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Tu no surts a la foto el fruit de 2 anys de teatre
social, al TNC
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Autor: Teresa Bruna Teatralnet

Començo per la mala notícia: Tu no surts a la foto només es podrà veure els dies 17 i 18 de febrer
a la Sala Tallers del TNC. Seran, però, dos dies intensos amb activitats paralleles molt
interessants. Curt però intensiu! L'espectacle s'emmarca dins la Setmana de teatre i salut, un
projecte social del TNC, que en aquest cas vol mostrar el valor del teatre com a participant a
teràpies aplicades a trastorns mentals. L'autor del text és Enric Nolla i l'ha dirigit Antonio Simon
amb una ajudant de luxe: Glòria Balañà. L'interpreten Chantal Aimée, Xavier Ruano, Bernat
Quintana, Babou Cham i Teresa Urroz.

Enric Nolla i Antonio Simón han estat treballant amb la unitat psiquiàtrica de l'Hospital de Sant Pau
durant dos anys per portar a terme aquests resultats tan emocionants com imprescindibles: "La
proposta va néixer fa temps de la voluntat d'establir xarxes d'interacció amb persones que
assisteixen a un grup de teràpia familiar. El projecte es basa en portar una experiència al teatre,
sense la pressió d'haver de seduir als espectadors. És per això que només es fa dos dies, tot i que
està previst que pugui girar", ha dit aquest matí Xavier Albertí, director del TNC, a la presentació.
Hem d'afegir que fins ara s'havia anunciat com una lectura, però que finalment han fet uns assaigs
normals. L'obra pretén mostrar "què passa pel cap quan apareix un brot psicòtic, quins són els
components que sumen al voltant del qui arriba a aquesta situació i, sobretot, explicar-ho trencant
amb l'arquetip que engloba la paraula boig", exposa l'autor.

Virgínia Rangel, psicòloga i terapeuta familiar especialitzada en trastorns greus de la Unitat
Psiquiàtrica de l'Hospital de Sant Pau, ha dit que "el teatre és una manera de traslladar el que
passa dins d'un grup de teràpia fins la societat, ja que normalment no són persones donades a
confiar-se al món exterior, saben que són sovint estigmatitzades." Nolla l'ha escrit amb la
collaboració de pacients amb símptomes complicats, alguns amb dificultats per relacionar-se amb
la vida. "Imagineu el rebombori quan se'ls va dir que una gent de teatre faria un espectacle sobre
la seva vida! Però poder explicar-los coses i relacionar-se amb ells els ha fet sentir que són
capaços de crear i s'han sentit més lliures. Se'ls ha plantejat la possibilitat d'actuar, han participat
als assaigs, han opinat... És un projecte que va més enllà de l'obra i els ha fet pujar molt
l'autoestima. No parlem de curació, però hi ha hagut transformació, han canviat molt", assegura
Rangel.

El projecte va néixer del director Antonio Simon, a qui li barrinava pel cap portar a terme una obra
basada en una experiència psiquiàtrica. És a dir, ficar-se en un context delicat amb l'objectiu
d'ajudar a través del teatre. L'Enric Nolla, que es confessa "un negat pels encàrrecs", va acceptar
de bon grat escriure el text: "Penso que escriure és una actitud íntima i no m'agrada que m'imposin
cap tema. Però en aquest cas havia d'enfocar la feina al meu aire a partir d'una experiència pròpia,
compartida amb l'Antonio i amb tota la unitat terapèutica. L'escriptura formava part del procés de
creació, fins al punt que encara avui pot canviar. Només hi havia dues condicions: no tocar cap
tema relacionat amb la història personal dels nois i permetre opinions i consells dels terapeutes",
ha explicat.

Els nois es tracta d'un grup de teràpia on tots són homes, d'entre 20 i 40 anys- han compartit
l'experiència, han participat activament a les primeres lectures, a improvisacions i als assaigs: "Ha
estat meravellós barrejar la ficció amb la realitat! Però només hi han participat els que tenien



voluntat d'actuar i hem optat per fer-ho d'una manera fora del teatre. Hem gravat un vídeo que
interpreten dues persones del grup i dos actors ficció i realitat- que es passarà al principi de
l'espectacle, ja que situa l'espectador a la història. Ha estat un procés enriquidor per a ells i per a
nosaltres. Ha estat un treball artístic barrejat amb un treball terapèutic. Hem après molt els uns
dels altres!", afegeix el director, que considera que ha sentit "la força transformadora del teatre,
com la devien sentir els antics grecs."

