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Granollers  estrena  una  obra 
muntada per actors tartamuts

El Teatre Auditori  de Granollers ha estat l'escenari 
d'una  obra  molt  especial.  L'estrena  d'una  obra 
teatral no és una cosa novedosa en una ciutat tan 
avesada a les arts escèniques com Granollers sinó 
fos perquè aborda un tema singular en el panorama 
teatral: la tartamudesa. I, a més, una gran part dels 
actors tenen aquesta problemàtica.

"Vidas melódicas" , el títol de l' obra, recorre la vida 
d'un  avi  tartamut  aturant-se  en  els  episodis  més 
dolorosos, pel  rebuig social  o per la por personal. 
L'origen de la idea explica  Abel Robledo, que és el 
coordinador general de l'obra, va sorgir de la unió 
de  dos  projectes:  el  d'un  taller  de  teatre 
d'autoajuda  que  ell  havia  muntat  i  la  idea  de 
Gonzalo Redondo, encarregat de la música de l'obra, 
d' organitzar un concert benèfic. El director d'escena 
contractat per a desenvolupar el project va proposar 
de  fer  un  musical  sobre  la  tartamudesa, 
posteriorment,  es  va  organitzar  un  càsting  entre 
persones tartamudes per completar  el  repartiment 
de l'obra. 

Amb aquesta obra,  al  darrere  de la  qual  hi  ha la 
Fundació Espanyola de la Tartamudesa i la dirigit en 
Bertus Compaño. El col·lectiu reclama l'acceptació , 
en  tots  els  àmbits,  amb normalitat,  amb igualtat, 
perquè  la  tartamudesa  no  sigui  un  motiu  de 
marginació i que sempre se'ls doni temps per poder-
se  expressar.  Els  diners  recaptats  es  destinaran 
principalment als nens i nenes afectats per aquesta 
dificultat. Un tractament a temps pot corregir-ne el 
80% dels casos.

Dels  36  actors  de  "Vidas  melódicas", 12  són 
tartamuts.  Fer  teatre  per  a  ells  és  una  teràpia. 

L'objectiu, però,  és la reivindicació. Un clam per la 
igualtat  a  tota  la  societat,  per  poder  acabar  les 
frases  per  ells  mateixos  i  no  que  els  altres  se'ls 
avancin.  A l'Estat  espanyol  hi  ha  800.000 afectats 
per tartamudesa.

L'obra  està  inspirada  en  el  Conte  de  Nadal de 
Charles Dickens i narra la història d'un avi i el seu 
nét,  els  dos  tartamuts,  però  amb  diferents 
perspectives,  ja  que  mentre  l'avi  és  pessimista  i 
explica la part negativa d'aquesta disfunció, el nen 
és optimista i simbolitza el futur.

La  tartamudesa  s'inicia  en  la  infantesa,  ja  que 
habitualment  els  símptomes  es  comencen  a 
presentar entre els 2 i els 5 anys. No es tracta d'una 
malaltia sinó d'una dificultat involuntària i cíclica que 
causa interrupcions en la fluïdesa de la parla. No es 
coneixen  amb  exactitud  les  causes  de  la 
tartamudesa,  tot  i  que  els  estudis  més  recents 
suggereixen que es produeix per una interrelació de 
diferents  factors,  tant  biològics  i  psicològics  com 
socials.

La  Fundació  Espanyola  de  la  Tartamudesa  estima 
que a Catalunya hi ha unes 120.000 persones que 
pateixen aquest trastorn, la qual cosa equival al 2% 
de la població adulta i al 5% dels nens. A la totalitat 
del  territori  espanyol,  la  xifra  supera  les  800.000 
persones.  Els  afectats  per  aquesta  alteració  són 
sovint víctimes d’automarginació  i  discriminació  en 
l’àmbit social i, especialment, en els àmbits laboral i 
escolar,  cosa  que  els  impedeix  progressar  de 
manera adient en aspectes importants de les seves 
vides. 

Com a curiositat us direm que una de les actrius que 
interpreta  Vidas  Melódicas és  l'Alba  Balcells 
ex-alumna del nostre IES.
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