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NÚRIA ESCUR
Barcelona

E
ls discapacitats ja sa-
bem que som capa-
ços de fer art. I tenim
el deure de ser exi-
gents amb nosaltres

mateixos, hem d’aspirar a l’ex-
cel·lència. No volem ser els mi-
llors discapacitats, volem ser els
millors. Només necessitem dos
elements per demostrar-ho: ajuts
per a la creació i, especialment, di-
fusió”. Això ens explica l’actriu i
directora de teatre Glòria Rogno-
ni. Això i que, en realitat, la verita-
ble teràpia no és la que fan els ac-
tors, “és el que s’exerceix sobre el
públic perquè són ells els que, a
partir de l’obra, canvien la mira-
da, la concepció sobre les perso-
nes amb discapacitat. Aquesta sí
que és una teràpia”.
Va ser el 1976 quan Rognoni va

tenir una caiguda durant un as-
saig d’Àlies Serrallonga amb el
grup teatral Els Joglars, un acci-
dent que li va canviar el destí. Des
d’aleshores, arran de la lesió ver-
tebral, dirigeix i viu des d’una ca-
dira de rodes. La seva darrera
obra, Okupes, interpretada per
persones ambdiscapacitats, ha re-
but els millors elogis. Després
d’un periple per Catalunya, el
Grup de Teatre Social de Fema-
rec torna a representar-la el 27 de
juny al Paranimf de laMagdalena
(Santander) a les 22 hores. “És
evident que l’art, en el meu cas el
teatre, és terapèutic. Alguns psi-
quiatres l’utilitzen i molts pen-
sem que hauria de formar part
del currículum escolar”. En
aquesta ocasió, els onze actors
d’Okupes també s’han encarregat
de l’attrezzo pintant quadres de
gran format que conformaran
una exposició.

El poder terapèutic de l’art és
una cosa que ja ningú no s’atre-
veix a discutir. Se n’ha demostrat
la capacitat per millorar la vida
dia rere dia de múltiples col·lec-
tius en situació de vulnerabilitat o
exclusió. I malgrat tot continua
resultant dificultós fer arribar a
bonport projectes artístics prota-
gonitzats per grups de treball
ambdiscapacitats.De totesmane-

res, els últims anys s’ha donat sor-
tida a creacions de resultats ex-
cel·lents. Només durant l’últim
mes s’han registrat, a Catalunya,
múltiples iniciatives en aquest
sector que inclouen obres de tea-
tre, certàmens pictòrics, especta-
cles infantils, projectes coreogrà-
fics, publicació de llibres...
“Encarahi hamolt desconeixe-

ment sobre la discapacitat in-

tel·lectual. Existeix encara un
cert rebuig i la tendència a tenir
llàstima. És un error. Cal veure
les capacitats d’aquestes perso-
nes per entendre que vibren, sen-
ten i volen gaudir de la vida com
qualsevol. És una qüestió demen-
talitat i d’educació”, adverteix
Jannick Niort, fundadora i direc-
tora de la Fundació Psico-Art de
Catalunya, entitat amb 22 anys

d’història. Aquests últims mesos
el grup –28 ballarins i un pianis-
ta– ha actuat amb l’espectacle
Chrysalid’22. Es teixeixen no-
rantaminuts d’un intens especta-
cle de dansa i música que el dia 6
passat va rebre aplaudiments al
SAT (Sant Andreu Teatre). El
proper 18 de juny es representa a
l’Arteria Paral·lel.
Jannick Niort, en la condició

de ballarina, professora de dansa i
psicòloga, considera que hi ha
pocs ajuts per a la dansa i la disca-
pacitat. “Encara queda molta fei-
na per fer”. El que ells practiquen
no és artteràpia –que és una disci-
plina específica– sinó dansa inte-
grada o adaptada a persones amb
discapacitat i acullen al grup ca-
sos diversos: afectats per la síndro-
me de Down, per paràlisi cere-
bral, per psicosi o autisme, etc.
“La dansa permet millorar la qua-
litat de vida de qualsevol persona
i dóna l’oportunitat de viure en la
ficció emocions i situacions de la
vida real”.
Els projectes han trencat els

