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Para ti, papa, porque plantaste en mí la semilla de 

trabajar por mis sueños.  

Ojalá pudieras estar aquí para verlo. 

 

 

 

Gràcies a la Sílvia, per acompanyar-me i guiar-me 

en aquesta aventura. Un plaer viatjar juntes.  

Gracias a Iván, por haber estado en cada paso.  

A Pau, Maite, Ana y Muñoz,  

por llenarme de energía sin saber que la 

necesitaba. 

Sin vosotros el viaje no hubiera sido el mismo. 

Gracias. 



 

  

“Romper los barrotes de tu celda implica tomar 

conciencia, y cuando lo haces colocas en su sitio 

muchos comportamientos, tanto ajenos como propios.” 

Desirée Bela-Lobedde 
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1 INTRODUCCIÓ 

El treball que estàs a punt de llegir és resultat de dues de les meves passions; la 

fotografia i l’educació. Vaig decidir matricular-me al grau d’Educació social quan vaig 

acabar els meus estudis de fotografia. Van ser dos anys que em van transformar de 

cap a peus, la meva mirada i la meva autopercepció. La fotografia em va permetre 

conèixer què portava jo a dins, per què mirava cap a on mirava i com mirava quan 

apuntava amb la meva càmera. Cada vegada que disparava una imatge o que 

m’aturava a mirar-ne una, alguna cosa es movia i es transformava dins meu, i em feia 

transformar el meu voltant amb la meva reacció.  

Penso que igual passa amb l’educació. Quan fem educació, transformem. Per dins i 

per fora. A nosaltres i a l’altre. Per a això, des de l’inici de la meva relació amb 

l’Educació social, tenia clar que aquest treball, el treball que tanca una etapa de la 

meva vida, giraria al voltant de l’art, i així ha estat.  

Es tracta, doncs, d’un treball final participatiu. He tingut l’oportunitat i el plaer de 

comptar amb la possibilitat de participar en el projecte col·laboratiu d’intervenció 

comunitària i creació escènica post-empàtica Forasters vindran. Això converteix 

aquest treball en un anàlisi del racisme, vehiculat a través del grup de joves 

migrants no acompanyants de la Fundació Comtal de Barcelona i la seva 

participació en el projecte artístic comunitari Forasters vindran.  

És un treball construït a partir de dues dimensions, la social i l’artística. Es pretén, 

d’una banda, entendre i explicar la relació entre l’estructura socioeconòmica, l’exclusió 

i la imatge de violència que gira al voltant dels joves migrants no acompanyats. D’altra 

banda, pretén esbrinar si l’art, amb les seves diverses tècniques i aplicacions, pot ser 

un medi i un aliat de l’Educació social per la seva potència transformadora.  

Tot un recorregut que m’ha portat a confirmar que la configuració de l’estructura 

socioeconòmica (re)produeix exclusió a partir de -en aquest cas- construir una imatge 

d’amenaça a l’estabilitat social, econòmica i cultural per part dels joves que arriben a 

Espanya sense acompanyament adult. D’altra banda, gràcies a Forasters vindran he 

pogut comprovar que l’art té una gran capacitat transformadora i pot ser una eina 

molt vàlida per a l’Educació social.   
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2 PLANTEJAMENT INICIAL  

2.1 HIPÒTESI 

La hipòtesi inicial d’aquest TFG, el punt de partida, es situa en dues dimensions: D’una 

banda la dimensió social, que parteix des del fet que els joves migrants del projecte 

Forasters vindran són amagats sota el nom del col·lectiu MENA: en el moment que 

ens referim a ells com a MENAs, la seva individualitat i tot el que l’envolta queden 

desdibuixades, fent-los invisibles per a la societat. Són persones reduïdes a un 

concepte excloent amb unes característiques ontològiques negatives. Aquest 

fenomen és conseqüència de tot un seguit de mecanismes d’exclusió i violències 

pròpies de l’estructura socioeconòmica del capitalisme racial.  

L’altre punt de partida, relatiu a la dimensió artística, és que l’art -a partir de les seves 

diverses tècniques i recursos: fotografia, música, pintura, dramatúrgia, etc.- té la 

capacitat de (re)presentar a aquests joves víctimes de la discriminació racial. L’art pot 

donar presència a la problemàtica social del racisme i l’exclusió, a destapar la persona 

que hi ha soterrada per tot aquest seguit de característiques negatives lligades al 

terme MENA. Té la capacitat d’envoltar a una persona i situar-la davant de tot això, de 

fer-la protagonista, de donar-li un gir a la seva (re)presentació en una societat per a la 

qual són la imatge de tot allò que no funciona, de tot allò que no volem mirar. En 

definitiva, considero que l’art té la capacitat de visibilitzar la problemàtica social del 

racisme que envolta a aquests joves soterrats amb el nom de MENA. I això em porta 

a la pregunta que engega aquest projecte: Quin és el sentit educatiu de la 

representació escènica Forasters vindran per als joves migrants del projecte? 

2.2 OBJECTIUS GENERALS 

1. Conèixer els mecanismes d’exclusió socioeconòmics que invisibilitzen als joves 

migrants del projecte Forasters vindran. 

2. Trobar el sentit educatiu del projecte d’acció artística comunitària Forasters 

vindran per a l’Educació social. 
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2.3 OBJECTIUS ESPECÍFICS  

1.1. Analitzar com certes pràctiques socioeconòmiques i institucionals dificulten 

l’itinerari social d’aquests joves. 

1.2. Identificar les formes d’exclusió a les quals s’enfronten els joves migrants 

de Forasters vindran. 

2.1. Analitzar l’apropament a la problemàtica social per part de Forasters 

vindran. 

2.2. Definir els efectes educatius de l’acció artística comunitària. 

3 MARC TEÒRIC 

Aquest treball, dins la modalitat participativa, situa l’atenció en el grup de joves 

subsaharians que han format part del projecte de creació artística comunitària 

Forasters vindran, com a agents culturals.  

A continuació, les bases teòriques que travessen la hipòtesi al voltant de l’excedent 

de població que representen aquests joves, als quals no interessa mirar als ulls per 

por a descobrir la seva humanitat, una humanitat que molesta i provoca incomoditat 

en els ulls que la miren.   

Atenent la modalitat participativa, les bases teòriques estan dividides en dos blocs: 

influències socials i influències artístiques.  

3.1 INFLUÈNCIES SOCIALS 

3.1.1 Capitalisme racial 

El capitalisme racial defensa que el sistema socioeconòmic que estructura la societat 

i l’ordre mundial actuals estan condicionats per la raça, en tant que aquesta és motor 

de reproducció i eina de gestió de les diferències socioeconòmiques poblacionals en 

les quals se sustenta el capitalisme.  

Cedric J. Robinson -un dels principals teòrics en fer ús del concepte com a tal- defensa 

que la característica racista del capitalisme no és resultat de l’herència del 

colonialisme -sistema econòmic que va justificar les pràctiques abusives i 
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deshumanitzadores vers la població negra amb l’argument de la superioritat de la raça 

blanca-, sinó que la construcció racista del capitalisme s’explica a partir de les bases 

i fonaments històrics de la cultura occidental, situant així la condició de raça com a 

“sustrato transhistórico heredado de la cultura occidental desde su nacimiento” 

(Robinson, en Kundani, 2020). Aquesta interpretació de la sensibilitat racial dels 

sistemes socioeconòmics occidentals ja l’avançava Fanon1 (1956) en el seu discurs, 

quan defensava que el racisme és un element que resideix i actua des de l’estructura 

de les societats, contaminant així les relacions humanes, l’economia, la cultura, etc. 

en definitiva, és un sistema d’organització de les societats, una forma de 

desenvolupament, un mètode d'explotació, dominació, subjugació i deshumanització 

de tota aquella manera d'existir que se surt del productivament adequat per a les 

societats, tot allò que suposa un excedent.  

