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Coses de la vida    gran barcelona
Aposta per la inclusió  LLL

artistes sense 
fronteres a 
Santa coloma

El Festival Internacional  
de Teatre Integratiu de la 
ciutat arriba a la 10a edició

MANUEL ARENAS
SANTA COLOMA

R
ecorda alguna pel·lícula, 
obra o espectacle que hagi 
vist recentment que tin-
gui com a protagonista 

una persona amb síndrome de 
Down? ¿I una persona cega? ¿I una de 
paralítica? Difícilment.
 Malgrat això, les persones amb di-
versitat funcional també són partí-
cips de l’art. Aquest altre art existeix, 
és possible. Mentre que la plena in-
clusió no arriba perquè la majoria de 
festivals no aposten per aquests artis-
tes, el Festival Internacional de Tea-
tre Integratiu (FITI), que serà aquest 
novembre a Santa Coloma de Gra-
menet amb la desena edició, hi posa 
el seu granet de sorra. Ho explica ai-
xí una de les seves directores artísti-
ques, Verónica Ramírez, que afirma 
que la inclusió és una carrera de fons 
en què es corre molt lentament.
 El FITI, iniciativa de la companyia 

Alquimistes Teatre, amb 20 anys 
d’experiència a Santa Coloma –«sen-
se el suport històric de l’Ajuntament 
no hauria sigut possible», puntua-
litza Ramírez– és el festival de tea-
tre inclusiu més antic de Catalunya. 
D’altres, com l’Eclèctic Festival de 
Tarragona o L’Altre Festival de 
Barcelona, segueixen els seus pas-
sos. Es tracta de festivals que «canvi-
en mirades», segons paraules de l’al-
tra directora artística del FITI, Fran-
cia Gajardo. «Canviar les mirades, els 
prejudicis, al voltant d’una realitat 
potser desconeguda per a alguns, pe-
rò no tan llunyana per a d’altres».
 «El teatre és terapèutic per a tot-
hom, però amb persones amb diver-
sitat funcional especialment hem 
vist grans canvis. Persones que tarta-
mudejaven molt i ja no ho fan; d’al-
tres que han guanyat capacitats co-
municatives o que han millorat la se-
va psicomotricitat», sosté Ramírez. 
Però, ¿què aporten festivals com el 

Persones amb diversitat 
funcional expliquen com 
estan superant l’estigma

MIgUel Ángel PUY 3 46 ANYS

El ballarí en cadira 
de rodes que obre 
les portes als altres
Miguel Ángel Puy té 46 anys, 
va en cadira de rodes i és ba-
llarí de la companyia Liant La 
Troca. A més, pel seu comp-
te, és autodidacta i s’entrena 
i participa en altres projectes 
artístics. Arran d’un accident 
el 2014, li van haver d’ampu-
tar les cames i va reviure una 
inquietud artística d’adoles-
cent, cosa que el va portar a 
implicar-se en la dansa inte-

grada. «Em van incapacitar 
totalment per a qualsevol ac-
tivitat laboral i jo no em po-
dia quedar a casa. Vaig co-
mençar a descobrir la cultu-
ra de la nit barcelonina i vaig 
decidir participar en projec-
tes de dansa integrada des-
prés de provar amb els mo-
nòlegs, la poesia i el teatre». 
Malgrat totes les dificultats 
que li suposa la seva mobi-

33 Miguel Ángel Puy, en acció.

litat reduïda, Puy assegura 
que està percebent un can-
vi en les mirades dels altres. 
«Si fas el que t’agrada, en el 
meu cas ballar, amb natura-
litat, treball i talent, disfru-
tes i saps captar les mirades, 
al final els marginals acaben 
sent els altres», afirma. 
 Les persones amb diver-
sitat funcional dedicades a 
l’art són, segons el ballarí, 
«l’ariet que obre camí a tot el 
col·lectiu» en termes d’inclu-
sió, ja que són els que més vi-
sibilitat li donen. «Nosaltres 
juguem les nostres cartes: jo 
sé que hi ha coses que no puc 
fer, però sé on són les meves 
fortaleses i, si vols, pots fer 
coses molt boniques». H

anna ManZanareS 3 29 ANYS

Una actriu amb 
síndrome de Down 
que ho dona tot
Anna Manzanares té 29 anys, 
síndrome de Down i és actriu 
a la companyia Alquimistes 
Teatre de Santa Coloma de 
Gramenet, que agrupa perso-
nes amb diferents diversitats 
funcionals. Va començar al 
teatre ara fa 12 anys perquè 
és un món que l’il·lusiona. 
Fins ara, ha actuat en obres 
com La Bella i la bèstia, Hamlet, 
Romeu i Julieta i El efermo imagi-

nario, entre d’altres, i  diu que 
ha disfrutat molt. 
 Al FITI, en què ha actuat a 
la totalitat d’edicions tenint 
en compte que la seva com-
panyia és l’organitzadora 
del festival des dels orígens, 
tindrà aquest any un paper 
a l’obra Donde manda el amor 
no manda capitán. «No ens do-
nen gaires pistes sobre el seu 
rol a l’obra i preferim que si-

