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SINOPSI 

El Festival Còmic de Figueres, esperonat per l’Institut d'Investigació 

Biomèdica de Girona, amb la Dra. Maria del Mar Fernández i el Dr. Oriol 

Turró al capdavant, ha engrescat l’actriu gironina Meritxell Yanes Font i el 

dramaturg i director montmeloní Martí Torras Mayneris, i a quatre bandes, 

han creat aquest espectacle per a tots els públics per donar valor al sentit 

de l’humor en l’acompanyament de les demències.  

Els cuidadors dels pacients d’Alzheimer acaben recopilant un grapat de 

records desorganitzats, converses absurdes i situacions hilarants. A la dura 

tasca de cuidar el familiar o amic, s’hi afegeix la gran responsabilitat de tenir 

cura d’aquests records, que per pudor o necessitat, s’acabaran oblidant 

mica en mica, i s’acumularan en un continent, digues-li casa, armari, calaix o 

cervell, fins a perdre la forma, sentit, context sense l’oportunitat de convertir-

se en idea, imatge, inspiració per a futures generacions. 

Totes aquestes idees boges escrites en post-its són petites mostres d’amor, 

felicitat i bogeria, situacions reals i imaginàries, humils capes de dignitat 

amb les que volem donar escalf, divertir i redescobrir una nova relació 

pacient-cuidador d’una manera tendra i respectuosa. 

Perquè un cop el pacient s’oblidi d’aquest món d’etiquetes fluorescents,  

tornarà a aparèixer aquell somriure sorneguer que tenia quan era infant, i 

només restarà un darrer record per oblidar-ho tot.  
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FITXA ARTÍSTICA 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Públic: a partir de 14 anys 

TIPUS D’ESPAI ESCÈNIC: Teatres, sales polivalents, sales d’actes, centre 
cívics, ateneus... 
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Dramatúrgia i direcció artística: Martí Torras Mayneris

Amb l’assessorament i col·laboració especial de: Dra. Maria del Mar 
Fernández i Dr. Oriol Turró

Adjunt de dramatúrgia: Sadurní Vergés

Actriu: Meritxell Yanes Font

Espai escènic: Agustí Custey i Martí Torras

Vestuari: Carme Puigdevalls i Plantés

Atrezzo: Joan Alfred Mengual

Moviment: Fàtima Campos

Disseny de llums: Russo

Disseny de so: Carles Cors

Producció executiva: Imma Bové i Xavier Valentí

Una coproducció de: Festival Còmic de Figueres I MeriYanes Produccions 

Amb la col.laboració de: L’Ajuntament de Figueres, Fundació Salut 
Empordà i Ajuntament de Celrà- Fàbrica d’arts Celrà

I el suport de: Diputació de Girona

DURADA: 80 min.
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GÈNESIS DEL PROJECTE 
Aquest projecte neix de la voluntat d’escoltar a les persones i fer sentir la veu 

d’aquelles que moltes vegades, en el procés d’atenció i intervenció d’una malaltia, 

queden en segon terme, silenciades o invisibilitzades.  

La malaltia d’Alzheimer és el subtipus de demència més freqüent i es 

caracteritza per un deteriorament cognitiu d’inici insidiós i un curs progressiu. La 

dependència que genera la demència és atesa principalment pels familiars més 

pròxims (amb un marcat to femení). La prestació d’aquesta cura a un familiar 

implica que la persona responsable assumeix un compromís personal i social 

envers la seva parella, pare o mare i amb el seu benestar. Un compromís que a 

voltes pot representar un càrrega física, emocional, econòmica i social.  

Aquest projecte parteix del coneixement i l’experiència professional en 

l’atenció sanitària i sociosanitària de persones amb demència i també de les 

persones cuidadores. Una trajectòria assistencial i de recerca que ha demostrat 

que la combinació dels diferents factors implicats generen unes necessitats 

assistencials. El treball relacionat en la detecció de les necessitats no cobertes o 

parcialment cobertes percebudes per les persones cuidadores és el punt de 

partida de PÒSIT. 

La voluntat d’aquest projecte és traslladar a l’espectador com una persona, 

davant situacions complexes i compromeses, pot millorar la seva percepció de 

la situació, pot incrementar la seva qualitat de vida i la del familiar amb 

demència aplicant el sentit de l’humor. Així doncs, l’objectiu principal és fer palès 

a familiars i entorn, al personal assistencial i també al conjunt de la ciutadania, 

que en un moment o altre poden trobar-se en una situació similar, que l’ús de 

l’humor pot ser un recurs personal, a l’abast i a tenir en compte en el seu dia a 

dia.  
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Aquest any 2021 el Festival Còmic de Figueres celebra la seva catorzena edició; 

catorze anys d’optimisme, alegria i bon humor, malgrat crisis, pandèmies i 

caigudes de meteorits. Un bon humor que sovint es contracta, però que també es 

crea: la producció teatral és una de les raons de ser d’aquest projecte cultural.   