espais habituals fins a envair fins i
tot els centres comercials. Fins al
18 de juny, per exemple, Gran Via
2 acollirà Di Capacidad, exposició
itinerant i tallers pensats per apro-
ximar els visitants del centre al
món de les discapacitats físiques,
mentals, intel·lectuals i sensorials.
Una iniciativa organitzada per la
Fundación Grupo Sifu amb espais
diferenciats: tres zones de fotogra-
fia, tallers de braille (lectura amb
nens) i de llenguatge de signes
(contacontes amb aquest sistema)
–divendres a la tarda i dissabte tot
el dia–, circuit en cadira de rodes
sense barreres i una exhibició de
gimnàstica rítmica.
“Encara cal treballar molt més

en aquest sector –explica Darío
Olaortua, president d’una altra
fundació, Setba– i falta una col·la-
boració més important entre el
sector públic i el privat”. Olaortua
reclama que la societat civil s’im-
pliquimés en projectes ambperso-
nes en risc d’exclusió social per
discapacitats. Ells acaben de pre-
sentar al Reial Cercle Artístic de
Barcelona el projecte El balcó de
les arts, certamen de pintura diri-
git a persones amb discapacitat in-

L’altramirada
DeGlòria Rognoni a Jordi Cortés o America Sanchez, proliferen

les iniciatives artístiques protagonitzades per discapacitats

IVÁN PUJOLS TORRENTS

E
xisteixen una sèrie de
psicoteràpies, anome-
nades artístiques, que
tenen com a eix comú

l’ús del procés creatiu dins de la
relació terapèutica, entesa des del
punt de vista psicodinàmic. Dan-
sa-moviment-teràpia, artteràpia,
musicoteràpia i dramateràpia es
desenvolupen amb el llenguatge
que els és propi.

En les psicoteràpies creatives
no és determinant el resultat o
producte artístic –encara que es
pot considerar–, sinó la posada en
marxa del potencial creatiu del
pacient. És en la relació terapèuti-
ca i el seumarc (espai, durada, pe-

riodicitat) on el pacient i el psico-
terapeuta es troben per jugar, en
el sentitmés ampli, on succeeix el
procés creatiu i on tots dos estan
involucrats. Aquest joc possibilita
l’aprenentatge, reaprenentatge, i
reparació d’experiències viscu-
des. El psicoterapeuta/profes-
sional és un element important
en aquesta relació i per això ha de
tenir no només coneixements
específics en el llenguatge artístic
sinó coneixements de psicologia,
formació enpsicoteràpia, supervi-
sar la seva feina, tenir una teràpia
pròpia...

Que l’art ens transforma és una
experiència que molts de nosal-

tres hem viscut, sigui veient un
quadre, un espectacle o llegint
una poesia. Doncs imagineu-vos
que en sou l’autor i que a més tot
succeeix davant una mirada bo-
na, comprensiva, receptiva, que
ens reconeix i accepta en el quehi
ha en aquell moment, sense ex-
pectatives ni demandes. Així
doncs, i salvant la diferència de
l’experiència momentània que
ens trastorna, que l’art cura/trans-
forma/canvia és una evidència
per a qui l’ha viscut; però ens fan
falta evidències científiques per-
què lespsicoteràpies creatives pu-
guin ser considerades dins de
l’àmbit de la salut, i comadiscipli-

nes preventives i curatives, per
no parlar de l’aplicació psicoso-
cial. Aquestes evidències passari-
en per la investigació científica i
el coneixement de les publicaci-
ons específiques existents.

A Catalunya i Espanya, les psi-
coteràpies creatives necessiten el
reconeixementque ja tenen en al-
tres països d’Europa i els Estats
Units. En concret, a Catalunya, fa
uns quants anys que existeixen
formacions de màster: la Dansa
Moviment Teràpia (DMT) va co-
mençar l’any 2002 a la UB i l’any
2003 la UAB també el va oferir
(actualment té una forta deman-
da); les Arts Teràpia s’impartei-

xen actualment amb la col·labora-
ció de la UPF i l’associació Metá-
fora, i també trobem les forma-
cionsdeMusicoteràpia iDramate-
ràpia.