33 Anna Manzanares, durant una funció.

jOAN MARTíNEz SERRES

gui una sorpresa», assegura 
el seu pare, Xavier Manza-
nares, que posa en relleu la 
importància que pren l’art 
a l’hora de promoure la ple-
na inclusió de les persones 
amb diversitat funcional en 
la societat. «Costa molt, però 
tots treballem en una matei-
xa direcció», ratifica. El tea-
tre manté activa l’Anna, per-
què la desenvolupa i li treu 
tot el que té, segons parau-
les del seu pare. «És una te-
ràpia molt bona perquè no 
va al teatre per obligació, si-
nó per passió; a ella l’emoci-
ona molt i és una gran eina 
per obrir les portes de la in-
clusió, tot i que és molt com-
plicat». H
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FITI a la societat i als artistes? Qua·
tre d’ells amb diferents capacitats, 
Anna, Miguel Ángel, Mercedes i Glo·
ria, parlen sobre com la seva experi·
ència ajuda a lluitar contra l’estig·
ma.

ARIET DE LA INTEGRACIÓ / Anna Manza·
nares, integrant de l’agrupació colo·
menca Alquimistes Teatre, actuarà 
durant el FITI a l’obra Donde manda el 
amor no manda capitán. L’Anna, que té 
29 anys i síndrome de Down, va co·
mençar a fer teatre fa 12 anys, i es 
mostra il·lusionada amb un paper 
que els seus pares desconeixen per·
què prefereixen que sigui una sor·
presa. «El teatre és una gran teràpia 
per a ella: la manté activa, la desen·
volupa i fa que s’emocioni i s’apassi·
oni», afegeix el pare de la noia, Xavier 
Manzanares.
 Del 4 al 12 de novembre el FITI po·
sarà a disposició del públic el gruix 
de les seves propostes; més tard, el 

3 de desembre, Dia Mundial de les 
Persones amb Discapacitat, conclou·
rà l’edició d’aquest any amb un es·
pectacle autobiogràfic protagonit·
zat per Cristian Génova –de la com·
panyia T de Tullido– sobre els reptes 
quotidians d’una persona en cadira 
de rodes. El festival coincideix pràc·
ticament en dates amb la Setmana 
Apropa Cultura, una iniciativa de la 
Generalitat per la inclusió, que ofe·
reix del 23 al 29 d’octubre a diversos 
municipis catalans més de 200 expe·
riències culturals –teatre, música, 
dansa, exposicions– a persones en si·
tuació vulnerable i en risc d’exclu·
sió.
 Per la seva part, el FITI compta en·
tre el seu gruix de propostes amb ac·
tivitats de sensibilització, com una 
taula rodona, i amb obres de teatre, 
peces musicals, comèdies o especta·
cles de dansa integrada. En aquesta 
última disciplina s’ubiquen Miguel 
Ángel Puy i Mercedes Losado, que 

són parella de ball a la companyia Li·
ant La Troca. El primer va en cadira 
de rodes; la segona és invident. «Des 
que vam actuar  junts al Mercat de 
les Flors, el nostre director va perce·
bre un gran feeling entre nosaltres i 
ens ha mantingut com a parella», as·
segura Puy, que apunta al món de 
l’art com el que dona més visibilitat 
a la diversitat funcional, ja que actua 
com a «ariet que obre camí a tot el col·
lectiu».
 Mercedes, que va entrar al món 
artístic arran de la seva malaltia de·
generativa de pèrdua de visió, opi·
na que l’art integratiu és capaç de 
canviar mirades només si té quali·
tat: «No m’agrada qualsevol cosa. Pe·
rò si és un espectacle digne i ben tre·
ballat, és difícil que qui té prejudicis 
els mantingui al veure cossos tan di·
ferents i feliços mostrant la seva sen·
sualitat». «Alguna gent et conceptua 
des del punt de vista d’‘¡Oh, pobret!’, 
però quan veuen que fas una cosa 