L'ESPECTACLE

L'obra parla d'una família el dia en què al fill de la parella, sense antecedents ni causes aparents,
se li desperta un brot. Una persona normal i que, de cop i volta, empren un viatge per territoris
desconeguts de la ment humana: "No hi ha pares maltractadors ni drogues ni altres motius
evidents. L'espectacle ens mostra com s'hi enfronten. I no hi ha un final feliç però si una
reconstrucció del pacient. És d'això que es tractava!"

Per a Chantal Aimée ha estat una experiència emocionant: "No només hem assajat com altres
cops. A l'espectacle s'hi suma una vessant terapèutica i un compromís d'entendre la malaltia
mental. Veure que gent normal, amb problemes com els nostres, en un instant pot passar a l'altra
banda. Entendre que ens pot passar a tots! La peça es basa en investigar si la malaltia es
desenvolupa més si l'ambient del malalt és tòxic. Hem treballat molt els components de la família,
allà es treballa amb els familiars, també. Jo faig la mare!", explica l'actriu.

Bernat Quintana és un dels malalts. "Ha estat molt especial poder participar en una experiència
real. Els hem pogut conèixer, van venir als assaigs, hem anat a l'hospital... Per a ells també ha
estat una experiència i crec han estat molt valents de compartir el seu problema amb nosaltres. És
un tema que ens toca de prop, forma part de la societat. Els hem d'agrair la generositat que han
tingut. Hem viscut moments realment emocionants. Jo estic content de poder ser transmissor
d'això!"

La Teresa Urroz és la terapeuta: "L'alter ego de la Virgínia! L'obra m'ha tocat més a nivell personal
que actoral. El meu rol té una actitud receptiva amb els malalts. I el públic que ens mira, agafa el
paper de l'observador, el que segueix el problema des de fora."

LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

DINS LA SETMANA DE TEATRE I SALUT, PROJECTE SOCIAL DEL TNC

Tu no surts a la foto és un espectacle amb entrada gratuïta, que dóna prioritat als ABONATS al
TNC.

Arola Edicions ha publicat el llibre: Tu no surts a la foto, d'Enric Nolla.

DIA 16 DE FEBRER.

Conferència de Xavier Albertí: Medicina i dignitat

Hospital Clínic, 18 h. Entrada lliure.

En el marc del cicle Lletres i salut, organitzat conjuntament per l'Agència de Salut Pública de
Catalunya i la Institució de les Lletres Catalanes, amb la collaboració de la Xarxa Catalana
d'Hospitals i de centres promotors de la salut, Xavier Albertí oferirà una xerrada a l'Hospital Clínic
de Barcelona sobre medicina i dignitat entorn de l'espectacle El professor Bernhardi, d'Arthur
Schnitzler, un tast reflexiu de la visió que des de la literatura es té sobre la salut i els valors ètics.

DIA 18 DE FEBRER

Taula rodona: Teatre terapèutic

TNC, Vestíbul Sala Gran, 18,30 h. Activitat gratuïta.

El director de Tu no surts a la foto, Antonio-Simón, juntament amb experts del món de la
psiquiatria i de la psicologia, i moderats per Xavier Albertí, oferiran una taula rodona als assistents
que voldrà reflexionar i aprofundir sobre l'afectació que tenen les malalties mentals en les
persones i sobre com el teatre pot ser un element més d'inclusió social.

Participants:



- Xavier Albertí. Director artístic del TNC.

- Víctor Cabré . Doctor en psicologia. Cap de la Unitat d'Escenoteràpia de la Fundació Vidal i
Barraquer.

- Ana Pérez Muñoz .Psicòloga i especialista en Teatre terapèutic.

- Antonio Simón. Director de l'espectacle Tu nos surts a la foto.

- Raúl Vaimberg. Psiquiatra i psicoanalista i expert en psicodrama.

DIA 18 DE FEBRER

Colloqui amb Virginia Rangel: Cicle de colloquis

TNC, Sala Tallers, en acabar la funció de les 20 h. Activitat gratuïta.

Colloqui sobre Tu no surts a la foto comptarà amb la presència de Virginia Rangel, de la Unitat de
Psicoteràpia l'Hospital de Sant Pau, Enric Nolla, director de l'espectacle i l'equip artístic.

Psicòloga i terapeuta familiar, i especialista en trastorns mentals. Acreditada per la Societat
Catalana de Teràpia i familiar per la Societat Espanyola de Psicoteràpia. Professora Associada a
la Universitat de Vic. Terapeuta de l'Equip d'Atenció a Trastorns psicòtics en la Unitat de
Psicoteràpia l'Hospital de Sant Pau.

El colloqui es fa a la mateixa a la Sala Tallers després de la funció.