A part de la formació i la inves-
tigació, hi ha les associacions pro-
fessionals que s’encarreguen de
difondre les artteràpies i vetllen
per la qualitat de les formacions i
dels professionals que les exercei-
xen, fomenten i faciliten la forma-
ció continuada, el respecte dels
codis ètics i la protecció contra
l’intrusisme.

ELENA DUESO

Presidenta de l’ADMTE (Associació

de Dansa Moviment Teràpia Espanyola)

Dansa, teatre, pintura es donen la mà amb iniciatives integradores

L’art cura?

Cultura

Teatre amb fons. Els membres
del Grup de Teatre Social de Fema-
rec han portat a escena Okupes

LA CONSULTA



DIVENDRES, 17 JUNY 2011 C U L T U R A LAVANGUARDIA 35

El Teatre Social de
Femarec presenta
l’obra dirigida per
Glòria Rognoni

tel·lectual. “En el nostre projecte
utilitzem l’art com a instrument
per millorar l’autoestima de les
persones amb discapacitats. La
nostra gent creix personalment
gràcies a la lliure expressió dels
sentiments a través de la pintura”.
El llibre Cara i clatell, dissenyat

per America Sanchez, és un altre
dels projectes que han cristal·lit-
zat recentment. Impulsat per la
Fundació de Salut Mental CPB,
proposa cada any el descobriment
de nous valors en el que alguns
hanvolgut denominar comel feno-
men de l’outsider art. El llibre
–que ha rebut el XVIII premi a la
creació artística Agustín de Se-
mir-Conxa Millán– recull els re-
trats queusuaris dels serveis de sa-
lutmental han fet deprofessionals
queels ajuden. Són rostres demet-

ges, psicòlegs o treballadors soci-
als, des de la mirada del pacient.
“Desgraciadament, i malgrat la

indiscutible eficàcia de l’art pen-
sat per a persones amb discapaci-
tat, no es repprou ajuda econòmi-
ca ni institucional i els programa-
dors no s’hi atreveixen”, lamenta
Rognoni. “¿No seria més eficaç i
intel·ligent donar a l’artteràpia el
valor de medicina preventiva, tot
evitant als pacients el patiment
de la malaltia i a l’administració
despeses de tractaments mè-
dics?”, es pregunta la directora.
“¿No és aquest fet, diguem-ne so-
cial, un enriquiment mutu digne
de rebre suport, de ser cuidat i di-
vulgat? Ah! I, evidentment, molts
països... ens hi estan donant tota
una lliçó des de fa anys”.c

Llibre dissenyat per America Sanchez.
La Fundació CPB publica retrats de
professionals dels serveis de salut
mental realitzats pels pacients

Allà on guardes la força de la teva humanitat, del
projecte Mucha mujer (a la Sala Mompou del
Grup SGAE) contra l’exclusió social

www.lavanguardia.com

PODEU TROBAR INICIATIVES
SIMILARS AL WEB

GLÒRIA ROGNONI, EL TEATRE

“La veritable teràpia
és la del públic;
canvia el concepte
del discapacitat”

MANÉ ESPINOSA

SÍLVIA OLLER
Girona

M
itja punta, bai-
xeuel taló, flexi-
oneu bé els
dits…” Una vin-
tena de balla-

rins exerciten el seu cos seguint
les instruccions de la directora.
Una melodia tranquil·la els ajuda
a destensar els músculs engarro-
tats i a preparar-se per a la que se-
rà la seva primera classe magis-
tral de dansa integrada. En la ses-
sió participen persones amb dis-
capacitat física o psíquica amb
d’altres que no presenten aquest
tipus de limitacions. Però sobre
l’escenari no hi ha barreres i
l’únic obstacle és la vergonya.
Desprésde la suau sessió intro-

ductòria, arriben les primeres
diagonals. El cos entra en calor,
les pulsacions van pujant i un
somriure il·lumina els rostres
dels participants. Entre els inte-
grants d’aquest grup heterogeni
destaca el ballarí professional de
balls de saló en cadira de rodes
Francesc Ramírez i des de fa poc
aficionat també al hip-hop i al
funky. Descobreix davant els
seus companys que la cadira no
és cap obstacle per moure’s a la
pista, sinó tot el contrari. És un