Robinson considera que és precisament aquest excedent de població el motor de 

(re)producció del sistema econòmic, perquè dóna pas la cara B de l’economia, tota 

una carrera per la consecució de la promesa capitalista d’una vida de possibilitats: “el 

capitalismo, desde este punto de vista, se recrea constantemente a sí mismo a través 

de diferenciaciones de trabajo asalariado y no asalariado o excedente que, a su vez, 

están asociadas con divisiones raciales y coloniales entre poseedores y desposeídos, 

entre ciudadanos dotados de derechos liberales y no libres, entre humanidad 

productiva y humanidad desechable” (Kundani, 2020). 

La insuficiència racial del marxisme  

Històricament, els efectes negatius del capitalisme han estat lluitats i criticats des del 

moviment Marxista. De la mà de Friedrich Engels i Karl Marx, el marxisme assenyala 

les pràctiques abusives del sistema capitalista i fa una crida al moviment obrer. 

Proposa una lluita de classes en la qual el proletariat socialitza els mitjans de 

producció per donar accés als beneficis a tota la població, i no només a l’elit social. 

Tot plegat, amb l’objectiu d’erradicar les desigualtats i injustícies socials i econòmiques 

 
 

1 Autor considerat com l’antecedent del discurs psicològic i anti-racista del colonialisme i . Va teoritzar 

sobre la descolonització, els orígens i conseqüències de la violència que les estructures 

socioeconòmiques exercien sobre la població racialitzada. També és a destacar el seu discurs en 

relació a les desigualtats socials i la marginació de col·lectius per motius de raça. 
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de la societat. Per al marxisme, l’abús i la desigualtat del sistema acaba amb la igualtat 

d’accés a l’economia.  

En el llibre Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition (1999), Robinson 

tracta de reconsiderar el marxisme i reconduir-lo cap a una mirada que trenqui amb 

l’eurocentrisme. Des del seu punt de vista, el marxisme situa en el centre de la 

problemàtica de les desigualtats socials les qüestions econòmiques, sense tenir en 

compte aspectes estructurals com la violència i l’opressió racial sobre la qual es 

construeix el capitalisme. Considera que la lluita marxista és insuficient perquè és 

incapaç d’adoptar una mirada que inclogui la sensibilitat racial que gestiona el sistema, 

passant per alt el fet que, com hem dit anteriorment, està construït a partir 

d’estructures socials, culturals i psicològiques occidentals, contaminades pel concepte 

de raça (Kundani, 2020). 

Per tant, Robinson descarta al marxisme d’Engels i Marx com a alternativa al sistema 

econòmic actual per la seva incapacitat de detectar les influències del racisme, fet que 

continuaria reproduint desigualtats poblacionals i que Fanon ja avançava en el seu 

llibre Los condenados de la tierra quan deia: “Por Europa, por nosotros mismos y por 

la humanidad, compañeros, hay que cambiar de piel, desarrollar un pensamiento 

nuevo, tratar de crear un hombre nuevo” (1961:101).  

L’adaptació i perennitat del racisme en el sistema  

Durant l’època colonial, “la creación del negro […] Fue un esfuerzo acorde con la 

importancia que la fuerza de trabajo negra poseía para la economía mundial esculpida 

y dominada por las clases dominantes y mercantiles de Europa Occidental” (Robinson 

en Kundani, 2020). Per tant, era aquesta força de treball el seu únic valor capital de la 

població marginada. Una força que ja no és interessant pel sistema econòmic, ja no 

és valuosa i això els converteix simplement en població excedent, població que no 

interessa, sobra i molesta perquè no se sap què fer amb ells. Això ens porta a la idea 

de reproducció del racisme amb què Robinson explica l’adaptació d’aquest a les 

diferents i diverses situacions històriques per les que ha passat i passa occident. Els 

règims racials, diu, son aquelles formes d’organització del poder que fan servir la raça 

com a element classificador. Actualment, el concepte de raça s’ha adaptat i convertit 

en un medi de classificació poblacional, serveix per decidir, de forma automàtica, qui 

és necessari i interessa per a l’engranatge socioeconòmic i qui és explotable i 
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prescindible; qui és digne d’un lloc en el sistema i qui significa un excedent; qui es 

lliure i qui no; qui és persona i qui no.  

 

En definitiva, podem dir que el capitalisme racial suposa una nova mirada cap al 

sistema econòmic actual, aportant una explicació a la violència que les estructures 

exerceixen cap a l’excedent de persones -considerades de segona classe i 

deshumanitzades-. Un excedent provocat pel mateix sistema i necessari per al seu 

funcionament, gestionat per mecanismes, pràctiques i circuits de control de la població 

per part dels Estats i organismes dominants amb l’objectiu d’amagar i encobrir la 

humanitat sepultada sota interessos econòmics.  Parlem d’una població latent, que 

està present i és la base sobre la qual s’ha construït i s’eleva el sistema socioeconòmic 

mundial, aquella que no interessa descobrir perquè revela la fallida del sistema i la 

passivitat del ciutadà apte. 

3.1.2 La violència sistèmica 

Les relacions de poder del sistema capitalista es serveixen de violència sistèmica per 

a afavorir a la classe dominant i els seus interessos. Ho fa a partir del sacrifici de 

l’excedent poblacional i l’ofegament d’aquesta població monstruosa i criminalitzada; la 

població latent, la que no veiem perquè no volem mirar, però sabem que està allà2; la 

que representa un perill de desestabilització de l’ordre social establert a causa de la 

seva lluita constant per adaptar-se i posicionar-se a prop o, fins i tot, en el nostre lloc. 

Aquesta part de la població representa a l’altre, a l’exclòs, a tot allò que ningú vol ser 

perquè és deplorable i vergonyós. És aquí, en aquest sentiment de rebuig, on trobem 

una de les funcions necessàries de l’excedent poblacional per al sistema: una sort de 

mecanisme de control dels individus en tant que la possibilitat de convertir-se en l’altre 

-en l’individu anòmal, erroni i fracassat- porta a la societat a adaptar-se i acceptar a 

l’ordre social estipulat per les estructures de poder perquè, “l’existència de l’exclòs 

confirma la situació d’inclòs, aquell que podrà respirar tranquil sabent-se dins els 

paràmetres de la normalitat” (Moyano, 2013:33), encara que aquesta normalitat sigui 

 
 

2 En aquest cas, parlem aquí de la població negra migrant, com són els joves subsaharians que han 

participat com a agents culturals del projecte Forasters vindran. 
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ofegant. Així doncs, trobem que l’existència de la categoria d’exclusió, l’existència del 

ser monstruós per se és una forma de produir i reproduir l’ordre establert.  

El reconeixement i el rebuig de la població, de l’altre monstruós, s’explica a partir de 

la violència simbòlica del discurs de Bourdieu3, un mecanisme a través del qual la 

interiorització individual d’una sèrie de prejudicis, estereotips i tradicions culturals i 

socioeconòmiques desiguals i abusives són llegides naturalment per la societat. Així, 

les pràctiques i situacions de violència sistèmica no es llegeixen com a un acte aïllat4 

i particularment interessat per part de les classes dominants, sinó que queda 

desdibuixada en l’estructura socioeconòmica que configura les relacions de poder. En 

altres paraules: 

La violencia sistémica debiese entenderse como el resultado de una indiferencia 

generalizada […] se trata más bien de una estructura […] en que algunos actores tienen 

“automáticamente” una posición privilegiada, con independencia de sus intenciones, 

mientras otros deben redoblar sus esfuerzos, más allá de las capacidades que posean, 

para alcanzar esas posiciones. (Billi; Labraña, 2020). 

Amb l’objectiu de controlar l’excedent poblacional, la violència sistèmica configura 

mecanismes d’exclusió i control de la població dotats de sensibilitat racial. una de les 

vies d’acció és deshumanitzar i dessensibilitzar certs col·lectius de persones, 

sepultant-les sota taxonomies discriminatòries i abusives, tot produint i reproduint 

actituds i pràctiques segregacionals:  

Verena Stolcke diu que els immigrants “son objeto de hostilidades y violencia 

crecientes, los partidos y gobiernos de derechas alimentan el miedo popular con una 

retórica de exclusión que ensalza la identidad nacional y la exclusividad cultural” 

(Stolcke, 1994:237). Així, aquesta antropòloga aporta una perspectiva més cultural a 

la problemàtica de l’ús de la figura de l’immigrant per a la reproducció del sistema. 

