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BÀRBARA JULBE
Banyoles

L
a Carme s’ha trans-
format per unes ho-
res en la bella prince-
sa Blancaneu. Se sent
important perquè el

públic li demana que no esmengi
la poma, ella però els desafia a
tots i amb delit hi fa una bona
queixalada. Aquesta jove de 35
anys, amb autisme i psicosi, pot
donar a sobre de l’escenari via
lliure a les seves emocions. Una
cosa que li costa molt de contro-
lar en el seu dia a dia. L’Ignasi,
que té la mateixa problemàtica,
s’ha convertit en personatges de
la talla de Romeu, Elvis Presley o
Frank Sinatra. El que més li
agrada és representar musicals
per poder desplegar tot el seu
repertori.
Tant l’una com l’altre són usua-

ris de la Fundació Mas Casade-
vall, dedicada a cuida persones
afectades per trastorns de l’espec-
tre autista (TEA). Juntament
amb una quinzena d’usuaris més
d’aquesta entitat privada, partici-
pen setmanalment en un taller
de teatre al nou centre La Facto-
ria d’Arts Escèniques de Banyo-
les. L’activitat s’emmarca en el
projecteEscenaris Especials, diri-
git per Claudia Cedó, que té la vo-
luntat de fer servir el teatre com
a eina d’intervenció psicològica.
A través d’exercicis d’art dramà-
tic es treballen aspectes psicoso-
cials com l’autoestima, l’expres-
sió de les emocions, les habilitats
socials, l’empatia, la motivació o
les capacitats cognitives.
“El teatre és molt útil per po-

der expressar les emocions. S’hi
val estar enfadat, plorar, riure o
cridar... Molt necessari per a ells.
Aprenen a conèixer com està el
seu cos quan està trist o relaxat,
per exemple. És un exercici d’au-
toconeixement molt potent que

El taller de teatre permet als participants

Participants del taller de teatre per a discapacitats de La Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles
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Actorsd’escenaris
especials

CIUTADANS

Al nou centre La Factoria de Banyoles el teatre s’utilitza
com a eina d’intervenció psicològica per a persones amb
trastorns de l’espectre autista i altres problemàtiques
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els permet aprendre a treure el
que porten dins. I, fins i tot, és un
treball de memòria”, concreta
Claudia Cedó.
Per la seva banda, la coordina-

dora i educadora deMas Casade-
vall, Maria Moro, destaca que el

teatre els ajudamolt amillorar as-
pectes com la convivència i la re-
lació. “Des que fan aquestes clas-
ses es tolerenmés entre ells i tam-
bé accepten millor les manies
dels altres”, detalla Moro.
Aquest projecte va dirigit a per-

sones amb discapacitat intel·lec-
tual o psíquica, però també a
adults en procés de deshabitua-
ció de tòxics, persones diagnosti-
cades d’autisme o psicosi i nens
amb deficiències neuromotores.
Els alumnes tenen entre 25 i 75

anys, tot i que els de paràlisi cere-
bral van dels 6 als 15 anys.
Els encarregats d’impartir els

tallers són professionals en l’àm-
bit de la psicologia i l’art dramà-
tic. Les classes es realitzen setma-
nalment d’octubre a juny, en un
espai diferenciat del centre Mas
Casadevall, fet que facilita el tren-
cament de la rutina i potencia la
creació d’un clima únicament re-
lacionat amb el teatre.
A final de curs els tallers es re-

presenten davant de públic al tea-

tre Municipal de Banyoles (el
proper 27 de maig) i a la sala La
Planeta de Girona (10 de juny).
En diverses ocasions, també han
compartit escenari amb actors de
companyies teatrals convencio-
nals en el que s’anomena teatre
d’inclusió. La propera representa-
ció serà el dissabte dia 17 a la Fon-
da Comas de Banyoles.
A més de la Fundació Autisme

Mas Casadevall, també formen
part d’aquest projecte, nascut el
2006, altres usuaris de la Funda-
ció Estany, la Fundació Ramon
Noguera, el Centre Assistencial
Canaan, El Coiet, el Centre
d’Educació Especial Palau, el
Centre d’Educació Especial Ven-
tijol i l’Aula de Teatre Ajunta-
ment de Banyoles.c

nts donar via lliure a les seves emocions
AGUSTÍ ENSESA

Classes
adaptades
a cadagrup

]Les classes es progra-
men en funció del tipus
de grup. En el cas dels
autistes, la professora els
proposa, per exemple,
que s’asseguin en una
cadira un al costat de
l’altre per recrear que
estan dins una sala de
cinema veient una pel·lí-
cula. El film imaginari
desperta por, riure i fàs-
tic, entre d’altres sensaci-
ons. Guiats per la profes-
sora, els alumnes van
expressant a través de
gestos i sons els estats
d’ànim que corresponen
a cadascuna d’aquestes
emocions. “Això els per-
met identificar les emoci-
ons i saber-les expressar.
Una cosa que els costa
molt de fer a les perso-
nes que pateixen aquest
tipus de trastorn”, expli-
ca l’educadora Maria Mo-
ro. “Molts exercicis de
teatre són útils per treba-
llar aspectes que el psicò-
leg vol aprofundir”, diu
la coordinadora del pro-
jecte i també psicòloga i
professora de teatre,
Claudia Cedó, que afe-
geix que “l’empatia i la
integració són altres va-
lors que treballen”.

Els encarregats
d’impartir els tallers
són professionals
en psicologia
i art dramàtic


