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El punt de partida 

Els amics i els familiars de les persones amb discapacitat solen relacionar-se amb elles 
sense perdre de vista la seva condició. Les agrupacions de persones amb discapacitat, per 
tal de millorar les vides de les persones que pertanyen al seu col·lectiu, es creen en base a 
limitacions específiques. No és d’estranyar que, amb aquest punt de partida, moltes  
persones amb discapacitat es percebin “impedides” i menys capaces que la resta. 

Què passaria si ens centréssim únicament en el poder creatiu i artístic de les persones amb 
discapacitat?. Probablement la nostra relació quedaria alterada permanentment i, de 
rebot, la percepció del que és i no és possible també. 

L’organització 

L’Art Impossible neix de la fusió de dos projectes independents que l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat ha coordinat per tal de donar forma a un gran esdeveniment de 
la cultura inclusiva a la ciutat de Barcelona. Aquestes dos propostes eren l’exposició 
d’artistes organitzada per l’associació Artistas Diversos i un festival d’arts inclusiu idea de 
Jordi Estrada. 

Sumant esforços i amb la col·laboració de diverses institucions, empreses i entitats, 
finalment el proper 14 de febrer de 2015, el Mercat de les Flors i l’Institut del Teatre de 
Barcelona acolliran la primera edició d’aquest festival artístic on les arts plàstiques i 
escèniques es converteixen en el vehicle de transformació de les persones que actuen, 
comuniquen, presenten i assisteixen. 

L’organització ha estat a càrrec de l’associació Artistas Diversos i Jordi Estrada, amb el 
finançament i el suport tècnic de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 

A més, hi han col·laborat Temps i Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona, cedint 
activitats del programa Temps per Tu; l’Institut del Teatre i el Mercat de les Flors, cedint 
espais i recursos tècnics i materials; l’entitat Jiwar Creació i Societat, pel que fa a l’àrea 
artística; i les entitats ONCE, Sils i Tres Turons, oferint desinteressadament les mesures 
d’accessibilitat per a persones amb discapacitat visual i/o auditiva. 
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Els ingredients 

• Arts escèniques i plàstiques inclusives: dansa, música, teatre, poesia, titelles, una 
exposició de pintura, tallers variats... Diferents actes al llarg del dia on les persones 
amb discapacitat són protagonistes i formen part de projectes creatius no vinculats 
de manera exclusiva amb el col·lectiu.  

• Uns presentadors molt especials: diferents presentadors apadrinen cada actuació, 
molts d’ells coneguts pel gran públic, com Antoni Bassas o dues components del 
grup Las Migas, i d’altres menys coneguts però fonamentals dins l’àmbit del 
moviment associatiu de les persones amb discapacitat, com els reporters de 
TEBVist. 

• Taules rodones i xerrades per apropar les propostes al públic: es generen 
oportunitats de diàleg entre artistes i públic per tal de compartir experiències i 
presentar els projectes artístics, aquests espais compten en alguns casos també 
amb la participació dels reporters de TEBVist. 

• Una gran exposició per mostrar-ho tot: pintors, escultors i fotògrafs amb 
discapacitat mostren la seva obra a la vegada que estan disponibles per parlar amb 
els visitants i el públic.  
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Els artistes 

ARTS ESCÈNIQUES 

Música, dansa, teatre, titelles i poesia 

• Música: Ignasi Terraza, Nono Fernández i Xavi Hinojosa 

• Música: Tirabol 

• Percussió: Santi Carcasona 

• Dansa: Jordi Cortés - Col·lectiu Liant la Troca, 

• Teatre: Companyia Brots - Pallapupas 

• Contes: Elisabet Ulibarri 

• Poesia: Santiago Estrada 

ARTS PLÀSTIQUES: 

• Pintura: Artistas Diversos 

• Pintura, escultura, escriptura creativa: Susoespai 

COMUNICACIÓ: 

• TV i Internet: TEBVist 
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IGNASI TERRAZA, NONO FERNÁNDEZ I XAVI HINOJOSA. JAZZ 

Ignasi Terraza, cec des dels 9 anys, és un dels pianistes de jazz més destacats a l’Estat 
espanyol amb una gran projecció internacional. Reconegut amb nombrosos premis i amb 
una extensa discografia ha acompanyat músics de renom, com a pianista i també amb el 
seu trio. Té un so molt personal, ple de virtuosisme, i una música on destaquen la força 
rítmica del swing i la sensibilitat de la seva expressió. Fa mes de 20 anys que comparteix 
escenaris amb Nono Fernández, professor de contrabaix jazz al Conservatori del Liceu, 
lidera el seu trio, i és membre dels trios dels pianistes August Tharrats i Francesc Capella. I 
fa uns 10 anys que toquen junts amb Xavi Hinojosa, bateria molt sol·licitat que col·labora i 
grava amb nombrosos músics de renom.  

