COMPANYIES ESCÈNIQUES I SALUT MENTAL: COM, QUI I QUÈ?
(Jornada professional a l’Altre Festival)
Com es crea una Companyia Escènica en Salut Mental? Qui l’ha d’integrar? Qui l’engega? Com
comença? Com es finança? Ha d’estar dins o fora les institucions sanitàries? I de les culturals?
Pot professionalitzar-se? Existeix un circuit d’exhibició?
Són moltes les experiències escèniques sorgides des de l’àmbit de la Salut Mental, algunes
iniciades com a petits tallers experimentals i d’altres ben consolidades com a Companyies
estables de teatre, dansa o música. Sorgides com a eina terapèutica, sovint sobrepassen
aquesta dimensió i adquireixen vida pròpia esdevenint veritables projectes culturals.
És innegable la dimensió rehabilitadora i socialitzadora d’una Companyia Escènica per un grup
de persones amb trastorn mental. Fins i tot pels professionals de les arts escèniques que
participen d’aquests grups s’obren mons d’aprenentatge, de relació i de creació inèdites i
enriquidores. Però la nostra experiència ens diu que es pot anar molt més enllà. La creació
d’obra pròpia, texts, espectacles, música per part d’aquestes Companyies, les converteix en
autèntiques dinamitzadores de la cultura. Si a tot això li afegim el poder transformador en la
mirada del públic; trencant prejudicis, estigmes i etiquetes entorn del trastorn mental, ens
trobem davant de projectes vitals de grans dimensions.
Però també ens cal reflexionar sobre les dificultats que suposa trobar grups, estrenar
creacions, accedir a espais escènics de qualitat i tota una sèrie de premisses i condicionants
que dificulten el dia a dia dels projectes ja existents.
Des de l’Altre Festival no tenim totes les respostes i per això ens agradaria analitzar les
necessitats que plantegeu els professionals i així anar desenvolupant un full de ruta que
serveixi per a la generació de nous projectes d’arts escèniques i salut mental al territori.
OBJECTIUS:
- Posada en comú d’experiències, metodologies, idees entorn de les Arts Escèniques i la Salut
Mental.
- Detectar les necessitats del sector de les arts escèniques i la salut mental.
- Analitzar des de la pràctica les dificultats i problemes als quals s’enfronten els professionals.
- Elaborar un esborrany d’una metodologia consensuada amb maneres d’intervenir davant dels
diferents agents (administració publica, grups de persones amb trastorn mental, professionals
de les arts escèniques, etc...) per a generar projectes exitosos.
MÈTODE:
Des de l’Altre Festival volem obrir nous espais de diàleg entre professionals de la salut mental
i/o les arts escèniques. Però ho volem fer escapant de formats convencionals. Volem teoritzar
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a partir de la pràctica. Per això plantegem aquesta trobada com una manera d’activar-nos i
passar a l’acció unint teatre i follia.
Et plantegem aquesta jornada com un repte:
Hauràs de crear la teva pròpia companyia escènica tenint en compte totes les dificultats reals
que ens trobem avui en dia.
Es crearan 4 grups integrats per persones provinents de diferents àmbits: salut, gestió cultural,
creadors escènics, etc. Es demanarà al grup que defineixi tots els passos a seguir des de la
creació del grup fins a l’exhibició de l’espectacle, sigui a partir d’un text teatral, un tema, una
peça musical o qualsevol premissa de creació escènica.
Finalment es posarà en comú la feina dels diferents grups.
S’elaborarà un document final de conclusions i recomanacions de cara a la creació d’una
Companyia d’Arts Escèniques en Salut Mental.
ADREÇAT A QUI:
-Professionals de la Salut Mental
-Professionals de la Gestió Cultural
-Creadors escènics.
QUAN I ON:
Dissabte 4 de juny de 10 a 14 hores a la Sala Sebastià Guasch del Mercat de les Flors
COM PARTICIPAR:
-Enviar un correu a info@laltrefestival.cat amb les següents dades:
.Nom
.Àmbit de treball o d’interès
.Petita explicació sobre la teva experiència en l’àmbit de les Arts Escèniques i la Salut
Mental i els motius per participar a la jornada.
.Telèfon i correu de contacte
-Nombre de places: 40
-Preu: 10 euros que s’abonaran el dia de la jornada.
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