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Coses per fer

Manel Anoro és metge de 
família i director de La Trifulga 
dels Fútils, una companyia 
formada per persones amb 
trastorns mentals que va néixer 
fa 15 anys al Centre de Dia Pi i 
Molist, adscrit a l’Hospital de 
Sant Pau. Ara també és 
l’impulsor de L’Altre Festival, 
una trobada d’arts escèniques i 
salut mental. Reuneix 
companyies d’arreu del món 
que presentaran una trentena 
d’espectacles entre la Fabra i 
Coats, la Nau Ivanow i el Centre 
Cívic Baró de Viver. Entre les 
companyies que hi participen 
n’hi ha de formades per 
persones amb trastorns 
mentals i d’altres que les 
tracten. “Al llarg de tot aquest 
temps hem sabut de molta gent 
que treballa al voltant de les 
arts escèniques i la salut 
mental, i hem volgut crear un 
festival per reunir diferents 
Trifulgues del món”, explica en 
Manel, que ja fa dos anys que 
treballa en el projecte. “La 
gràcia és que en formin part 
experiències mixtes, algunes 
amb persones amb trastorn i 
d’altres que no”. 

La temporada passada el 
Romea va acollir El loco y la 
camisa, un espectacle de la 

companyia argentina Banfield 
Teatro Ensemble que va 
meravellar el públic per la seva 
capacitat de plantar la llavor d’un 
canvi en els espectadors: qui 
són aquells a qui diem bojos? 
Pot ser la bogeria, a banda d’una 
condemna, una habilitat? Els 
Banfield no formen part de la 
programació de L’Altre Festival, 
però els interrogants que 
plantejaven sí que hi són. 

L’Altre Festival és, sobretot, un 
festival de creació amb 
propostes seleccionades pel seu 
valor artístic, més enllà del tema 
que tractin i de qui en formi part. 
Hi seran, entre d’altres, Los 
Galindos, amb Maiurta, un 
espectacle de circ d’entranya 
que ret homenatge a les cultures 
nòmades i als oficis ancestrals; 
la companyia Brots presenta Ella, 
una peça que tracta la voluntat 
de fer, de persones amb trastorn, 
més enllà de la pastilla amb què 
comença i acaba el món dels que 
tenen una malaltia; i la ballarina i 
coreògrafa Marta Carrasco amb 
L’últim sopar, un espectacle 
format per una ballarina, cinc 
actors i cinc persones 
diagnosticades. 

L’Altre Festival  

 
per fer teatre
L’Altre Festival combina arts escèniques i 
trastorn mental. Per Maria Junyent

L’AVENTURA

ORIGEN
Manel Anoro va fundar La Trifulga 

dels Fútils fa 15 anys; una companyia 
de teatre formada per persones amb 
trastorns mentals que va començar al 

Centre de Dia Pi i Molist. 

EL FESTIVAL
Fa dos anys que l’equip treballa 

per fer realitat L’Altre Festival, una 
proposta que aplega una trentena 

d’espectacles de companyies d’arreu 
del món.
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