 

TIRABOL  

Fer un tirabol, a la Patum de Berga, és compartir el darrer moment de la festa formant part 
d’una comunitat que gira al so de la música; no existeix cap barrera que separi a les 
persones. Per això, per a fer el nostre Tirabol musical ens hem reunit tres músics 
professionals amb estudiants, persones de diverses edats, així com dues persones amb 
diversitat funcional. Som: Abel Puig: Flautes de bec; Albert Gumí: Guitarra i arranjaments; 
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Blai Gumí: Contrabaix; Daniel Ocaña: Clarinet en do; Joana Gumí: Violí; Marta Sarrato: 
Acordió; Queralt Roca: Clarinet en sib; Sara Puig: Violoncel. 

 

SANTI CARCASONA. “DRUM CIRCLE” 

Un Drum Circle és una experiència sensorial inclusiva basada en desenvolupar la intuïció 
individual i col·lectiva per generar, mitjançant la percussió, una orquestra única, de i per el 
moment. És una finalitat en sí mateixa. Una jam session de percussió dirigida per en Santi 
Carcasona, qui, mitjançant les seves tècniques i un llenguatge no verbal, condueix al grup 
en el seu propi desenvolupament. 

No cal experiència prèvia. Instruments disponibles a càrrec de la organització.
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JORDI CORTÉS – COL.LECTIU LIANT LA TROCA “LOS NADIE” 

Què passa quan tenim ulls a la nostra esquena, quan necessitem que ens donin una ma, 
una cama, quan fotem la pota, quan les coses no roden com nosaltres desitjaríem, quan els 
camins es creuen, sense mirar-nos, quan hi ha mirades que maten, i la roba ens molesta, i 
seguim cap endavant, perquè hem de seguir, fins a cridar, LINIA¡¡¡ És una celebració del cos 
i de la vida, perquè la vida canvia quan nosaltres canviem 

 

COMPANYIA BROTS – PALLAPUPAS. “ELLA” 

La Companyia Brots, de Pallapupas, ens explica a ELLA, la historia d’una jove amb trastorn 
mental. El seu diagnòstic l’impedirà aconseguir el seu gran desig: fer teatre. L’obra és una 
creació col·lectiva on actors i actrius han anat construint la història, dia a dia, a partir de les 
seves pròpies vivències i opressions, en un espectacle de teatre fòrum en què proposem a 
l’espectador aixecar-se de la seva butaca i donar la seva opinió per buscar diferents 
alternatives al conflicte que es planteja en ELLA. 
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ELISABETH ULIBARRI. UN VIATGE SENSORIAL - “SOPA DE CARABASSA”  

Basat en un conte d’Helen Cooper, aquest conte és un passeig entremig de les emocions 
que ens duen de la pau a la gelosia, a l’enuig, a la ràbia, al sentiment de pèrdua, a 
l’enyorança a l’acceptació i finalment de nou a la pau i a l’alegria. 

És un conte que permet acompanyar les emocions de ritmes, sons, i sensacions que 
circulen en moviment entre el públic i arriben directes al nas i a la pell. Una història que 
amaga sorpreses i una aventura intensa i senzilla que t’atrapa des de l’inici fins al final i et 
fa gaudir d’una petita experiència que et deixarà un bon sabor de boca. 



 

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
Comunicació 
 

 

SANTIAGO ESTRADA. POESIA 

Santiago Estrada, amant de la poesia, recitarà alguns poemes: “Poema de los dones” de 
Jorge Luis Borges, autor nascut a Buenos Aires, amb ceguera adquirida i nomenat, 
posteriorment, Director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. “La pell de brau”, de 
Salvador Espriu, emotius versos, senzills i entenedors, que reflecteixen un diàleg amb 
Sapharat, Espanya, en llengua hebrea, un diàleg clar, senzill, ple de seny i  honestedat. 
“Càntic en el temple”, de Salvador Espriu, aquests versos, van ésser musicats pel cantant 
valencià Raimon.  

