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El 5 d’abril té lloc a Banyoles (les
inscripcions encara són obertes)
la Jornada de Teatre i Psicologia,
que mostrarà com el teatre pot ser
una eina de treball en processos
terapeùtics. L’organitza Clàudia
Cedó, psicòloga i actriu

Psicòloga i actriu: una mica com
tots els psicòlegs, no?

He, he, i una mica com tots els ac-
tors. Són dues disciplines que estan
molt barrejades.

I en quina de les seves dues ves-
sants l’altra gent l’escolta amb més
atenció?

(S’ho pensa) Home, el que passa és
que quan treballava de psicologa «de
taula» feia servir eines que en realitat

eren del teatre. I al revés, quan faig d’ac-
triu, en ocasions estiro d’eines de la psi-
cologia.

Anem a la jornada: en  quines te-
ràpies funciona el teatre?

El teatre va bé a tothom, crec que tot-
hom hauria de fer-ne. Ara bé, parlant
en concret, jo faig teatre amb persones
que tenen autisme, amb persones
que tenen psicosis i amb persones
amb diferents graus de discapacitat in-
tel·lectual. Inclús amb persones que es-
tan deixant alguna addicció. I a ca-
dascú el teatre li és útil d’una manera
diferent.

Concreti.
Per exemple, a una persona autis-

ta, que ja li costa demanar un cafè en
un bar, el teatre li representa un espai
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«Aquella persona
amb discapacitat 
té molta capacitat 
a dalt de l’escenari»

Clàudia Cedó
on assajar situacions com aquesta.
Desenvolupa unes habilitats que
després li seran útils a la vida.

Ha viscut algun cas especial-
ment corprenedor?

Temps enrere es va rodar un do-
cumental sobre el que fem, i un noi
amb autisme em va demanar com
fer-ho per parlar més fort. Li vam
preparar uns exercicis de teatre... i
mai l’havia sentit cridar tant! Estava
ben content.

I tot un orgull per a vostè.
També tenim un grup d’addictes,

alcohòlics, sobretot homes ja grans
que inclús han perdut la família. Em
va emocionar que un d’ells, de més
de 50 anys, després de representar
una obra, em digués: «Fins avui
mai m’havien aplaudit, a la vida».

Els aplaudiments són objectius?
Apostem per la qualitat! El públic

sovint entra predisposat a aplaudir
els actors per la seva discapacitat i
acaba aplaudint perquè l’obra li ha
agradat. Perquè entén que aquella
persona amb discapacitat té molta
capacitat a dalt de l’escenari.

El teatre és per a poca vergony-
es?

Sí, o per tornar-t’hi. El teatre fa
perdre la vergonya. Una de les prin-
cipals virtuts del teatre és que aprens
a conèixer-te a tu mateix.
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PSICÒLOGA I
ACTRIU

«Em va
emocionar que
un exalcohòlic
de 50 anys
després d’una
representació
em digués: “Mai
m’havien
aplaudit, a la
vida”»

L’Ajuntament
de Banyoles
col·labora en
l’organització de
la Jornada del 5
d’abril 
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alament quan és pitjor el
remei que la malaltia. Un
jutjat de Barcelona ha
sentenciat que l’expresi-

dent de Catalunya Caixa Adolf Todó i
l’exconseller celegat Jaume Masana
han de ser readmesos o be indemnit-
zats amb 600.000 euros cada un per
acomiadament improcedent. Els van
fer fora desprès que el FROB es fes
càrrec de l’entitat, però el tribunal no
veu ara cap prova concreta de les
acusacions d’incompliment greu de
les seves funcions que es van argu-
mentar per acomiadar-los. El Fons
de Reordenació Ordenada Bancària
ha posat fins ara 12.000 milions per
fer front al forat de Catalunya Caixa i
possiblement hagi d’injectar 3.000
milions més en els propers mesos.
Tots aquests diners han sortit, de mo-
ment, de les nostres butxaques.
Comparat amb aquestes magnituds,
1,2 milions no semblen res, però fan
mal. Més enllà de les responsabilitats
judicials que es puguin derivar de la
gestió dels antics responsables de
l’entitat – de tots-  és evident que les
coses es van fer molt malament. Però
la pitjor resposta és convertir un acte
de justícia, com pot ser fer-los fora,
en un de venjança. Les decisions en
calent no solen tenir bons resultats.
Als gestors se’ls ha d’exigir capacitat
d’anàlisi i ponderació, valentia i de-
terminació per prendre les decisions
i pulcritud i professionalitat per ex-
ecutar-les. No n’hi ha prou de donar
satisfacció aparent a les demandes
evidents; cal fer les coses bé. Tothom
té dret a equivocar-se, però amb els
seus diners. Si s’hagués establert un
sistema que obligués a respondre
amb el patrimoni personal no s’hau-
rien comès tantes imprudències ni
abusos. Encara hi som a temps.
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