element més que li dóna molt de
joc i que li permet potenciar al-
tres facetes com l’equilibri i la
força. “Tots podem ballar!”. No
ho diu amb la boca petita. “Els lí-
mits són molt més lluny del que
un imagina”, assegura.
Oriol Cano és un jove de 34

anys a qui li encanta lamúsica lla-
tina, mentre que la seva compa-
nyaAnnaColomer, de25 anys, ba-
lla des dels 3 i se sentmés identifi-
cada amb el ball contemporani, el
jazz i el hip-hop. Tots dos formen

partdel grupdedansade la funda-
ció Astrid21, una entitat d’ajuda a
persones amb síndromedeDown
i discapacitat psíquica. La presi-
denta,Maria LluïsaFerrer, desta-
ca els “beneficis a nivell de la par-
la, de l’expressió i de l’harmonia
del cos”. I, per part seva, la ballari-
na Bea Langa, que treballa al ser-
vei de Psiquiatria i Psicologia de
l’Hospital Sant Joan de Déu, on
s’ocupa del taller d’artteràpia i
dansamusicoteràpia, afegeix que
el ball “ajuda a reduir l’agres-

sivitat i a millorar la relació”.
La classe era un dels actes de

les primeres jornades sobre dan-
sa integrada que s’han celebrat a
Girona, organitzades per l’Asso-
ciació MIRA Capacitats per a la
Dansa i l’agència de comunicació
Arcprojecte.Una taula rodona so-
bre els beneficis físics i psíquics
d’aquesta disciplina, així com
dos espectacles, un d’amateur i
un altre de professional, aquest
últim a càrrec de la companyia
bilbaïna Despertar los Sentidos,
van completar el programa. Les
impulsores, la pedagoga Mabel
Salguero i la integradora social
Irene Lama, confien en la conti-
nuïtat de les jornades i aposten
per la creació d’una companyia
professional de dansa integrada
resident a Girona.c

PROJECTES RECENTS

DE L’ESCENA I LA

CULTURA CATALANES

JANNICK NIORT, LA DANSA

“Encara hi ha un cert
rebuig o llàstima; un
error; ells gaudeixen
com qualsevol”

Des d’avui. L’obra
Black Out, de Jordi
Cortés, s’instal·la a la
Nau Ivanow

‘BlackOut’,
coreografia
integrada
a la Ivanow

‘Cara i clatell’

]Després de la seva etapa
com a ballarí al National
Theater of London, el co-
reògraf i intèrpret Jordi
Cortés va apostar per nous
reptes. Va rebre, entre al-
tres premis, el de millor
intèrpret al Dublin Fringe
Festival i, des de fa dos
anys, es dedica en profundi-
tat a la dansa integrada.
Jordi Cortés i Alta Reali-

tat estrenen Black Out, el
seu espectacle coreogràfic
de dansa integrada, a Nau
Ivanow (Sala Abaco) avui,
17 de juny (21.00 h).
Aquest professional que un
dia va creure que els límits
físics poden ser possibili-
tats artístiques i no handi-
caps, estrena el muntatge
amb aquest repartiment:
Mercedes Recacha, Raül
Perales i Maria José Moya,
una ballarina afectada per
la pòlio que, malgrat les
limitacions físiques, aconse-
gueix donar a la dansa un
nou enfocament.

“Quantes coses poden
dir els cossos quan viuen
una dificultat!” suggereix
el coreògraf. Cortés s’inter-
roga sobre el poder de la
imatge i sobre el seu con-
trari, l’ombra, i condueix la
nau d’Alta Realitat cap a
espais creatius que pocs
s’han atrevit a trepitjar.
Ja en el seu anterior

muntatge, V.I.T.R.I.O.L,,
va optar per incorporar al
seu grup persones discapa-
citades. “Els llums i les
ombres de Black Out no
existirien sense la presèn-
cia d’aquestes persones”.
En definitiva, el creador
pretén, en les seves prò-
pies paraules, “barrejar
elements per arribar a una
sola essència”.

Més del projecte ‘Mucha mujer’

Una classemagistral reuneix persones amb discapacitat i sense

Ladansaque integra

‘Okupes’


