millor que no 
tinguéssim, i que les persones amb discapacitat i les 
seves famílies no gaudeixen d’una bona qualitat de 
vida. La nostra perspectiva filosòfica actual, tenint 
en compte els drets humans i més ben articulada des 
dels estudis sobre la discapacitat, veu la discapaci-
tat com un aspecte viable i valuós de la diversitat 
social humana, i les persones amb discapacitat com 
a membres importants i iguals de la societat. Afirma 
que les persones amb DI poden tenir, i tenen, bona 
qualitat de vida, i que el fet de tenir una discapacitat 
intel·lectual no implica de cap manera que no hagi de 
ser així. Reconeix que es necessiten accions conside-
rables per combatre les estructures establertes que 
perpetuen la marginació i la devaluació de les per-
sones amb discapacitat, però és optimista respecte a 

un món on la majoria accepta i dona la benvinguda 
a la plena participació de tots els seus ciutadans. La 
qualitat de vida per a tots pot ser un punt de refe-
rència clau mentre treballem per aconseguir aquest 
objectiu.
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