 

El lema del Festival Còmic és: «Festival Còmic de Figueres, un esdeveniment 

pensat per a fer de Figueres millor ciutat i del món, un lloc millor.» Una dita que el 

psicòleg i investigador de l’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, Oriol Turró 

Garriga, devia tenir ben present: la seva proposta de creació d’un espectacle a 

l’entorn de l’humor i les demències va rebre de seguida un sí entusiasta. 

 

Si es tracta de fer del món un lloc millor, cuidar els cuidadors es revela com a 

tasca primordial. Si el sentit de l’humor és un recurs compartit (i eficaç) entre 

familiars, entorn i personal assistencial per a acompanyar millor les demències, 

que s’obri el teló!   

 

Hem fet un bon equip: l’actriu i productora teatral Meritxell Yanes Font, el 

dramaturg i director Martí Torras Mayneris, la psicòloga i tècnica especialista en 

demències Maria del Mar Fernández Adarve, el propi Oriol Turró Garriga, la 

productora executiva Imma Bové Aymamí i els dos productors teatrals i directors 

del Festival Còmic de Figueres, Agustí Custey Malé i Xavier Valentí Cruset. 

 

Calen moltes estratègies diferents per a afrontar els reptes actuals de la nostra 

societat. Aportar un granet de sorra en un projecte cultural i social de les 

característiques que detallem en aquest document serà, sens dubte, treballar i 

invertir per a un món millor. 

      PI VALENTÍ 

Director artístic Festival Còmic 
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PARAULES DEL DIRECTOR 

Un post-it  és una eina que ens permet recordar petites coses quotidianes: una 
cita, una reunió, un número de telèfon, allò que hem de fer més tard o allò altre 
que no hauríem d’oblidar…De post-its  n’hi ha de petits i més petits encara, de 
totes formes i colors, lluminosos i cridaners, i ens recorden que són allà, presents, 
per tot… alertes i recordatoris que conviuen al nostre entorn i poden estar mesos i 
mesos enganxats per tota la casa. Amb el pas del temps s'aniran desenganxant i al 
final cauran, rebregats, acumularan pols a la part adhesiva i s’embrutaran i 
s’acabaran extraviant.   I allò que probablement ja no era tant important, deixarà 
de ser-ho definitivament i passarà a ocupar el racó de l’oblit en forma de pòsit.  

Oblit? Pòsit? 

On és aquest lloc? Qui se’n fa càrrec d’aquests sediments? Qui fa neteja de tota 
aquesta brossa de records? 

-Una actriu.  

Quan el Festival Còmic de Figueres em va proposar l’encàrrec de crear un 
espectacle còmic sobre la malaltia d’Alzheimer i l’efecte que provoca en els 
cuidadors, vaig recular als anys vuitanta, quan jo era un nen, i van diagnosticar la 
malaltia a la meva àvia. 

--Una comèdia.  

Divertiment no seria la paraula que resumiria aquella època. La meva tieta va 
dedicar molts anys de la seva vida a cuidar a la seva mare, amb devota abnegació, 
i no crec fos una època molt graciosa per a ella. Sovint es recorda més el malalt 
que el cuidador, però amb el pas del temps, recordo sentir més compassió per la 
meva tieta. Sempre vaig pensar que en aquell moment, ella es va oblidar de si 
mateixa per cuidar a la seva mare.  

Quina paradoxa que la cuidadora vetlli perquè l’altra recordi coses i en canvi 
s’acabi oblidant d’ella mateixa! 

-Això té gràcia? Pot fer riure?.  
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Al llarg de la vida aprenem a ser feliços quan tot ens va bé i aprenem a estar 
tristos quan van mal dades. Podem provar de mirar d’una altra manera aquesta 
malaltia i a la persona malalta? Podem riure'ns d’aquest tipus de  situacions? 

Segurament l’ús de l’humor pot ajudar als cuidadors a acceptar la malaltia, i 
sobretot a afrontar-la amb una mirada positiva, divertida, que ens permeti riure i 
somriure obertament. No és fàcil. Cal desaprendre i re aprendre. 

Per lògica tendim a atorgar a la malaltia el títol de desgràcia.   

La comèdia sovint s’escriu a partir de riure de les desgràcies dels demés. Els 
alemanys, tan seriosos ells, tenen una paraula que ho defineix: 'Schadenfreude', el 
sentiment d’alegria o satisfacció generat pel patiment, infelicitat o humiliació de 
l’altre. 

-Alzheimer també era alemany i tothom se’n recorda d’ell.  

-Això mateix, ha de fer riure però també ha de ser inspiradora.  

