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DIVENDRES
11 DE NOVEMBRE DEL 200556 Cosesde lavida GRAN BARCELONA el Periódico

Banda d’artistes
Un grup de joves en perill d’exclusió social han plasmat les seves preocupacions en una obra de
teatre H L’espectacle, interpretat per ells mateixos, s’estrena aquesta tarda a la Sala del Raval de BCN

REPORTATGE

ROSA MARI SANZ
BARCELONA

L’amor, el sexe, els estudis, la feina.
Són inquietuds comunes dels ado-
lescents, però no sempre tots tro-
ben amb qui compartir-les. I enca-
ra menys els que han hagut de dei-
xar els amics al seguir uns pares
que no han vist una altra sortida a
una difícil situació que la de mar-
xar del seu país. Però alguns nois
que fa poc que són a Barcelona
han trobat en el taller de teatre
Pa’tothom, del Raval, altres perso-
nes que parlen el seu mateix llen-
guatge. Que han passat pel mateix.

Allà, un grup de professionals
ha portat a terme des de fa un any
un projecte amb joves en risc de
marginació, del Raval i altres zones
de la ciutat, ja que la iniciativa s’ha
promocionat a les escoles. Els xa-
vals han aportat idees que s’han
materialitzat en l’obra Medio am-
biente, sobre bandes juvenils.
També la interpreten i avui, a les
sis, debuten a la Sala Raval, en el
marc de les festes que organitza
fins diumenge que ve la Fundació
Tot Raval.

Famílies amb problemes

«La gent amb famílies desestruc-
turades troba en les bandes coses
que no té a casa», diu Ayoub
abans de començar un dels últims
assajos de l’obra. Aquest adoles-
cent de Cornellà d’origen marro-
quí és un dels participants en la
iniciativa.

«Si no hi vols entrar, no hi en-
tres i et respecten», afegeix un al-
tre actor, Hassan, nascut a Melilla.
A aquests joves no els fan por les
bandes, però no les defensen ni en
formen part. «T’omplen el cap de
tonteries i deixes la família de
banda», assegura Roselia, de la
República Dominicana.

Tot i que el fil conductor són les
bandes, l’obra traspua altres con-
flictes que comparteixen la majo-
ria d’aquests nois. Com el fet de co-
mençar de zero en un altre país i
trobar-te sol.

«Això sí que és molt dur. Jo ni
me’n recordo quan vaig venir, per-

què era molt petit i he tingut una
bona integració –diu Ayoub–. Però
ho sé per amics que estan vivint un
drama. Que estiguis estudiant i els
teus pares et diguin, ‘vinga, demà
ens en anem’, i hagis d’anar a un al-
tre país i tallar amb els estudis...
Això és molt fumut».

Roselia ho sap. Fa cinc anys que
va travessar l’oceà Atlàntic. En tenia
15. «Ho vaig deixar tot. La meva vi-
da. Vaig trigar un any a conèixer
gent. Ara tinc amistats, però me’n
vull anar. Si pogués, marxaria demà
mateix», confessa. Per a Fernanda,
equatoriana de 14 anys, el canvi és
recent. Només fa quatre mesos que
és a Barcelona. No té amics, «només
companys», i diu que se sent més
compresa en el taller de teatre que a
l’escola.

Stephanie es va incorporar fa poc

al projecte i per això, a diferència
d’Ayoub, Roselia i Fernanda, no par-
ticipa en l’obra, tot i que va regular-
ment al taller i no s’ha perdut cap
assaig. Quan fa tres mesos va deixar
Mèxic per instal.lar-se al Raval com-
plia un somni. El dels seus pares. Re-
coneix que li està resultant més fàcil
del que es pensava, però li xoca el
caràcter dels barcelonins: «La gent
és tancada i oberta. D’una banda
t’expliquen la seva vida sense por,
però si els demanes alguna cosa es
fan enrere».

Una altra de les noies que avui
s’enfilarà a l’escenari és la Gal.la,
una catalana que ha volgut conèixer
el projecte. I treu a la llum un altre
tema que alguns d’aquests nois
diuen que han viscut a la seva pell:
el racisme. «Ells no m’han discrimi-
nat pel fet de ser d’aquí, però al

revés sí que passa», diu la Gal.la.
«Hi ha racisme entre joves i

adults. És gent que està boja»,
afirma Odalvin, de 16 anys i que
en fa dos que és lluny de Santo Do-
mingo. Hamza, germà d’Ayoub i
nascut a Badalona fa 12 anys, ho
corrobora. «Hi ha molt de racisme
a tot arreu. A mi m’han insultat els
nens. M’han dit morange, però ara
ja m’he guanyat el respecte. I me
l’he guanyat abans de fer la pel.lí-
cula», remarca amb orgull.

La pel.lícula és Fuerte Apache,
una cinta interpretada per Lolita i
Juan Diego que s’estrenarà l’any
que ve, i en què el xaval té un pa-
per destacat després de ser seleccio-
nat entre 1.500 aspirants. I és que
aquesta tarda, amb una banda
d’artistes, pujarà a l’escenari una
estrella.H

ELISENDA PONS

33 Joves intèrprets 8 D’esquerra a dreta, Ayoub, Roselia, Hassan i Fernanda, ahir, en un moment de l’assaig de l’obra.

3 L’EMIGRACIÓ

«Ho vaig deixar tot. La vida.
Vaig trigar un any a conèixer
gent», diu una dominicana

3 LA PREOCUPACIÓ

«La gent troba en les
bandes el que no té a
casa», diu un adolescent