Defensa la idea que la classe política fa ús de les diferències de cultura i valors amb 

l’altre per desviar l’atenció de la població sobre allò que realment amenaça el benestar 

de l’Estat, que és el mateix sistema econòmic i social. En altres paraules, es 

 
 

3 D’acord amb Bourdieu, la violència simbòlica té lloc en una relació de poder asimètrica on el dominant 

exerceix el seu poder abusiu indirecte sobre el dominat. Així, el dominat no n’és conscient i, a més, es 

converteix en còmplice, en aquest cas, a través de l’autoresponsabilització. 
4 Fent referencia a Fanon, aquest dóna compte del racisme com a una configuració estructural i no pas 

com a la característica psicològica particular de l’individu (1956). Llegeix el racisme com a un element 

intrínsec a les estructures socials i no com a un posicionament individual o col·lectiu particular. 
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responsabilitza a l’immigrant dels desajustaments econòmics provocats per la gestió 

capitalista de béns i recursos estatals a través de les diferències de cultura i valors 

amb l’altre en tant que nosaltres representem tot allò que ells volen i per això tot el que 

és nostre es veu amenaçat. És sota aquest discurs de por i amenaça de destrucció 

per part de l’immigrant que s’amaguen les vertaderes causes econòmiques i socials 

per les quals la població pateix: atur, economia, el preu dels habitatges, saturació de 

la sanitat, etc.  

MENAs, una imatge construïda de violència  

Durant els últims anys a l’Estat espanyol s’ha viscut un creixement de la migració de 

joves menors d’edat procedents d’Àfrica -coneguts popularment com a MENAs5- i al 

voltant dels quals s’ha construït una imatge de delinqüència, perillositat i criminalitat. 

El rebuig que la paraula MENA provoca en l’imaginari sociocultural del lloc d’acollida, 

configura una barrera invisible en la societat i dificulta l’itinerari socioeconòmic dels 

joves, més enllà de les dificultats  i impediments burocràtics que fan gairebé impossible 

la seva participació en la vida social i econòmica del país d’acollida.  

En referència a això6, Sami Nair dedica unes paraules en el seu llibre Refugiados 

(2016):  

La construcción imaginaria, por parte de los maestros del odio, de la inmigración como 

amenaza, como potencia invasora, como peligro sobre la identidad de las sociedades 

de acogida, obedece a un trabajo intelectual y político perfectamente pensado, 

elaborado con las herramientas del prejuicio, el temor y la ignorancia. Un trabajo 

destilado a diario, asentado en imágenes de impactante violencia, con rumores, 

agresiones y discursos tramposos. De allí que la palabra «inmigrante» se coloque al 

mismo nivel que «inseguridad», «ilegalidad» o «tráfico de drogas» (p.73)  

 

3.1.3 Fronteres interiors 

De com perdre’s entre papers 

Tot un seguit de pràctiques i gestions burocràtiques relatives a l’Administració i òrgans 

institucionals a través de documents i normatives són considerades com a fronteres 

perquè suposen una barrera i dificulten l’accés dels immigrants a la regulació de la 

 
 

5 Per les seves sigles, Menors Estrangers No Acompanyats 
6 Vegeu annex nº1.  
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seva situació al país d’acollida. Un procés que es torna etern i, moltes vegades 

impossible, a causa de fenòmens com la hiperinflació i fragmentació de normatives -

que es tradueixen en un oceà de documentació i requisits que creen una espiral de la 

qual és molt difícil sortir amb èxit i converteix en un malson el procés de fer-se un lloc 

digne a la societat-; la infrapenalitat -aquelles pràctiques com la retirada de drets 

anteriorment atorgats, les sancions administratives o fins i tot la retenció policial, que 

ocasionen por, incertesa i desconfiança en el sistema i que acaben abocant en la 

il·legalitat-; i l’aleatorietat d’adjudicació i demanda de requisits en els processos, que 

depenen dels treballadors de l’Administració i la relació que aquests tenen amb els 

valors institucionals. 

Tot això es tradueix en el fet que la falta d’unificació i simplicitat dels processos 

administratius ocasionen diferències en l’accés als drets socials i, per tant, provoquen 

el creixement de la desigualtat socioeconòmica entre població, perpetuant així 

l’estructura que fa possible al capitalisme. (Moyano, 2013). 

Tractament legal dels joves 

Segons un estudi publicat el 2018 a la Revista d’Educació Social7, la situació dels 

MENAs al nostre país es trobava (i es troba) entre la protecció i l’abandonament. Una 

de les principals qüestions que determinen el tractament dels joves estrangers en 

arribar a Espanya és l’edat89: La minoria d’edat suposa l’obligatorietat de l’Estat de 

garantir els drets estipulats en el conjunt de documents legals signats per Espanya 

amb relació a la protecció i cura del menor. Per tal d’eludir aquesta obligatorietat, en 

cas de dubte, l’Estat sotmet al jove a proves mèdiques que, a més de no ser 

concloents, poden arribar a ser perjudicials per a la salut i no sempre es fan sota el 

consentiment del jove en qüestió10.  

Tot plegat és un fenomen polèmic perquè fa que se’ls tracti amb hostilitat i 

desconfiança a l’hora de concretar l’edat del jove i, en molts casos, acaben expulsats 

dels centres per a menors i vivint al carrer i és que “al igual que la “delincuencia juvenil 

 
 

7 Peláez, P. (2018). Estado de la cuestión sobre los derechos de los MENAS en España: entre la 

protección y el abandono. Revista de Educación Social. Nº27. Pp. 48-70. 
8 Vegeu annex nº3, sobre les lleis aplicables a menors estrangers.  
9 Vegeu annex nº4.  
10 Vegeu annex nº2. 
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era el resultado de la degradación que ha sufrido la educación… la delincuencia en 

los menores inmigrantes es consecuencia del fracaso en las políticas de integración” 

(Peláez, 2010: 23)” (Revista de Educación Social, 2018:49). 

Paral·lelament a l’arribada al país de destí i l’acollida per part de l’Estat, una vegada 

se’ls declara majors d’edat, els tràmits i procediments per a aconseguir permisos de 

treball, de residència, nacionalitat, etc. tenen uns requisits molt difícils d’aconseguir. 

El simple fet de trobar quins són aquests requisits és un procés dificultós perquè no 

estan recollits en un únic document legal, sinó que els processos per aconseguir 

aquests documents que permeten l’estada legal es troben repartits per diverses lleis i 

amb diversos requisits11.  

3.1.4 La veu dels silenciats  

La violència sistèmica no és viscuda únicament per aquelles persones que arriben 

“noves” a territori espanyol, sinó que és un tipus de violència que es difumina en el dia 

a dia de la nostra societat i que és patit per totes aquelles persones racialitzades, tota 

aquella persona que se surt dels paràmetres físics occidentals que, tot i  haver nascut 

a sòl espanyol, “no són d’aquí”. Perquè la seva pell no “és d’aquí”, perquè la seva 

herència cultural no “és d’aquí”. Perquè no pertanyen, no es troben “al seu lloc”. Això, 

entre altres moltes coses, és el que ens explica Desirée Bela-Lobedde en el seu llibre 

Ser mujer negra en España. Parlem d’una història de vida que, més enllà de ser el 

relat particular i únic d’una dona negra criada a Espanya, es converteix en la realitat 

de la població negra d’aquest país.  

La intenció del seu discurs va més enllà de l’experiència particular de la seva història. 