ARTISTAS DIVERSOS. EXPOSICIÓ DE QUADRES I PROJECCIÓ 

Artistas Diversos és una plataforma virtual que promou la inclusió social i professional de 
persones amb discapacitat a través de l’art. Exposa l’art d’artistes amb qualsevol diversitat 
funcional i de tot tipus d’expressió artística, de qualsevol lloc del món. Projecta la 
interculturalitat que representa la diversitat d’artistes de diferents països. Convida als 
artistes a convertir el seu art en una professió, i vol fomentar el seu desenvolupament com 
a individu en aquesta societat competitiva. 
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SUSOESPAI. MURAL I TALLERS EXTERIORS “ESPIRAL DE L’ART” 

SUSOESPAI vol apropar els museus d’art a l’àmbit de la salut mental mitjançant la pràctica 
artística. SUSOESPAI és un centre de creació artística permanent que dóna als participants 
la possibilitat de desenvolupar les seves capacitats creatives, de gaudir de l’art i de 
compartir vivències artístiques (pintura, escriptura creativa, fang). El projecte vol afavorir la 
inclusió d’aquestes persones en la vida cultural i social de la ciutat i augmentar la seva 
socialització, alhora que proporciona estímuls i motivacions que els ajuden a fer i descobrir 
les seves potencialitats creatives. 
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TEBVist. AVUI ENTREVISTEN ARTÍSTES EN DIRECTE 

TEBVist és una televisió online realitzada pel Servei Ocupacional d'Inserció del Grup 
Cooperatiu TEB. Però sobretot, TEBVist és un mitjà a través del qual els nois i noies del TEB 
expressen les seves capacitats, les seves inquietuds, la seva manera de ser, les seves 
il·lusions... 

L’equip TEBVist realitza diferents tasques per fer realitat cada mes un programa televisiu: 
producció, redacció i guió, conducció i maquillatge i vestuari, i compta amb equips als 
centres ocupacionals del grup cooperatiu TEB, un equip professional que els dinamitza, i la 
productora Diversa Audiovisual, que dóna suport tècnic i assumeix la direcció artística. 

 

 

L’accessibilitat 
Totes les activitats es realitzen a espais accessibles per a persones usuàries de cadira de 
rodes i la major part compten amb mesures d’accessibilitat per a persones amb 
discapacitat auditiva (interpretació a llengua de signes i/o subtitulació amb pantalla). A 
més, l’obra de teatre “Ella” compta amb un servei d’audiodescripció per a persones cegues. 
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El programa 

Matí 

10 h: Obertura. Mercat de les Flors (Sala Ovidi Montllor) 

    
 

10.30 h: Conversant amb la Companyia Brots–Pallapupas. Mercat de les Flors (Sala Ovidi Montllor) 

    
 

10.45 h: Teatre “Ella”. Companyia Brots–Pallapupas. Mercat de les Flors (Sala Ovidi Montllor) 

       
 

10.30 h: Mural i tallers participatius “Espiral de l’Art”. Susoespai. Plaça Margarida Xirgu  

 
 

12 h: Inauguració de l’exposició “Artistas diversos”. Vestíbul Mercat de les Flors 

 
12.30 h: Contacontes infantil “Un viatge sensorial: sopa de carabassa”. Elisabet Ulibarri.  Vestíbul 
Mercat de les Flors 

 
 

13 h: Conversant amb Ignasi Terraza, Nono Fernández, Xavi Hinojosa i Santiago Estrada. A càrrec 
dels reporters de TEBVist. Mercat de les Flors (Sala Ovidi Montllor) 
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13.30 h: Concert de jazz amb Ignasi Terraza, Nono Fernández, Xavi Hinojosa (música) i Santiago 
Estrada (poesia). Mercat de les Flors (Sala Ovidi Montllor) 

 
 

Tarda 
 

16 h: Taller participatiu de percussió “Drum Circle”. Dirigit per Santi Carcasona. Plaça Margarida 
Xirgu 

 
 

17.30 h: Conversant amb Jordi Cortés (Associació Kiakahart i Col·lectiu Liant la Troca). Mercat de 
les Flors (Sala Ovidi Montllor) 

    
 

18 h: Dansa “Los Nadie”. Jordi Cortès i Col·lectiu Liant la Troca. Mercat de les Flors (Sala Ovidi 
Montllor) 

 
18.45 h: Concert de Tirabol. Mercat de les Flors (Sala Ovidi Montllor) 

 

 
 

19.30 h: Cloenda. Mercat de les Flors (Sala Ovidi Montllor) 

  
 

L’entrada és gratuïta per a totes les activitats però l’aforament del Mercat de les Flors (Sala 
Ovidi Montllor) és limitat.  

Per aquest motiu, per assistir a les activitats programades en aquest espai cal fer reserva prèvia 
al correu electrònic lartimpossible@gmail.com o al telèfon 650 525 353. 

mailto:lartimpossible@gmail.com

