
El TNC acull la 4a edició del Simbiòtic. 1r Festival dArts
Escèniques Accessibles
Teresa Bruna  •  original
El Festival Simbiòtic  arriba a la seva quarta edició sota el lema Gaudeixo Teatre.  I és que el
teatre és per gaudir-lo, però tots, i el Simbiòtic és el primer festival centrat en fer les arts
escèniques accessibles a tothom. Avui s’ha presentat al Teatre Nacional de Catalunya  el
programa d’aquesta edició que se celebra els dies 29 i 30 de novembre i 1 de desembre a la
Sala Tallers “la sala completament accessible del teatre”, ha dit Xavier Albertí,  director artístic
del TNC, molt feliç d’acollir per primer cop una edició del Festival.
Les codirectores del festival  Aina Pociello i Ana Candela, han agraït “l’acolliment i el suport
d’un teatre com aquest. Hi farem dos espectacles accessibles, jornades professionals, cursos
d’especialització en arts escèniques per a professionals de l’accessibilitat, un taller de teatre
inclusiu… Dos dies atapeïts i plens d’il·lusions!”
Entre les diverses propostes, es farà la Jornada Professional  Bones pràctiques per a la inclusió
i l’ccessibilitat en les arts escèniques;  tres cursos de formació: De l’escena a la paraula,
Interpretant el Teatre i Realitats intervingudes.  Un Panell de debat, que oferirà un diàleg entre
les ponents britàniques i la Fila 0, formada per representants nacionals de l’administració
púbica; un taller de teatre inclusiu dirigit per Lali Álvarez Garriga i Gary Shochat  amb la
col·laboració de Apropa Cultura… Són proposes molt extenses i complertes. Si us interessés
participar-hi, trobareu tota la informació aquí. Anem als espectacles:
ÓRDAGO A LA GRANDE
Vero Cendoya i Arantza López
Dia 29, a les 18.30 h.
Per a més grans de 14 anys
Órdago a la grande  és el primer espectacle que fan juntes Vero Cendoya i Arantza López. És
parlat en català i castellà, llengua de signes catalana, audiodescripció, subtitulació i bucle
magnètic. L’interpreten Ainoha García, Anna Morancho, Edgar Murillo, Èlia Farrero, Padi Padilla
y Xavier Teixidó.
“Són sis persones que es troben davant la mort i es qüestionen què han fet, què han deixat de
fer i què ja no tenen temps de fer. Gira a l’entorn de l’èxit i el fracàs i ens fa reflexionar sobre
el que hem fet a la vida”,  explica Vero Cendoya. L’espectacle utilitza dansa i text per igual, arts
plàstiques i moviment del cos. I també compta amb música, però no en directe.
Les creadores expliquen que: “les dues venim de la dansa però no havíem treballat mai juntes!
Vam fer una pluja d’idees i després un buidatge. Ha estat un viatge d’anada i tornada, des del
principi del tema fins l’emplaçament a escena.” Pel que fa al títol: “Surt d’una Impro! Recull
molt bé el que volem dir: ens ho juguem tot per treure el que volem i arribem on podem. La
paraula órdago  és una de les apostes del Mus (joc de cartes), i significa jugar-ho tot a una
carta.”
Anna Candela assegura que  “és súper enriquidor, és molt filosòfic. És un espectacle que pot
ser exhibit a qualsevol sala de teatre, no només al Festival Simbiòtic.”
Cendoya apunta, però, que no hem treballat soles.  “Hi ha hagut un Equip de Sensibilitat amb
Javi Díez, Carme Guillamón i Gonzalo Iturregui, que ens han posat la seva mirada perquè la
peça fos accessible.”
Entre les sis persones, n’hi ha amb diferents capacitats: una cega, una sorda…  “el que els ha
fet desenvolupar un vocabulari de moviment i expressió.”
————————————-
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Dies 20/11 i 1/12
Per a més grans de 14 anys
Un espectacle singular en clau feminista i de discapacitat, d’una de les dramaturgues
britàniques més guardonades del moment. Es nodreix de la història de Shakespeare des d’una
perspectiva enginyosa. És un monòleg interpretat per Sara Beer, també una actriu rellevant
que, des de fa anys, combina la seva feina interpretativa amb la implicació l món de les
persones discapacitades. A l’obra, Beer s’enfronta als actors sense discapacitat que l’han
lnterpretat abans que ella: Oliver, McKellan, Pacino... Acompanyada del cineasta Paul
Whittaker, l’actriu explora el personatge i reflexiona a través de diferents interpretacions:
rondalles, vídeos, projeccions en directe…
És un espectacle en anglès sobretitolat en angles i català, interpretat en llengua de signes
catalana, audiodescripció, subtitulació i bucle magnètic. Va ser nominat al James Tait Black
Memorial Prize 2019. S’ha programat amb la complicitat del Britisch Council, que també ha
col·laborat en la preparació de diferents tallers culturals impartits per Kaite O’Reilly, Jo Verrent
i la mateixa Sara Beer.
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