Fer públiques i donar a conèixer les experiències racistes per les quals passen les 

persones no-blanques al nostre país, a més de buscar moure’ns alguna cosa per a 

dins a aquells que ho llegim (ràbia, empatia, tristesa, etc.) pretén posar el focus en el 

sistema que ho permet i alimenta. Parlem de conductes i actituds racistes, de la 

ignorància de la població en relació amb qüestions de “raça”, a la falta de referents 

 
 

11 Es poden trobar al Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-

7703-consolidado.pdf  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-7703-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-7703-consolidado.pdf
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amb què es troben les persones negres12 socialitzades a Espanya. Bela-Lobedde ens 

parla de la importància que tenen els referents13 en el moment de construir una 

identitat pròpia per a cada individu, sobretot si aquesta és travessada per la 

racialització a través de la qual s’associen una sèrie de qualitats, gustos i interessos 

que potser res tenen a veure amb la persona. I és que pertànyer o no pertànyer és 

una qüestió que va més enllà del color de la pell, del cabell o de l’aspecte físic, com 

bé fa referència aquest fragment de Maalouf:  

"Desde el momento en que concebimos nuestra identidad como integrada por múltiples 

pertenencias, unas ligadas a una historia étnica y otras no, unas ligadas a una tradición 

religiosa y otras no, desde el momento en que vemos en nosotros mismos, en nuestros 

orígenes y en nuestra trayectoria, diversos elementos confluentes, diversas 

aportaciones, diversos mestizajes, diversas influencias sutiles y contradictorias, se 

establece una relación distinta con los demás, y también con los de nuestra propia 

"tribu". Ya no se trata simplemente de "nosotros" y "ellos" como dos ejércitos en orden 

de batalla que se preparan para el siguiente enfrentamiento, para la siguiente 

revancha. Ahora en "nuestro" lado hay personas con las que en definitiva tengo muy 

pocas cosas en común, y en el lado de "ellos" hay otras de las que puedo sentirme 

muy cerca" (Maalouf:2012). 

3.2 INFLUÈNCIES ARTÍSTIQUES 

3.2.1 Estètica i narrativa  

Vivim en una societat molt visual, ens mou l’anhel d’agradar i treballem per construir 

una imatge positiva, bonica i atractiva de nosaltres mateixos, amb l’únic objectiu 

d’encaixar en allò que respon a la idea normal de bellesa configurada per la societat. 

El filòsof Byung-Chul Han, al seu llibre La salvación de lo bello (2020), planteja la idea 

de la bellesa com a representació d’un món pur, còmode, positiu i polit. Una realitat 

lliure de dolor, de resistència, de cicatrius:  

 
 

12 En aquest cas, parlem de persones negres però és una qüestió aplicable a tota aquella persona no 

occidental.  
13 “Es la manera de neutralizar, como ya he dicho antes, esa imagen que, en el colegio, y fuera de él, 

en los medios de comunicación y en muchas otras partes, les ofrecen de África: de los negritos que 

pasan hambre y a los que hay que mandarles comida, de las enfermedades y las guerras. África y la 

afrodescendencia, afortunadísimamente, es mucho más que eso y es nuestra obligación como madres 

y padres afrodescendientes conectar a nuestros peques con eso porque, tal y como reza el dicho: Hasta 

que los leones no tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al 

cazador”. (Bela-Lobedde, 2018:165) 
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La negatividad del dolor reduce la sensación de lo bello. Incluso la “robustez” y la 

“fortaleza” lo merman. Bellas son propiedades como la “ternura” y la “finura”. El cuerpo 

es “fino” cuando consta de “partes tersas” que “no muestran aspereza ni confunden la 

vista” el cuerpo bello que suscita amor y alegría no hace esperar resistencia”. (p.31) 

Aquesta idea de la resistència, la incomoditat que ens produeix allò que se surt de la 

norma, allò lleig, rebel o trencat és tot allò que no volem veure. Tot allò que com a 

societat hem après a ignorar, a aïllar i a llegir com a fets/persones particulars quan 

ens trobem amb una situació o individu que se surt de la norma.  

Revelar aquestes situacions i persones és precisament el fil conductor de les obres 

dels fotògrafs Diane Arbus i Lee Jeffries. Dos fotògrafs, diferents països, diferents 

dècades i una mirada compartida: l’alteritat. La realitat incòmoda que no volem veure. 

Allà on no volem mirar perquè no encaixa amb l’ideal de bellesa que hem après i que 

es troba en l’entramat social que configura la nostra identitat com a individus que 

pertanyen a una societat.  

Ambdós artistes tenen una estètica diferent: mentre que Arbus adoptà una estètica 

distant i plana, Jeffries situa a l’observador en un posicionament estret amb la persona 

retratada. Però els dos t’obliguen a mirar i descobrir què hi ha darrere d’allò que mai 

no volem mirar perquè ens produeix incomoditat14.  

3.2.2 Pràctiques artístiques comunitàries  

Aquest revelar allò que no es vol mirar és un dels punts d’interès de les pràctiques 

artístiques comunitàries, projectes que es construeixen a partir de la col·laboració de 

professionals -tant de l’educació com artistes- i de la població de la comunitat15 amb 

la intenció de donar veu i representació social a persones, comunitats o fenòmens 

socials que, potser, no interessa atendre o passen desapercebuts en el frenesí de la 

societat. 

 
 

14 Vegeu annex nº5. 
15 En el cas de Forasters vindran, els agents comunitaris són el grup d’avis i àvies que van migrar a 

Catalunya en els anys 50-60 des de diversos punts de la península i el grup de joves d’origen subsaharià 

que ha arribat a Barcelona sense cap tutor o adult responsable.  
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Fonaments de la narrativa per a la pràctica artística en context social  

En el seu origen, l’art comunitari era llegit com un acte radical impulsat per artistes que 

estaven involucrats o s’interessaven per les situacions de certes comunitats, fent un 

art que “refleja los problemas, historias o deseos de su comunidad y cuya realización 

implica una participación de las personas del barrio” (Palacios, 2009:201) 

A partir d’aquí, va anar evolucionant fins a convertir-se en una eina de crítica i 

denúncia social. La construcció de projectes artístics i culturals on es tracten temes 

que afecten la comunitat amb qui s’ha treballat o es denuncien fenòmens socials que 

afecten negativament a certs col·lectius de la població: “Se trataba de un modelo de 

práctica artística basado en “escuchar” (listening model) en conectar con el contexto 

de una forma abierta y respetuosa” (Palacios, 2009:204). 

L’art es converteix en una via d’acció per la seva capacitat transformadora, entre 

d’altres. Com a individus, l’art ens permet relacionar-nos amb nosaltres mateixos i amb 

el nostre entorn, possibilita la creació d’un ambient ideal que convida a aturar-se, 

observar i compartir allò que ens passa per dins i per fora, ens ajuda a comprendre i 

a repensar. Ens impulsa a créixer com a individus i com a comunitat i, en definitiva, 

podem considerar que l’art -en moltes i diverses formes- és considerat un medi ideal 

per a la transformació -tant de l’individu, com de l’entorn- gràcies a la seva potencialitat 

educativa.  

Trobem, doncs, que la creació artística i cultural es converteix en un medi per a 

observar, posar veu, aprendre i revelar situacions que afecten a tot un seguit de 

persones/comunitats amb l’objectiu de provocar un canvi en la societat, a través de la 

creació de consciència i l’autoconstrucció d’aquells que hi participen.  

Polítiques culturals 

En l’actualitat, trobem que existeixen lleis i documents oficials que fan referència a l’ús 

de la cultura i l’art, arribant a ser reconeguts a la Declaració Dels Drets Humans (1948), 

article 27: “Tota persona té dret a prendre part lliurement en la vida cultural de la 

comunitat, a gaudir de les arts i a participar en el progrés científic i en els beneficis 

que d'ell resultin”. Per això, des dels Estats, es defineixen un seguit de lleis, accions i 

programes gestionats pel Govern per tal de donar cobertura a l’àmbit de l’art i la 
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cultura16, fer-los possibles. Malgrat tot, les polítiques culturals de cada Estat canvien 

amb el Govern perquè depenen molt de la ideologia d’aquest, i no tots els partits donen 

el mateix valor a la creació i promoció artística i cultural. 

