
Entrevista a Maria Oliver 
Activista del Moviment de Vida Independent  
i membre de l’Oficina de Vida Independent 

 

Vídeo 1 – Una injustícia històrica 

 

Maria: 
No només no coneixia [el MVI],  
sinó que em semblava que no podia ser que existís. 
I que fos mundial i que estigués tan avançat. 
O sigui, molt més avançat que la pròpia societat. 
Vivia d'esquenes a tot aquell món, no? 
Ho trobo molt fort com a societat, 
que tinguem aquesta mancança. 
Si jo soc honesta,  
jo abans veia algú amb cadira pel carrer 
si era gran, ni el veia  
i si era jove, pensava "mira què bé, què valent!". 

I clar, ni em plantejava tot el que hi havia darrere. 

Suposo que és una mica el mateix  
en tots els àmbits en relació amb els drets humans, 
que ens pensem que està tot fet i resulta que no,  
que està tot per fer, no? 

Em sembla una injustícia històrica d'una magnitud molt bèstia. 
És que em bull la sang perquè és com ignorar  
tota la lluita dels negres per deixar de ser esclaus. 

A més, és aquesta cosa hipòcrita de la societat:  
homenatgem a Rosa Parks, 
però tota la gent que s'hi va deixar la vida, sabent que se la deixaria, 
perquè ja venien "fallaos de trinca", 
per aconseguir que jo avui estigui aquí parlant amb tu, 
perquè tinc una persona que m'ha aixecat del llit  
pagada per l'Ajuntament. 
Cuidao, eh! Perquè si no, no m'aixeco del llit. 
I que no se'n parli a les escoles?  
A mi això em sembla absurd. 



Una societat irresponsable, ho seguirà sent, 
i a mesura que ho segueixi sent  
els problemes cada cop seran més grans. 

En el cas de l'assistència personal i la vida independent, 
no s'està ni traient partit ni amortitzant tot el saber, 
que és un saber molt pràctic i molt eficaç 
que podria aportar aquest moviment a la vida en comú. 

Tan de bo aprenguem a conviure i a preparar-nos. 
És a dir, que el model de vida independent no s'hagi ni de defensar, 
que sigui obvi que la persona que té una dificultat  
ha de poder fer una vida digna com sigui, al preu que sigui. 

 

 
  

 


