


Tens por escènica?
T’angoixes en espais amb poca llum?

Perquè hi ha escenes fosques…

Tens poca paciència?
També hi ha escenes llargues…

Entens el valencià?
De segur que això no serà un problema…

I l’eusquera?
Això potser serà una mica més complicat…



Ets sord o sorda?
Saps llengua de signes?

Tens capacitat 
d’empatia?

Alguna vegada has parlat
amb una persona cega?



Alguna vegada has anat 
d’ACAMPADA?



6 amics amb cultures i capacitats físiques i
cognitives diverses decideixen passar
un cap de setmana junts en la natura.

Com afectarà l'entorn a les seues capacitats? Seran
capaços de superar o d'assumir les seues pròpies
incapacitats? I les dels altres? Seran capaços de
despertar la seua capacitat d'adaptació, de llegir el món
a través dels llenguatges dels altres?

I els espectadors? Seran capaços d’escoltar més enllà
del soroll, de comprendre més enllà de les paraules,
d’imaginar allò al que la vista no arriba? Seran capaços
de conviure en un pati de butaques amb capacitats i
necessitats diverses?



En juny del 2018, la companyia Pont Flotant va
organitzar un Laboratori Escènic amb persones
amb i sense diversitat funcional. El punt de
partida era investigar al voltant de les capacitats i
incapacitats de l’ésser humà. El repte era crear
una obra des de l’horitzontalitat, per a un públic
divers, sense caure en llocs comuns ni en
paternalismes sentimentals, però alhora sense
fugir d’una realitat evident.

Després de tres mesos de laboratori, el grup
comparteix la mostra del seu treball en procés en
el marc del 36 Festival de Otoño de Madrid, 2018.
Allà s’assenten las bases ètiques, estètiques i
discursives del futur espectacle, Acampada.



“Ens agrada definir Acampada com un 
artefacte, un dispositiu escènic que utilitza 
diferents llenguatges i codis comunicatius 

per a adreçar-se a l’espectador.”



Per una banda, hi ha una faula -l’acampada a la
muntanya d’un grup d’amics amb diverses
capacitats- que serveix com a metàfora de
convivència intensa en un entorn natural lluny de
qualsevol tipus d’infraestructura que s’adapte a les
necessitats de tothom.

Paral·lelament a la narració de l’acampada hi ha tot
un dispositiu metateatral, un trencament de la
quarta paret i un joc constant amb diferents codis -
habitualment adreçats a un sector minoritari dels
espectadors- que estan presents al llarg de tota
l’obra i que ajuden a l’espectador a empatitzar amb
els personatges i a aprofundir en la lectura de
l’obra.



La llengua de signes, les audiodescripcions,
els subtítols i la lectura fàcil esdevenen
potents eines per a establir vertaderes vies
de comunicació i de relació entre múltiples
capacitats cognitives, sensorials i
emocionals.

Paral·lelament, els expressius i vibrants
dibuixos de Raúl Aguirre, un artista amb
diversitat funcional, completen la narració de
l’obra i submergeixen l’espectador en un
univers ple de matisos i de colors.



“Hem construït Acampada pensant en un pati de butaques 
amb espectadors amb i sense diversitat funcional.

Busquem una trobada real i honesta amb l’espectador, 
volem oferir-li un espai on puga reconéixer la seua 

fragilitat i observar la fragilitat dels altres sense prejudicis 
ni paternalismes, com una oportunitat per a conviure, 

aprendre i gaudir de la diversitat.”



L’obra pivota constantment entre
la part animal de l’ésser humà –eixa
que l’ajuda a sobreviure- i la part
racional, aquella que li permet
organitzar-se i adaptar els mitjans
per tal de previndre els desastres.



“No és suficient amb voler estar junts. 
No hi ha prou amb empatitzar. Hem 
de pensar molt bé com podem estar 

junts per a que totes les persones 
puguem estar en igualtat de 

condicions. 

Eixa va ser la primera lliçó que vam 
aprendre el primer dia al Laboratori 

Escènic. Hem intentat traslladar 
aquestes reflexions no només a 
l’escenari, sinó també al pati de 

butaques.”





“Con su particular sentido del humor, ingenio y con
un tacto de mucha sensibilidad, Pont Flotant vuelve
a emocionar, divertir y concienciar sin énfasis
dramáticos.”

José Vicente Peiró. Las Provincias



“Pont Flotant va un poc més enllà i ens cega els ulls, ens
tapa les oïdes, ens apaga els sentits i allò que donem per
fet a cada instant i ens deixa a tots en igualtat de
condicions. Ara sí, vulguem o no, sabem com és posar-se en
la pell d’una altra persona (almenys, dins d’un teatre). (…)
Teatre que t’emportes a casa, a dins de la consciència,
amb un nus d’agraïment a la gola.”