Com a exemple de la rellevància de l’art i la cultura, trobem un document redactat per 

la Unió Europea que promociona l’ús de la cultura i l’art en la crisi de refugiats que 

està vivint Europa durant els últims anys com a medi per establir el diàleg intercultural 

i construir espais per als immigrants en la vida social (European Union, 2017:9-18), ja 

que com hem esmentat, art i cultura estan estretament relacionats amb el creixement 

personal i comunitari per les seves capacitats d’obrir l’imaginari cap a nous horitzons.  

3.2.3 Forasters vindran, una aproximació a la pràctica artística 

comunitària 

Forasters vindran és un projecte en residència artística al Teatre Lliure de Barcelona 

(2021), es tracta d’un projecte col·laboratiu d’intervenció comunitària i creació 

escènica post-empàtica, dirigit per la Marta Galán Sala17. Forasters vindran tracta 

diversos aspectes socials relacionats amb la immigració, com són l’autoconstrucció 

de l’individu, la funció simbòlica de l’immigrant, la vulnerabilitat de la dimensió 

d’immigració, etc. 

S’han treballat aquests conceptes a partir de l’experiència comunitària i de les històries 

de vida de dos grups d’agents culturals: d’una banda, un grup d’avis i àvies que van 

immigrar a Barcelona des de diferents punts d’Espanya durant les dècades dels 50-

60 i, per altra banda, un grup de joves menors d’edat d’origen subsaharià que han 

arribat a Barcelona sense l’acompanyament d’un tutor o adult responsable.  

Tot plegat s’ha construït a partir de referents com Manuel Delgado (2012) amb el seu 

discurs sobre l’immigrant i la seva simbologia per a la societat, que el llegeix com a un 

ésser de fora, pobre, excessiu, monstruós, perillós i tot un seguit de característiques 

 
 

16 En aquest enllaç, es pot trobar els pressupostos per l’any 2021 que l’Estat Espanyol dedica a la 

Cultura i l’Esport:  

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Paginas/2020/061120-

pge2021.aspx    
17 La seva obra gira al voltant de diferents problemàtiques socials, podeu trobar més informació sobre 

la seva obra al web: http://www.marta-galan.com/  

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Paginas/2020/061120-pge2021.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Paginas/2020/061120-pge2021.aspx
http://www.marta-galan.com/


Treball de Fi de Grau | Estela Villodre Díaz 

 

16 
 

que l’estigmatitzen i el situen en una posició sobrant però necessària per al bon 

funcionament de la societat.  

Ens parla de la vulnerabilitat de la condició d’immigrant i de les dificultats d’accés a la 

cultura a partir de, entre altres, la filosofia de Simone Weil18, qui entén que la classe 

obrera es troba en una situació de submissió en tant que la seva vida té la funció de 

produir per al sistema i no és lliure per a ocupar el seu (escàs) temps en la immersió i 

la reflexió cultural.   

D’altra banda, relacionat amb el procés d’autoconstrucció de l’immigrant, trobem el 

discurs de John Turner (Oyón, 2016) amb relació a la simbologia de l’arquitectura en 

el procés d’identitat i relació dels seus habitants amb l’entorn i la societat: de com una 

casa no és només un lloc per viure, sinó que determina i condiciona diversos aspectes 

de les persones que l’habiten, motiu pel qual el barraquisme de Barcelona dels anys 

50-60 adquireix protagonisme a la representació escènica.  

En definitiva, parlem d’un projecte de creació artística comunitària que reflexiona al 

voltant de la simbologia de l’immigrant en la societat occidental i com la condició de 

racisme s’ha adaptat amb el pas del temps.  

  

 
 

18 Vegeu annex nº6. 
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4 METODOLOGIA I DISSENY DEL PROCÉS D’INVESTIGACIÓ 

4.1 PERSPECTIVA METODOLÒGICA 

Aquest treball pretén reflexionar i fer una crítica al voltant del concepte de la 

immigració i el racisme, per fer-ho s’ha treballat des del desenvolupament i la 

fonamentació teòrica per una banda i, per l’altra, s’ha abordat des de la participació 

amb el projecte de creació artística comunitària Forasters vindran.  

Així, el model metodològic és la investigació qualitativa. Es busca descriure i 

interpretar part de la realitat social que s’amaga darrere de la migració i com pot ser 

travessada per l’acció artística comunitària. Ho fa a través de la significació que li 

donen un grup de persones implicades en el fenomen de la migració a Barcelona19 

amb les seves vivències, percepcions i creences.  

Per tal de recollir dades que permetessin dur a terme dita descripció i interpretació, 

s’ha adoptat un model de treball de caràcter etnogràfic en tant que s’ha posat 

especial atenció a com els agents culturals fan, a com es relacionen amb els altres i 

amb l’entorn i a com són aquestes interaccions. En definitiva, “es proposa descriure'n 

les creences, els valors, les perspectives, les motivacions i la manera en què tot això 

es desenvolupa o canvia dins el grup i des de les perspectives de llurs membres. El 

que compta són llurs significats i interpretacions” (Arnal, 1997:61). 

Aquest model es caracteritza per descriure els fets observats en un entorn natural, és 

a dir, sense provocar o alterar les circumstàncies i situacions viscudes i des d’una 

actitud d’escolta activa. S’adopta una posició de caràcter èmic, des de la perspectiva 

i interpretacions de les persones observades 20 . És a partir d’aquestes dades 

obtingudes de l’observació etnogràfica i amb la recollida de teoria que s’ha fet l’anàlisi 

i interpretació que es trobaran en el següent apartat.  

 

 
 

19 En aquest cas, parlem dels grups comunitaris de Forasters vindran, és a dir, dels avis i àvies migrants 

dels anys 50-60 i dels joves subsaharians que han arribat sense acompanyament adult i com els ha 

travessat i els travessa el concepte de la immigració. 
20 A partir de les quals, també, s’ha construït la representació teatral Forasters vindran. 
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4.2 DETERMINACIÓ DE FONTS I INSTRUMENTS 

Per fer la recollida d’informació s’ha dut a terme: 

- Recerca i recollida d’informació:  

- Amb relació a la dimensió social. Aspectes socials que es treballen des 

de Forasters vindran, com per exemple el fenomen del racisme i la 

discriminació del sistema vers la població excedent, els mecanismes 

d’exclusió i control, etc. 

- Amb relació a la dimensió artística. S’ha treballat i recollit dades sobre 

polítiques culturals, l’aplicació artística en projectes socials d’acció 

comunitària, l’aplicació de discursos i narratives artístiques en projectes 

de temàtica social i s’ha revisat els aspectes socials que treballa 

Forasters vindran (autoconstrucció, discriminació racial, els éssers 

excedents, la condició d’immigrant, etc.). 

- Treball de camp: diari de camp en el qual s’ha enregistrat l’assistència a les 

sessions i assaigs de part del procés de creació escènica del projecte Forasters 

vindran. S’ha recollit informació sobre l’abordatge artístic (presència a 

l’escenari, il·luminació, paraula, silenci, moviment, etc.) de la problemàtica 

social de l’autoconstrucció, la figura de l’immigrant, etc. i tot el que això provoca 

en l’individu (ràbia, força, coratge, impotència, etc.)  

- Entrevistes: 

- Susanna Barranco, encarregada del registre audiovisual, productora i 

actriu principal de Forasters vindran. Interessa la seva visió del procés 

des de diversos punts de vista (registre audiovisual, actriu, protagonista, 

etc.) i per la importància del seu recorregut en produccions artístiques 

de dimensió social.  

- Maria Abella, educadora dels joves a la fundació Comtal. Interessa la 

seva visió del projecte Forasters vindran com a educadora social i com 

a persona referent dels joves durant el projecte. 

