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“El que 
nosaltres  

fem  
també és 
cultura”

Fa 15 anys que dirigeix la Tri-
fulga dels Fútils, una compa-
nyia de teatre formada per 
persones amb malalties men-
tals. L’experiència ha sigut 

tan positiva que Manel Anoro es va plan-
tejar reunir altres grups similars. La idea 
s’ha materialitzat aquest mes de juny en 
L’Altre Festival, sobre arts escèniques i 
salut mental. La primera edició, amb 
més de 30 espectacles de teatre, circ, 
dansa i música, ha sigut un èxit i ha de-
mostrat el potencial de les arts escèni-
ques com a eina integradora. 

Quines han sigut les claus de l’èxit? 
Aquest festival reuneix moltes qualitats: 
és una aposta cultural diferent per a Bar-
celona, i no perquè estigui feta per ma-
lalts mentals sinó perquè sorgeix de la 
base, dels barris: reivindiquem que és un 
festival de cultura popular. Després, té un 
eix rehabilitador, però no és el que ofe-
rim al públic, ja que li donem espectacle. 
L’altre potencial és el de l’antiestigma.  

¿I quin és el paper del teatre en les per-
sones amb problemes de salut mental? 
Les persones amb problemes de salut 
mental pateixen aïlllament, desocialit-
zació i un patiment pel qual acaben re-
closos en una carcassa. Les arts escèni-
ques et proposen sortir d’aquí, enfron-
tar-te a un repte, col·laborar amb més 
gent i formar part d’un grup. Sols no som 
res, necessitem el grup: la família, la pa-
rella, els amics... Per a nosaltres és molt 
clar, però quan el malalt mental surt de 
la consulta l’únic que li diuen els psiqui-
atres és: “T’hem tret les veus, el pati-
ment, i ara espavila’t!” Però no li sabem 
donar cap eina més enllà de l’eina de la 
inserció laboral o la dels tallers en cen-
tres de dia. La feina està molt bé, però 
també necessites algú amb qui enviar-te 
whatsapps o amb qui sortir. 

I el teatre ho supleix? 
No és el teatre el que ho fa sinó el grup. 
Amb una altra activitat també passaria. 
Però el teatre, la dansa i la música són, a 
més, moments de joc, de riure, d’estar 
junts... I no és una estona per oblidar la 
realitat, sinó que és la realitat, una esto-
na d’estar amb amics. Aquest és el poten-
cial grupal del teatre. I aquesta és una for-
ça dels educadors que treballen en salut 
mental. Aquest festival ha empoderat per 
primer cop aquesta gent, perquè qui dic-
tamina les normes d’actuació en el món 
de la psiquiatria i la medicina són els es-

A la pràctica, com es nota l’efecte?  
A la Trifulga dels Fútils hem aconseguit 
que la gent surti d’aquesta reclusió in-
terior tan bèstia i tan limitant, i la per-
sona millora les seves relacions, aprèn 
a ser tocat, a parlar... És com treure una 
persona per primer cop d’un pou i ense-
nyar-li una eina de socialització. I 
aquesta feina és paral·lela a la psiquià-
trica. 

¿Treballeu conjuntament amb els psi-
quiatres?  
No. Excepte en alguns casos en què ens 
han ajudat, en general quan expliques el 
que fem a qualsevol unitat de psiquiatria 
et diuen: “Què és això?” Però seria bo 
que fos complementari. I l’altre àmbit és 
el de la cultura. Hi ha hagut institucions 
culturals que ens han dit que això no era 
cultura, que eren serveis socials. Però 
el que nosaltres fem també és cultura. 
Què vol dir que no ho som? Que no som 
al Nacional? Que no som professionals? 
L’amateurisme no és cultura? No ens 
creiem prou que la gent s’organitzi per 
fer cultura. 

No deixa de ser un festival de teatre. 
Quina ha sigut la qualitat de les obres? 
Hi havia de tenir cabuda tothom, però 
les propostes han de tenir cara i ulls per 
ser visionades. I hem superat les expec-
tatives. Hem convidat gent que no tenia 
res a veure amb el món de la salut men-
tal i han quedat sorpresos. Difícilment 
podrem competir amb el món professi-
onal, però hi ha una transmissió d’emo-
cions amb el públic molt potent. Pel que 
es diu, per com es diu i per la manera 
dels actors de plantar-se dalt de l’esce-
nari. Molts textos són creacions pròpies 
que parlen de les seves vivències, però 
d’altres no. A banda, és un món descone-
gut: en la salut mental fa por entrar-hi 
perquè suposa enfrontar-se a les pròpi-
es pors, i la malaltia mental és tot allò en 
què no voldries caure mai.  

L’estigma de les malalties mentals. 
Però aquest festival és l’altra cara de 
l’estigma, perquè fem una proposta no 
patidora: disfruta i aprèn del que t’estan 
explicant. 
 
¿Tindrà continuïtat? 
Sí, però ens plantegem fer-ho 
biennal i explorar si és ex-
portable.e

LARA BONILLA

“Fa por entrar 
en el món de la 
salut mental 
perquè suposa 
enfrontar-se  
a les pròpies 
pors”

la contra

taments que són a dins de la consulta, 
mentre que els professionals que treba-
llen a la trinxera estan oblidats. Nosaltres 
volem obrir una nova línia –que no és 
l’única–, i volem fabricar grups. Són gent 
molt fràgil a la qual el que els fa sobreviu-
re és el grup. Alguns ho diuen: “Si no es-
tigués amb ells cada dia, estaria tancat a 
casa”. El grup és fonamental per a tots. I 
les arts escèniques en salut mental poden 
tenir un paper molt important. 

Sense experiència prèvia, ha aconseguit mobilitzar més d’un centenar de voluntaris 
per aixecar el primer festival d’arts escèniques i salut mental. I ha sigut un èxit
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