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Seguint les mesures de prevenció del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en 
relació a la COVID-19, a Escenaris Especials no estem fent classes de teatre presencials. 
Però hem mantingut l’activitat de l’entitat. Durant aquestes setmanes de confinament estem 
fent assajos i classes online, videotrucades (o trucades) amb els alumnes, exercicis, 
reptes i jocs a les xarxes socials, a banda de treballar per la coordinació del projecte. 
Actualment Escenaris Especials té més d’un centenar d’alumnes; treballem amb diversos 
col·lectius en risc d’exclusió social: persones amb autisme, persones amb diversitat funcional, 
una malaltia mental, una discapacitat intel·lectual o física i persones en procés de superació 
d’una drogoaddicció. Treballem amb nens, joves i adults. Cadascun dels nostres alumnes té 
una situació personal diferent (algunes d’elles molt delicades), així que ens hem adaptat a les 
circumstàncies. Hem volgut ser útils i respondre a les necessitats de cada fundació. Alguns 
dels nostres grups estan treballant online: assajos amb el seu docent des de les seves 
llars/residències. Altres grups en què els alumnes no disposen d’ordinador o telèfon per fer les 
comunicacions amb vídeo, mantenen el contacte amb el seu docent de manera individual i 
setmanal telefònicament.  

Ens hem adonat que en aquests dies d’excepcionalitat el teatre es fa més necessari que 
mai. La trobada, l’encontre, l’espai de llibertat, el joc, la il·lusió, la ficció, esdevenen eines que 
ens serveixen als educadors socials, a l’equip d’Escenaris Especials i als alumnes, per 
connectar els uns amb els altres i sentir que estem construint una història plegats, encara que 
sigui a distància. Davant, doncs, d’aquest estat d’excepció, apostem per seguir avançant com 
fins ara i prosseguir fent camí per una cultura inclusiva on tota persona hi tingui cabuda i 
representació. 

En aquest sentit, a Escenaris Especials hem decidit que els professors continuen rebent els 
seus honoraris mentre duri el confinament. No només l’equip de coordinació, sinó també els 
docents externs que treballen amb cadascun dels grups (sigui quina sigui la situació del seu 
grup). És important per nosaltres explicar-ho, ja que no s’està actuant així des de totes les 
escoles de teatre. Pensem i reivindiquem la necessitat de donar valor en un moment com 
aquest a la feina dels professionals del món del teatre que es dediquen a la docència: sovint 
autònoms que fan malabarismes entre aquesta i altres feines, que formen part d’un sector 
laboral precari i que compten amb els projectes que tenen tancats. En el nostre cas, són els 
mateixos docents els que valoren en coordinació amb l’equip i les fundacions la millor manera 
de mantenir l’activitat viva i el contacte amb el seu grup.  

També volem informar que l’equip artístic de Domèstics continua treballant per la creació de 
l’espectacle d’Escenaris Especials, que de moment ha aplaçat les seves dates d’estrena fins al 
febrer 2021. Reprendrem els assajos tan bon punt sigui possible, adaptant-nos a cada 
fundació. De moment, podeu mantenir-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre 
correu infoescenarisespecials@gmail.com o seguir la nostra activitat a les xarxes socials.  

Volem aprofitar per recordar-vos que el projecte segueix actiu i a disposició de tots els seus 
alumnes/fundacions/famílies amb les que portem anys treballant. Si sou una persona amb 
diversitat funcional interessada en fer teatre, no dubteu en contactar amb nosaltres.  

La motivació pel teatre no se’ns ha apagat: tot l’equip d’Escenaris Especials continuem 
treballant per seguir generant teatre i apropar-lo així a tots aquells que en vulguin participar. La 
defensa d’una cultura de tothom i per a tothom és imprescindible, ara més que mai, i hem de 
batallar perquè aquesta situació esdevingui motor creatiu i artístic. 
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