4.3 EL DISSENY I EL PROCÉS DE LA RECERCA 

El procés de recerca ha estat caracteritzat pel canvi constant -d’un enfocament 

relacionat principalment amb la fotografia, a un enfocament relacionat amb els 
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projectes d’acció artística comunitària-, l’adaptació a la realitat -per la impossibilitat de 

participació dels joves en Forasters vindran per la seva situació legal; el limitis del 

context de realització del TFG- i la construcció d’aquest, que es va anar modificant a 

mesura que s’ha anat avançant en el temps i en la recollida d’informació. 

Una de les característiques metodològiques principals d’aquest treball ha estat la seva 

dimensió participativa amb el projecte Forasters vindran. A través de la 

calendarització i l’assistència setmanal al Teatre Lliure de Barcelona, durant la fase 

final del procés de creació i construcció de la representació escènica, s’ha pogut fer 

recollida d’informació en forma de diari de camp sobre aspectes tant socials com 

artístics molt valuosos per a l’anàlisi del treball. La qual cosa ha marcat el ritme i 

disseny del projecte:  

Es va començar el disseny amb la idea de treballar la visibilització dels joves migrants 

que participen en Forasters vindran a través de la fotografia artística. A partir 

d’aquesta idea es va dissenyar un procés de recollida d’informació: realitzar una sèrie 

fotogràfica del procés de creació on els joves fossin protagonistes, a la Susanna 

Barranco en relació amb el paper de la fotografia en la representació escènica, 

recollida d’informació sobre projectes socials i artístics que treballessin a partir de la 

fotografia, etc. Tot plegat, va quedar només en una idea a causa de la impossibilitat 

dels joves migrants en participar en la representació escènica: des del Teatre Lliure 

de Barcelona, lloc on ha tingut lloc la representació Forasters vindran, es va comunicar 

que no era possible que els joves pugessin a l’escenari perquè no tenien la 

documentació en regla i no se’ls podia fer el contracte que els permetria actuar.  

A partir d’aquest moment, la idea inicial del projecte va trontollar a causa de la 

impossibilitat de participació dels joves en la representació i, amb el pas dels dies, va 

ser necessari aturar-se per a replantejar el sentit de l’ús de la fotografia per a revelar-

los, no era possible revelar quelcom de l’espectacle que ja no podia formar-hi part 

perquè se’ls ha permès per motius legals. De forma paral·lela, la recollida 

d’informació per a la construcció del marc teòric va situar al centre del projecte el 

fenomen del racisme, el que també va fer dirigir l’atenció i la mirada cap a conceptes 

com l’alteritat, la discriminació, la vulnerabilitat del migrant, l’autoconstrucció i la 

identitat, que eren tractats des de Forasters vindran.  
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La impossibilitat de què els joves participessin en l’espectacle va ocasionar el canvi i 

l’adaptació de la representació escènica cap a la nova realitat imposada. La connexió 

de la fotografia amb el projecte es va esfumar perquè els joves ja no hi podien formar 

part. La intenció principal de la fotografia, en aquest projecte, era (re)presentar als 

joves, revelar-los i fer-los visibles. A ells i a la seva realitat. Malgrat tot, en el moment 

en què els joves ja no poden participar en la representació escènica, la fotografia en 

aquest treball amb relació a la representació escènica perd el seu medi, el seu objecte 

i subjecte d’atenció. Paral·lelament, des de Forasters vindran es va haver de fer un 

reajustament i la representació es va haver de centrar únicament en la migració dels 

anys 50-60 a Barcelona, fet que va acabar per fer evident la necessitat de renunciar a 

la idea principal del projecte i fer un ajustament a la situació que s’estava vivint amb 

la informació que es tenia al davant.  

D’igual manera, es va modificar l’enfocament i les preguntes fetes a les entrevistes a 

la Susanna Barranco i a la Maria Abella, que es van centrar més en la importància i 

els efectes del fet de participar en un projecte d’acció artística comunitària, i no pas en 

el valor de la fotografia (com estava pensat inicialment). 

A més, es va haver de fer front al context en què se situa el projecte -un Treball final 

de Grau amb unes característiques formals i una temporalització marcada- limita les 

possibilitats de volum de treball i extensió en el temps que podrien haver permès 

abordar el projecte des de la idea inicial. O haver començat abans en el temps, durant 

la fase de treball comunitari amb els joves i els avis del projecte.  

Així doncs, el nou enfocament es construeix a mesura que es va avançant i es va tirant 

dels fils que es van trobant amb la descoberta de la informació. Una descoberta que 

gira al voltant del concepte del racisme, la discriminació que aquest suposa, el sistema 

que el configura i tot el seguit de teories que es tracten a l’apartat de la dimensió social 

del marc teòric. I que es poden detectar també des de la dimensió artística plantejada 

inicialment, que també adopta un canvi en l’enfocament: en comptes de centrar-nos 

en la fotografia com a eina per a treballar la identitat dels joves i la seva veu -silenciada 

per les fronteres interiors-, ens hem hagut de centrar en l’acció artística comunitària 

com a medi per a treballar la problemàtica social i estructural del racisme a través de 

Forasters vindran.  
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D’altra banda, un dels instruments de recerca plantejats des del principi eren les 

històries de vida. La possibilitat de fer una trobada amb els joves per crear un espai 

en el qual poguessin dir la seva. Estava plantejat de manera que es pogués adaptar 

als joves: de forma presencial, online, a través de relats escrits o de la forma que més 

còmode fos per a ells. Finalment, no s’han pogut incloure en el procés de recerca les 

històries de vida i la paraula dels joves perquè, a causa de la falta d’organització, no 

hi ha hagut col·laboració per part de la Fundació Comtal.  

En definitiva, el disseny metodològic ha anat modificant els objectius i instruments de 

recerca, perquè a mesura que s’ha anat avançant en el temps i la construcció del 

treball, ha aparegut la necessitat d’adaptar-se a la realitat i la situació que ha anat 

succeint durant el procés participatiu amb Forasters vindran. Aquesta és la cronologia 

que resumeix el treball:  

Tasca Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Recerca d'informació          

Selecció de la informació         

Treball de camp         

Entrevistes        

Anàlisi de dades         
Redactat final         

4.4 ASPECTES ÈTICS DE LA RECERCA 

Trobem tres aspectes diferents que han marcat l’ètica d’aquest projecte i el seu 

disseny i construcció:  

Un dels majors riscos a l’hora de dur a terme la recerca ha estat la possibilitat de 

caure en l’error de parlar per. El fet de tractar la invisibilitat d’una part de la població 

amb la intenció de revelar-la implica la necessitat de fer-ho des de la voluntat d’evitar 

parlar per una identitat racial que no és la meva. La meva blanquitud em situa en una 

posició de seguretat i inexperiència, per aquest motiu, s’ha intentat treballar a partir de 

testimonis i documents vehiculats per persones negres i travessades directament pel 

racisme. Així, el diari de camp, entrevistes i recollida d’informació s’ha intentat fer 

sense perdre de vista el fet que el sistema capitalista impregna totes les realitats que 

ens envolten -fins i tot en la professió de l’Educació Social i els projectes d’acció 

artística comunitària-.   
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La meva experiència acadèmica prèvia relacionada amb estudis de racisme i 

violència sistèmica 21  m’ha acompanyat durant tot el procés de construcció del 

projecte. M’ha portat a fer una recerca d’informació relacionada amb aquests 

conceptes, la qual cosa ha augmentat el meu interès pel tema i per treballar des d’un 

posicionament ètic respectuós. 

Em va portar a detectar, juntament amb la feina i els resultats de la recerca 

d’informació per al marc teòric, situacions de violència cap als joves del projecte 

Forasters vindran. Això, i el contacte amb un jove menor d’edat sense acompanyants 

durant les meves pràctiques del Practicum III 22  han provocat en mi un grau de 

sensibilitat i interès pel fenomen injust del racisme.  