digna i bonica et miren d’una altra 
manera».
 Per la seva part, Glòria José, també 
ballarina, és l’única de les quatre per·
sones entrevistades sense discapaci·
tat. O, com ella diu, «sense discapa·
citat visible». José també forma part 
de Liant La Troca, la companyia que 
agrupa persones amb i sense diver·
sitat funcional, i diu que la seva ex·
periència ballant al costat de perso·
nes discapacitades ha fet que invisi·
bilitzi aquestes discapacitats: «Ni me 
n’adono. Jo ballo amb persones; és 
una trobada d’un cos amb un altre, 
independentment que tingui disca·
pacitat o no».
 Segons José, els espectadors d’en·
trada «s’espanten una mica», però al 
cap d’una estona s’obliden que hi ha 
una cadira de rodes a l’escenari i co·
mencen a veure l’espectacle. «Quan 
una cosa és diferent de nosaltres ens 
espanta, però la clau és tenir una mi·
rada curiosa». H

Els espectadors  
s’espanten al principi, 
però de seguida obliden 
que hi ha una cadira de 
rodes a l’escenari

«Persones que 
tartamudejaven molt 
ja no ho fan, d’altres 
han millorat la seva 
psicomotricitat»

La capacitat, sense 
veure-hi, d’utilitzar el cos 
per fer «coses belles»
Mercedes Losado té 56 anys i 
és ballarina invident de Liant 
La Troca, on ja fa quatre anys 
que actua. Als 42 anys va dei·
xar de treballar com a infer·
mera a causa d’una malaltia 
degenerativa, la retinosi pig·
mentària, que li ha produ·
ït una gran pèrdua de visió. 
Malgrat això, Losado expli·
ca que si no arriba a ser per 
la malaltia no hauria desco·

bert el món de l’art –ja que la 
feina no li deixava temps per 
a l’oci–, on ha tingut experi·
ències en el teatre i la dansa 
integrada. «I és superinteres·
sant, perquè he conegut dife·
rents cossos; gent amb dife·
rents formes de moure’s que, 
a l’escenari, s’acoblen a tu 
perfectament», diu.
  Un bon exemple d’això és 
el del mateix Miguel Ángel 

Puy, amb qui Losado confor·
ma parella de ball des que 
van debutar al Mercat de les 
Flors de manera molt satis·
factòria per a tots dos. Segons 
la Mercedes, una de les grans 
diferències entre el món de 
l’art integratiu i del «capa-
citat» és que en el primer, a 
diferència del segon, no se 
sent jutjada. «Tu tens un de·
terminat cos, el que sigui, i 
saps que aquesta és la teva ei·
na de treball per crear coses 
belles». La ballarina creu que 
aquest tipus d’art és efectiva·
ment capaç de trencar fron·
teres, però apel·la a la quali·
tat per produir tal efecte, «un 
art digne i ben treballat», i no 
«qualsevol cosa». H

MERCEDES LOSADO 3 56 ANYS

33 Mercedes Losado, ballarina de Liant La Troca.

JORDI MANOSA

GLÒRIA JOSÉ 3 45 ANYS

Lliçó de vida d’una 
companya de ball sense 
«discapacitat visible»  
Gloria José té 45 anys, viu a 
Barcelona i també és ballari·
na i ajudant de direcció a la 
companyia Liant La Troca. Jo·
sé no té cap discapacitat; o, 
com ella diu , «cap de visible». 
Va començar en la dansa de 
casualitat, apuntant·se a un 
taller fa nou anys, tot i que 
segueix participant en pro·
jectes artístics. En aquesta 
edició del FITI serà una de les 

protagonistes d’un especta·
cle de dansa integrada titu·
lat SIN-CON-TACTO –creat per 
a l’ocasió–, que serà la carta 
de presentació del festival el 
dia 4 de novembre a la plaça 
de la Vila. La ballarina asse·
gura que la seva experiència 
ballant amb persones disca·
pacitades ha fet que ni s’ado·
ni d’aquesta circumstància 
quan és a l’escenari: «El ta·

33 Glòria José, ballarina i ajudant de direcció. 

lent no té res a veure amb 
tenir diversitat funcional o 
no. D’ells he après moltes co·
ses». La Gloria opina que la 
gent, quan assisteix per pri·
mera vegada a un espectacle 
integrat, «s’espanta una mi·
ca», però després se n’obli·
da i deixa de veure la cadi·
ra de rodes per veure els pro·
tagonistes. Segons José, la 
clau és assistir com a públic 
a aquests espectacles amb 
una «mirada curiosa», per 
ampliar horitzons i deixar 
enrere prejudicis i estigmes. 
«Hi ha gent que pensa que la 
dansa està reservada als ele-
gits, però el cert és que és un 
art apte per a qualsevol que 
vulgui viure i jugar». H