Els cuidadors acaben recopilant un grapat de records desorganitzats, converses 
absurdes i situacions hilarants vinculades a la malaltia. A la dura tasca de cuidar a 
la persona s’hi afegeix la gran responsabilitat de tenir cura d’aquests records, que 
per pudor, necessitat o vergonya, s’acabaran oblidant mica en mica, i 
s’acumularan en un continent, digues-li  post-it, armari, calaix o cervell, fins a 
perdre forma, sentit, context i convertir-se en idea, imatge, o un pòsit que sigui 
inspiració per a futures generacions. Totes aquestes idees boges, escrites en post-
it’s, són petites mostres d’amor, felicitat i bogeria, situacions reals i quotidianes, 
absurdes i imaginàries…Humils capes de dignitat amb les que volem donar escalf, 
divertir i redescobrir una nova relació malalt-cuidador que deixi pòsit. 

Perquè un cop la persona abandoni aquest món d’etiquetes fluorescents,  tornarà 
a aparèixer aquell somriure sorneguer d’infant, i només restarà un darrera paraula 
per oblidar-ho tot. 

         

MARTÍ TORRAS MAYNERIS 

Dramaturg i director  
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FITXA TÈCNICA

PÒSIT
Direcció: Martí Torras

Durada de l'espectacle: 80’ sense entreacte

Els  següents  requeriments  tècnics  representen  les  condicions  ideals  per  a  un  bon
desenvolupament de l'espectacle. Qualsevol modificació d'aquests requeriments haurà de ser
negociada amb el director tècnic i el representant de la companyia.

1. Espai escènic i condicions de la sala

• Dimensions de l'escenari : 8m d'ample x 6m de fons x 7m d'alçada.
• Dimensions de la boca : 8m d'ample x 6m d'alçada.
• Es necessari poder fer fosc total a l'escenari a qualsevol hora del dia.
• L’espai disposarà de guàrdies amb llum blava per a la circulació entre caixes tant de tècnics com

d’actors durant els assajos i representacions.
• Els controls de llum, vídeo i so hauran d’estar situats al fons de platea amb bona visibilitat, centrats

respecte a l’escenari i equipats amb taules amb les dimensions adequades per a poder-hi situar les
consoles i ordinadors. Distància màxima de l'escenari 25m. No cabines tancades.

• Seran necessaris 2 punts d'intercomunicació com a mínim. 1 Situat a l'escenari i 1 a control.
• Es necessitarà 1 escala o d'altres aparells d'elevació per arribar a una alçada de 6m

2. Camerinos

• 2 camerinos climatitzats tancats amb clau, equipats de la següent manera :
◦ Taula i mirall de maquillatge
◦ Cadires
◦ Presa de corrent 16A
◦ Dutxa amb tovalloles i sabó
◦ Penjadors
◦ Ampolles d'aigua individuals per actors i tècnics



3. Maquinària

• L'escenografia està formada per:
◦ Espai diàfan cobert de papers format post-it
◦ 4 ventiladors a terra
◦ Làmpada de peu
◦ 2 cubs de paper
◦ 1 ventilador penjat a barra
◦ 2 politges penjades a barra

• La càmera negra estarà formada per :
◦ 3 jocs de bambolines
◦ 3 cametes laterals
◦ 1 fons negre

• No s'utilitzarà teló de boca a l'inici de la funció, ni al final ni a cap dels dos entreactes.

4.   Il·luminació  

• Projectors
◦ 7 Retalls 1kW
◦ 14 PC 1kW
◦ 3 PAR 64 CP60
◦ 2 PAR 64 CP61
◦ 2 PAR 64 CP62
◦ 4 PAR Led RGB

• Accessoris
◦ Viseres per a tots els PC
◦ Tots els aparells han de tenir porta filtres i eslinga de seguretat.

• Regulació i control
◦ 36 Ch. de dimmer de 2,5kW-3kW DMX
◦ La llum de sala ha de ser regulada, en cas contrari s’hauran d’afegir aparells a la llista.
◦ 1 Taula programable amb patch electrònic per als canals de dimmer corresponents. Senyal 

DMX. Tipus: LT Hydra...

• Estructura
◦ 2  Estructures de carrer per a 2 aparells mínim
◦ 4 peanes
◦ 4 Vares electrificades dintre escenari
◦ 1 Vara electrificada o pont de sala
◦ Cablejat necessari per realitzar tot el muntatge



5.   Plànol llums  

Demanem l'enviament dels plànols del teatre o espai en format DWG  a l'adreça de correu 
f  estivalcomic@gmail.com   per a poder realitzar la implantació de la il·luminació

6. So

• Taula de so mínim 6 canals.
• Amplificació adequada a la sala.
• P.A. i 2 monitors. Tipus Nexo, D&B o similar.
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7. Personal

• Personal tècnic que aporta el teatre i que treballarà conjuntament amb els tècnics de la companyia 
durant els 2 dies de muntatge i el dia de desmuntatge.

▪ Personal tècnic
• 2 tècnics llums/so
• No serà necessari personal de carga

•  Personal tècnic de la companyia

◦ 1 Regidor
◦ 1 tècnic de llums i so

8. Contacte

• Coordinació tècnica
◦ Agustí (Titín) Custey Malé

+34 644 523 979
festivalcomic@gmail.com