Un punt d’inflexió en relació amb el sentit ètic del projecte ha estat la impossibilitat 

que els joves participessin en la representació escènica, impediment imposat per 

part de la institució pública del Teatre Lliure, justificada amb la situació legal irregular 

dels joves. Això va suposar un gir brutal per al disseny i l’enfocament de la recerca en 

tant que, si els joves no hi eren presents, (re)presentar-los a ells i a les situacions de 

racisme i injustícia que giren al seu voltant, es convertia en una tasca difícil. Aquesta 

impossibilitat provocada per qüestions administratives, per tant, té implicacions 

ètiques per a mi, és un fet que s’escapa de les meves possibilitats d’acció i que, 

justament, demostra la realitat que han de viure les persones negres.  

A banda d’això, el fet de no poder comptar amb la paraula i el testimoni directe dels 

joves de la Fundació Comtal per la falta d’organització d’aquesta, ha suposat un buit 

amb relació a la voluntat d’escoltar el que havien de dir. No s’ha pogut comptar amb 

un espai dins de la recerca perquè poguessin dir la seva, fet que posa en risc la 

intenció de no parlar per aquests joves.  

 
 

21  En l’assignatura de Sociologia de l’exclusió vaig tenir l’oportunitat de conèixer el concepte del 

capitalisme racial. El format d’abordatge de la teoria de la sociologia de l’exclusió proposat per la 

professora Ainhoa Nadia Douhaibi Arrazola va travessar-me de forma especial, fent-me gaudir molt de 

l’assignatura i la seva descoberta, fins al punt de portar-me a voler conèixer més sobre la problemàtica 

del racisme i aprofitar el Treball Final de Grau per fer-ho.  
22  He realitzat les pràctiques de l’assignatura del grau Practicum III a una escola de segones 

oportunitats, on he tingut contacte durant tot el semestre amb el W. Un jove la situació del qual és 

complicada a causa de diversos aspectes travessats pel capitalisme racial.  
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5 ANÀLISI 

A continuació es farà la lectura i anàlisi de les dades recollides, que s’estructuren en 

dos grans blocs, en relació amb les dues dimensions treballades durant la recerca, 

tant en el marc teòric com en el diari de camp o les entrevistes. Aquest anàlisi es 

dividirà en quatre variables principals a través de les quals s’ha treballat aquesta fase 

d’acord amb els objectius de la recerca amb què s’obre el treball: d’una banda trobem 

la dimensió social, on se situen les variables de El capitalisme racial com a base del 

sistema i La violència sistèmica i les seves formes d’exclusió. D’altra banda, la 

dimensió artística, on es treballarà a partir de La pràctica artística comunitària i La 

transmissió educativa dels continguts artístics. 

5.1 EL CAPITALISME RACIAL COM A BASE DEL SISTEMA 

- Anàlisi textual i documental. D’acord amb Cedric J. Robinson, el 

desenvolupament capitalista va estar influenciat per estructures socials, 

psicològiques i culturals del racisme i el nacionalisme (2018:25), motiu pel qual 

es considera que el racisme no és quelcom característic de l’individu, sinó que 

es troba impregnat en cada pràctica i en cada acte que té lloc en el sistema 

socioeconòmic mundial actual23. En la mateixa línia, Arun Kundani considera 

que “el racisme és una força material dins del desenvolupament de formacions 

socials particulars” (2020) i va més enllà de ser una divisió ideològica -com pot 

ser el marxisme- sinó que també ho és material. Considera que les classes 

baixes no tenen el mateix accés als mitjans de producció a causa de la 

sensibilitat racial del sistema. 

 

- Diari de camp. Durant el procés de creació es treballa i reflexiona sobre com 

adoptar un posicionament crític davant la repressió sistemàtica racial a través 

de la relació dels performers amb els elements escènics, com per exemple la 

 
 

23 Com hem pogut conèixer a l’apartat anomenat L’adaptació i perennitat del racisme en el sistema del 

marc teòric, és present durant el recorregut històric de les societats occidentals i les seves expansions. 

D’acord amb això, el racisme s’ha anat adaptant i transformant amb el pas de les etapes històr iques 

però sempre ha estat present en forma de motor i medi de gestió i organització de societats. 
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reacció de la Susanna davant els textos antiimmigració24 llegits i projectats en 

escena. 

 

- Entrevista Susanna Barranco.  

- Des d’on es relaciona Forasters vindran amb la problemàtica de la 

immigració i el racisme? 

- “és una absoluta denúncia a actituds xenòfobes. Entenem xenofòbia no 

només a allò que sigui diferent, ja sigui de raça, origen, gènere o 

cultura... llavors es posiciona en un àmbit de denúncia absoluta. [...] 

Establint un paral·lelisme, tot i que això ve a la segona part 25 , en 

situacions que es viuen ara. Per tant, mai -jo crec- [...] des de la 

victimització ni des d’acusar”.  

Llegeix el racisme com a un fenomen relatiu al sistema i a com es relaciona 

l’individu amb aquest: “La xenofòbia no és una qüestió de dretes o d’esquerres. 

Sinó des d’on mirem a l’altre.”  

- Entrevista Maria Abella. Ens explica com ella pensa que els joves de la 

Fundació Comtal perceben el racisme i com aquest els travessa: “Alguns ho 

viuen amb ràbia i frustració i per a altres és més com un tema tabú, ho 

normalitzen i naturalitzen d’alguna manera: es la meva realitat. Es lo que hi ha 

i no venen i t’expliquen el que els hi ha passat cada dia amb relació al racisme, 

tot i que viuen situacions de racisme cada segon que van pel carrer. Quan vaig 

al metro, la gent es guarda el bolso perquè tenen por que els hi robi.[...]  

El moviment migratori que van haver de fer els joves del projecte es pot considerar un 

senyal de com la societat mundial està estructurada: la població d’estrats 

socioeconòmics més baixos s’ha de responsabilitzar de la fallida del sistema i posar-

hi solució per ells mateixos, el que els porta a migrar cap a països occidentals on, 

idealment, podran treballar per a obtenir unes condicions vitals de major qualitat en 

 
 

24  Aquests texts formen part de la premsa del país, tant d’ideologies de dreta com d’esquerra. 

Caracteritzades pel seu discurs discriminatori i antiimigració. Els trobareu a l’annex nº 7.  
25 Fent referència a la segona part de Forasters vindran, nascuda a partir de la impossibilitat dels joves 

de participar en la representació al Teatre Lliure i on es tractarà la problemàtica de la immigració i el 

racisme que els hi envolta a ells en l’actualitat.  
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comparació a les situacions de pobresa que han de viure als seus països i ciutats 

d’origen. El problema de tot plegat és que, en arribar a Occident (a Espanya, en el cas 

dels joves de Forasters vindran) s’han trobat de nou amb la violència del sistema, tant 

estructural com simbòlica, el que ens porta a la següent línia teòrica de 

desenvolupament del treball.  

5.2 LA VIOLÈNCIA SISTÈMICA I LES SEVES FORMES D’EXCLUSIÓ 

- Anàlisi textual i documental, Seguint el discurs de V. Stolcke (1994), la imatge 

de delinqüència i perillositat construïda al voltant dels joves migrants no 

acompanyats, els coneguts com a MENAs, és un mecanisme d’exclusió i 

control de la població. Els MENAs representen a la població latent, 

deshumanitzada i monstruosa que amenaça l’estabilitat socioeconòmica de 

l’Estat. A través de la violència simbòlica explicada per Bourdieu, la població 

interioritza aquestes pràctiques discriminatòries i les naturalitza de forma que 

acaben (re)produint l’ordre socioeconòmic establert. Així, el tractament legal i 

social discriminatori que reben els MENAs -aquests joves migrants sense 

acompanyant- quan arriben a Espanya o el silenciament de les veus negres 

denunciat per Bela-Lobedde forma part de les limitacions configurades pel 

sistema i que queden desdibuixades per la naturalització en la lectura per part 

de la població.  

