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C
onvertir el món
màgic de Harry
Potter en un re-
fugi on escapar
de l’assetjament
escolar. Això és el

que van fer durant anys tres joves
de Lloret de Mar aicionats a la his-
tòria del popular mag britànic i
que ara la companyia La Caravana
de les Arts ha transformat en una
obra de teatre que estrenarà el
pròxim dilluns.

Sota el títol de Mag-bullying i la
direcció de Paco Moreno, aquest
espectacle mostra algunes de les
situacions de bullying que van
viure en Facundo, en Jordi i la Patri
a la seva escola i instituts i com van
trobar consol dins la icció creada
per l’escriptora JK Rowling. «A
l’hora del menjador i del pati te-
níem un racó a l’escola on ens po-
díem alliberar dels insults i crear
el nostre món de màgia amb coses
de videojocs, pel·lícules i llibres
que ens agradaven», explica Jordi

Martínez, un dels joves que han
inspirat l’obra teatral. «Per nosal-
tres, aquell espai era un refugi»,
afegeix.

I és que dins l’univers de Harry
Potter són diversos els personat-
ges que pateixen situacions d’as-
setjament escolar: el protagonista,
a mans del seu cosí Dudley o del
seu enemic, Draco Malfoy; el seu
amic Ron Weasley per ser d’una
família nombrosa amb pocs re-
cursos econòmics; o la seva amiga
Hermione per no ser illa de mags.
«La màgia i la imaginació ens va
donar la força necessària per
afrontar el bullying», assegura en
Jordi, qui remarca que tota aques-
ta experiència els ha permès tenir
més «autoestima, ser molt més
forts i a autosuperar-te». 

Totes aquestes situacions pati-
des, sobretot a l’escola, van decidir
compartir-les amb la companyia
La Caravana de les arts, qui feia
temps que buscava un tema a
tractar que fos social i actual.
«Vam decidir explicar la nostra ex-
periència per, a través del teatre,
poder explicar millor què és el bu-
llying i conscienciar la gent que

aquestes coses passen de veritat»,
recorda Martínez. 

Unes històries que el director
de Mag-Bullying, Paco Moreno, va
decidir portar a l’escenari amb
una obra sobre l’assetjament ba-
sada en els testimonis reals d’en
Facundo, la Patri i en Jordi. More-
no va relatar a Nova Ràdio Lloret
que l’obra -que va néixer tot just fa
tres mesos- la interpreta l’actriu
Tania Gallardo, qui explica la si-
tuació dels tres amics i es va con-
vertint en cadascun d’ells per
mostrar moments puntuals de les
seves vides amb un toc d’humor i
ironia i interactuant amb el públic.
Uns espectadors que seran el prò-
xim dilluns,  d’abril, els alumnes
de l’institut-escola Lloret de Mar i
al mes de maig, els de l’IES Roca-
grossa. «Fa falta que la gent parli
de l’assetjament escolar, que es vi-
sualitzi i que no quedi que només
és una cosa de nens», assenyala en
Jordi que subratlla també que tota
aquesta experiència els ha fet
«més forts». «Tots tres ho hem
 patit junts, vam trobar el nostre pi-
lar i ara som com germans», afe-
geix. 

L’espectacle tindrà una durada

aproximada de  minuts, després
dels quals es farà un col·loqui amb
els assistents al teatre de Lloret so-
bre el problema de l’assetjament
escolar, un «lord tenebrós» que els
tres joves lloretencs han demos-
trat que es pot afrontar i vèncer a
través de la màgia, l’amistat i la
imaginació. 

Escapant del
«bullying» a
través de la màgia
de Harry Potter

BASADA EN FETS REALS. El testimoni de tres joves de
Lloret que van patir assetjament escolar i el van afrontar
amb l’ajuda del mag britànic ha servit a La Caravana de
les Arts per crear una obra teatral sobre el «bullying»

Els tres joves lloretencs que han

inspirat l’obra i l’actriu que els

interpreta, vestits de mags.
VANESA ROMERO

L’obra de teatre la
podran veure els
alumnes de l’institut
escola Lloret de Mar i els
de l’institut Rocagrossa

R.A./DdG BLANES

■ Els estranys animals de color
blau que la setmana passada van
arribar de forma massiva a la part
nord de la Costa Brava, ja han apa-
regut a les platges de la Selva Ma-
rítima. Alguns usuaris de les xar-
xes socials informaven ahir de la
troballa d’aquesta espècie a les
platges i cales de Blanes, Lloret de
Mar i, ins i tot, de Malgrat de Mar

(Maresme). Es tracta de petits ani-
mals hidrozous, similars a les me-
duses i de color blau, que s’ano-
menen Velella velella. 

Aquests exemplars són habi-
tuals a les aigües de la costa oest
dels Estats Units però també es
poden trobar en aigües interiors
de la costa catalana. Fins ara, a la
província de Girona se n’havien
localitzat a: Palamós, Sant Feliu
de Guíxols, Cadaqués, Llançà, el
Port de la Selva i la badia de Ro-
ses.

Aquests animals són caracte-
rístics perquè tenen una mena de
vela i neden en superfície. No es
tracta d’una espècie perillosa tot

i que sí que desprèn cert verí, i es
desplacen en grup perquè cada
exemplar té una funció diferent
dins la colònia.

Ara hauran de ser els ajunta-

ments de les localitats afectades
els qui decideixin si les netegen o
bé esperar que el mateix mar les
acabi desintegrant o arrossegant
aigua endins.

Les «meduses» blaves
arriben a les platges de
Blanes i Lloret de Mar
Aquests animals van
aparèixer la setmana passada,
de manera massiva, a localitats
com Palamós o Llançà

Els exemplars trobats ahir a la platja de Blanes. EMMA GUIU

EFE/DdG LLORET DE MAR

■ Lloret de Mar acollirà del  al
 d’abril la vuitena edició del fes-
tival de la cervesa artesana Birra-
sana amb l’objectiu de situar
aquest producte a l’altura del vi en
matèria gastronòmica. La localitat
acull per segon any consecutiu
aquesta cita, que anteriorment te-
nia lloc a Blanes, després de
«l’èxit» del , segons va asse -
nyalar dimarts l’alcalde Jaume
Dulsat durant la presentació que
es va fer al mirador de Mallorca. 

La cita comptarà amb  expo-
sitors, entre els quals s'inclouen
dos de temàtics dedicats a la fabri-
cació autòctona de la província de
Girona.

Lloret vol situar la
cervesa artesana a
l’altura del vi en el
festival Birrasana 
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