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El 20d’abril tindrà lloc al teatre Barts ‘Deslimita’m’, la sisena trobadade teatre social per a joves

El poder transformadordel teatre

E l dissabte 20 d’abril, de les deu
del matí a dos quarts de tres, una
norantena de joves d’entre 12 i 18
anys d’arreu de Catalunya pugen a

dalt de l’escenari del teatre Barts de Bar-
celona (antic Artèria, avinguda Paral·lel, 62)
per representar les obres que ells matei-
xos han escrit. Les peces, d’entre 10 i 20
minuts de durada, han estat preparades en
el marc del projecte “Actuem! Teatre Social
per a Joves” impulsat per la Fundació La
Roda i ImpactaT Intervencions Teatrals.
“Actuem!” és un taller de teatre de trenta

sessions formatives dirigides per un actor i
un educador i adreçat a joves en risc d’ex-
clusió social. Al llarg de les sessions s’ofe-
reixen als participants aquelles eines ne-

cessàries per resoldre conflictes, prevenir
i reconduir situacions de vulnerabilitat so-
cial, i desenvolupar la consciència crítica.
El punt final del taller és “Delimita’m”, la

posada en escena de l’obra, que és ober-
ta a tota la ciutadania.

representacions sense límits
En aquesta sisena edició de la “Deslimi-
ta’m Trobada de Teatre Social per a Jo-
ves” –que compta amb la col·laboració de
la Fundació Autor de la Societat General
d’Autors i Editors (Sgae)–, hi participaran
deu grups de nois i noies d’Abrera, Carde-
deu, Sant Adrià del Besós, Sant Just Des-
vern, Badia del Vallès, Pallejà i Barcelona,
que a través de les seves obres mostraran
el poder transformador i no violent del
teatre, alhora que els serveix com a mitjà
de reflexió.
Totes les temàtiques de les peces giren

al voltant dels conflictes i les situacions
socials que afecten i preocupen, en el dia
a dia, a aquests joves, i que han creat mit-

GEMMAMARTÍ
UN GRUP DE JOVES

SALUDA I APLAUDEIX
EL PÚBLIC DESPRÉS DE
REPRESENTAR LA SEVA

OBRA DE TEATRE. F. L. R.

“Fem servir l’actuació coma eina transformadora,
educativa, de prevenció i de lluita contra l’exclusió”
Què pretenen amb “Actuem! Teatre
Social per a Joves”?
Aconseguir que els adolescents i joves

en situació de risc d’exclusió social
expressin i controlin les emocions i els
sentiments per mitjà del teatre. I a partir
de les seves experiències i vivències fem
una obra de teatre que es representa en
la Trobada de Teatre Social per a Joves
“Deslimita’m”, on els nois i noies se sen-
ten artistes per un dia.

L’obra és el punt final, el resultat de tot
un treball?
Sí, i no estem parlant d’obres especta-

culars, ja que el més important és tot el
treball previ realitzat al llarg de trenta
sessions formatives on un educador i un
actor aconsegueixin que aquests joves

I després de fer l’obra hi ha un teatre-
fòrum?
Sí, els espectadors –molts d’ells pares

dels nois que actuen– després d’escoltar
el que els joves tenen necessitat d’ex-
pressar, de ‘treure’, aporten el seu punt
de vista, fan preguntes per entendre
millor les històries, les problemàtiques,
i hi ha un treball de reflexió conjunt.

Han observat canvis en la manera de
fer, de comportar-se, dels participants?
Hi ha canvis positius pel que fa a la

conducta, a les relacions amb els altres…
S’observa una evolució molt positiva i
els resultats són satisfactoris.

El programa té continuïtat, o acaba amb
la representació de l’obra?
Quan ens és possible –depenem

de les subvencions i de la col·laboració
i les aportacions de les empreses–
intentem que hi hagi una continuïtat.
També hi ha joves que s’han engrescat
amb la iniciativa i volen ser actors
o actrius, i alguns fins i tot
han creat una companyia de teatre.

ANNA CORBELLA A LA SEU DE LA FUNDACIÓ, AL
CARRER SÈQUIA, 9, DE BARCELONA. F. L. R.

qui són
Entitat: FUNDACIÓ LA RODA

Objectius: fomentar el lleure
educatiu i lluitar contra l’exclusió
social

Contacte:
•Tel. 93 209 82 36
•www.fundaciolaroda.cat
•www.facebook.com/FundacioLaRoda

jançant les tècniques del teatre social i el
de l’Oprimit.
En finalitzar la representació de cada

obra s’obrirà un debat, conduit per un
mediador, en el qual participaran tant els
actors com el públic assistent a la sala per
parlar i reflexionar sobre el que s’ha vis-
cut dalt de l’escenari. En total, es dedica-
ran trenta minuts a cada companyia.

fundació la roda
La Fundació La Roda va néixer l’any 2003.
És hereva de l’associació La Roda, creada
l’any 1977, i és un dels circuits d’espec-
tacles familiars i d’educació en el lleure
més destacats de Catalunya. Ofereix pro-

gramacions estables d’espectacles per a
tots els públics i tallers per a educadors,
joves i infants. També du a terme projec-
te culturals, educatius i de sensibilització
amb la finalitat de millorar el lleure infan-
til i juvenil i educar en els valors, lluitar
contra l’exclusió social, ser una eina de
dinamització i de participació cultural i
estendre el lleure en català.
Actualment, la Fundació La Roda està

formada per un centenar d’entitats cultu-
rals, juvenils i infantils de tota Catalunya.
Aquestes entitats treballen en una qua-
rantena de barris i poblacions amb di-
verses mancances econòmiques, socials
i culturals.

Dalt de l’escenari els joves
expliquen els conflictes
i les situacions socials que
els preocupen i afecten

es vagin deixant anar, s’obrin, expliquin
els conflictes que tenen, les seves preo-
cupacions, angoixes… També es treballa
perquè els participants adquireixin un
seguit de compromisos, com el d’anar
als assaigs o a la representació final, per
exemple, ja que estan fent un treball en
equip.

El teatre com a eina transformadora.
Sí, transformadora, educativa, de pre-

venció i de lluita contra l’exclusió.

Quins són els temes més recurrents?
La violència de gènere, el sexe, les dro-

gues, les relacions amb els pares, amb
la parella, amb els companys i amics, la
convivència… Tot allò que preocupa els
joves en el seu dia a dia.

Entrevista a ANNA CORBELLA, directora de la Fundació La Roda