Vanessa Martínez. AFÁN DE PLAN 

https://afandeplan.com/collages-escenics-acampada/


“Pocas propuestas en torno al mundo del teatro y la
diversidad han trabajado con tanta honestidad desde las
personas y no desde las circunstancias. Por pequeña que
pueda parecer la historia a simple vista, lo que logra
Pont Flotant con esta propuesta va mucho más allá de
eso.”

Hugo Álvarez. BUTACA EN ANFITEATRO

“Acampada es una propuesta amable, sencilla, cercana
y sin aparentes grandes pretensiones, pero que cala
profundamente en el alma del público que, seguro,
después de asistir a esta función, habrá duplicado su
empatía, esperemos que para no volver a perderla
jamás.”

José Miguel Vila. DIARIO CRÍTICO

https://butacaenanfiteatro.wordpress.com/2019/11/27/acampada-o-la-convivencia-vista-desde-las-personas/
https://www.diariocritico.com/teatro/critica-acampada-hoy-por-ti-manana-por-mi


FITXA ARTÍSTICA

Creació: 
Pont Flotant 

(Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz, Pau Pons)

Interpretació:
Àlex Cantó, Carmen Golfe, Isabel Gómez, Mónica 

Lamberti, Itziar Manero, Jesús Muñoz, Alberto Romera, 
Benito Valverde

Il·lustracions: Raúl Aguirre
Disseny d’escenografia: Joan Collado
Disseny d’il·luminació: Marc Gonzalo

Disseny gràfic: Joan Collado
Realització d’escenografia: Yolanda García, Santi Montón

Disseny sonor: Josep Ferrer
Composició musical: Pedro Aznar

Tema musical Todo para todos cedit per Enric Montefusco

Maquinària i regidoria: Yolanda García, María Torres
Tècnics en gira: Juan Serra, Javi Vega, Josep Ferrer

Assistent en pràctiques: Maria Luís Cardoso

Producció: Pont Flotant
Distribució: Inma Expósito. Pro21Cultural

Agraïments: 
A tots els participants del Laboratori Escènic Altres InCapacitats, 

a Daniela García, Ana Lozano, Ana Erdozain, Alba González, Daniel 
Abreu, Fermín Jiménez, Juan Carlos Morcillo, Carlos Ruiz, Susana, 

Berni, Concha i José, Maribel i Luis, Alfred i l’Horta Teatre, Primi i el 
Centre Ocupacional Tola de Silla, Salva, Luis i la Fundación Esfera, al 

Real Coliseo Carlos III de El Escorial i a Teatros del Canal

Col·laboren:
Comunidad de Madrid, Festival de Otoño de Madrid,

Institut Valencià de Cultura, Ajuntament de València, Teatre 
El Musical TEM, Teatre Carmen Valero de Silla

ACCESSIBLE EN LLENGUA DE SIGNES



La companyia
Pont Flotant naix l’any 2000 amb una clara voluntat de recerca i
experimentació escènica. Les seues peces són el resultat de llargs
processos d’investigació i de creació col·lectiva i es caracteritzen per
la mescla entre realitat i ficció, l’ús de diferents llenguatges, el
treball físic de l’intèrpret, la relació íntima amb l’espectador i la
inclusió d’una part del seu entorn social dins del procés de recerca,
de creació i d’exhibició de les seues obres.

RECORREGUT PROFESSIONAL

Les seues produccions escèniques han estat presents en espais i festivals
nacionals i internacionals de renom com Temporada Alta, Festival de Otoño,
Escena Contemporánea, Madrid Sur, Fira Tàrrega, FIT de Cádiz, Sagunt a
Escena, VEO, Muestra de Autores Contemporáneos, Territorios, ALT, Escena
Abierta, FIDAE, Festival Internacional de Teatro de Manizales o Transdrama
entre d’altres. I, a banda d’arreu de l’Estat Espanyol, també a països com
Colòmbia, Argentina, Uruguai, Xile, Nicaragua, Hondures, Costa Rica o Mèxic.



A través de l’humor, l’emotivitat i la capacitat de sorprendre que

caracteritzen els treballs de la companyia i seguint la seua línia

d’investigació relacional vinculada amb la comunitat, Pont Flotant

proposa un procés de recerca escènica que vol posar en valor la

creació escènica contemporània com a motor de reflexió i relació

amb l'entramat social en tota la seua diversitat.

www.pontflotant.es
www.pro21cultural.com

96 310 70 18
info@pro21cultural.com

http://www.pontflotant.es/
http://www.pro21cultural.com/