 

- Diari de camp. Ús d’històries de vida per a visibilitzar i denunciar les injustícies 

i discriminacions del sistema vers un col·lectiu poblacional26. Des del procés de 

creació escènica, Forasters vindran treballa aquesta injustícia des de la 

latència, des d’allò que no es pot veure però està present. El ser liminal. Situen 

a l’espectador davant una realitat que no vol veure perquè provoca incomoditat 

a causa de la passivitat davant la injustícia que es representa. Recuperen 

elements històrics com “El Palacio de las Misiones” que estava situat a 

 
 

26 En el cas de Forasters vindran, parlem de la població migrada que va arribar a Barcelona durant els 

anys 50/60, però que va ser víctima, igual que els joves, de la discriminació naturalitzada i configurada 

pel sistema capitalista racial.  
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Montjuic, destinat a la repressió sistèmica, que va desaparèixer i encara no se 

sap quan, com ni per què.27  

 

- Entrevista Susanna Barranco. S’identifica la naturalització i passivitat davant 

les injustícies del sistema en tant que considera Forasters vindran com a “un 

procés revelador” per a ella com a actriu i protagonista de la performance. “Les 

famílies, quan viuen dificultats, són coses que s’amaguen, que no es diuen”. 

“Del meu relat hi ha el de moltes persones que tenen descendència migrada”. 

Es tracta d’un fenomen discriminatori que van viure moltes famílies i que, a 

través de la violència simbòlica, queda silenciat i passa desapercebut per la 

memòria històrica.  

 

- Entrevista Maria Abella.. La situació legal dels joves és incerta: 

“Administrativament trobem moltes situacions diferents. Alguns tenen NIE, 

passaport sense NIE, ni tan sols passaport, alguns estan en procés de 

renovació del NIE, etc. Tots en procés de regular la seva situació administrativa, 

però es troben amb moltes limitacions i està sent molt complicat. Alguns porten 

3 anys aquí, el que porta menys, potser porta 6 mesos”. No plantegen el canvi 

[en el sistema] perquè hi ha una prioritat: Jo primer he d’aconseguir el 

passaport, un cop tingui el passaport, el NIE, després feina, després un 

habitatge, etc. Aquest tema [les actituds racistes], al final, és una de les seves 

últimes preocupacions. És supervivència” 

Amb relació a la imatge construïda de violència: “Són joves molt compromesos, 

és un col·lectiu que és molt diferent a un altre tipus de jove migrat”. “S’intenta 

donar visibilitat als joves del Construeix-te28 . Per a nosaltres [la Fundació 

Comtal] és molt important que ells puguin parlar, que puguin explicar la seva 

història. [...] Trencar tòpics i estereotips”.  

La violència simbòlica es converteix en el mecanisme a través del qual, per una banda, 

la població accepta la criminalització dels joves migrants no acompanyats, reproduint 

així l’ordre social establert. A banda d’aquests prejudicis i el rol de monstre que s’ha 

 
 

27 Vegeu annex nº10. 
28 Programa de la Fundació Comtal que treballa amb els joves migrats.  
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adjudicat al col·lectiu de jove migrat, s’han de sumar les fronteres interiors, una forma 

d’exclusió vehiculada per un conjunt de pràctiques administratives que converteixen 

la regularització dels joves en una odissea, dificultant i impossibilitant l’èxit del seu 

itinerari socioeconòmic en la societat occidental.  

5.3 LA PRÀCTICA ARTÍSTICA COMUNITÀRIA 

- Anàlisi textual i documental. Pràctica artística comunitària es tradueix en la 

col·laboració d’artistes i comunitat per fer art que “refleja los problemas, 

historias o deseos de su comunidad y cuya realización implica una participación 

de las personas del barrio” (Palacios, 2009:201). És una pràctica de crítica i 

denúncia social -reconeguda pels Estats i per la Declaració dels Drets Humans 

a través de lleis i polítiques culturals que la promouen- amb una gran capacitat 

transformadora i reveladora. La narrativa d’aquestes pràctiques té a veure amb 

el revelar, amb mostrar allò que no es vol mirar perquè incomoda. Convertint la 

creació artística i cultural en un medi per a observar, posar veu, aprendre i 

revelar situacions que afecten la comunitat. 

   

- Diari de camp. A la representació es fa ús de material audiovisual (teatre 

documental) i fotografies que els avis i àvies utilitzen per a relatar la seva 

història en relació amb la migració durant les dècades dels 50-60 cap a 

Barcelona, persones a les quals se’ls hi posa cara i nom. Les històries de vida 

de la comunitat formada per aquests avis i àvies són el vehicle que transporta 

a l’espectador per la història viscuda a Barcelona, envoltada de xenofòbia i 

discriminació. Marta Galán diu a la Susanna, durant un dels assaigs29: “Es un 

ejercicio de resistencia similar al que hizo tu familia”30.  

 

L’equip artístic construeix la representació a partir de la visió que tenen del 

racisme que travessa les històries dels avis i àvies, es posicionen davant 

aquests fets i ho expressen en llenguatge dramatúrgic, fent ús de recursos 

 
 

29 Assaig del dia 12 de març. 
30 Fa referència a l’escena en què la Susanna aguanta amb el seu cos nu forquilles i vaixella de vidre. 

Vegeu annex nº8. 
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dramatúrgics com la paraula viva, la il·luminació, el so i el silenci, el moviment 

o quietud del cos... Tracten de fer-ho de forma que els testimonis del grup d’avis 

no es perdi entre els recursos escènics, fent que l’espectador no es distregui 

amb l’escena i que el focus estigui en el contingut a transmetre.  

 

El cos es converteix en un recurs escènic, representa un element d’acció on 

convergeixen els efectes dels conceptes treballats sobre l’escenari, extrets dels 

testimonis del grup d’avis i àvies: la cicatriu, la resistència, l’autoconstrucció, la 

força, els efectes de la repressió, etc.  

La construcció de Forasters vindran s’ha plantejat des de tres eixos, que es van 

comentar durant el col·loqui que va tenir lloc després de la representació del 

dia 18 d’abril: La dimensió comuna, que fa referència a la traducció dels 

testimonis de la comunitat d’avis i joves a llenguatge artístic. El que implica la 

reflexió sobre el recorregut i l’herència històrica, sobre com han anat succeint 

els esdeveniments i quines conseqüències han tingut (i continuen tenint) sobre 

la població, sobre nosaltres. La participació cultural, que suposa la 

construcció simbòlica de la representació escènica a partir dels testimonis 

recollits en la fase comunitària i el posicionament dels artistes davant aquests 

fets. I per últim, la transmissió generacional, que implica desenterrar les 

històries de vida i les violències normalitzades del passat, que configuren 

l’herència psicosocial de les generacions actuals.   

- Entrevista Susanna Barranco.  

- Com s’ha treballat la transferència de les històries de vida a la ficció? 

- “Transformar les particularitats de les vivències en claus a nivell de 

dramatúrgia escènica on ens podia permetre tirar fils d’accions”.  

Un exemple és l’acció de les forquilles en relació amb la història de la Trini; les 

flors i el carbó com a representació de la història de la Custodia31. L’audiovisual 

“ha permès tenir la informació [de les històries i relats dels avis i àvies] sense 

perdre-la i de forma espontània i propera [...] Són 25min de vídeo dins la hora i 

 
 

31 Vegeu annex nº9. 
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mitja que dura l’espectacle”. Forasters vindran “és una absoluta denúncia a 

actituds xenòfobes. 

- Entrevista Maria Abella.  

- Com es treballa des de la fundació [Comtal] el prejudici cap als joves? 

- “[...] hi ha tot el tema comunitari que també li donem molta importància 

[...] ens impliquem amb la comunitat i els propis joves contribueixen 

d’alguna manera a la transformació social.” 

En referència a com creu que els joves han viscut l’experiència de participar en 

un projecte de creació artística: “Per una banda amb molta sorpresa de que tot 

això [espais, recursos humans i materials] s’estigués destinant al seu grup [de 

joves]. Tenien sensació de ¡wow! me están viendo, estoy siendo visto”.  

Com a educadora referent dels joves en el projecte, la Maria es queda amb 

“una frase d’un dels nois: He descubierto que migrar es difícil para todo el 

mundo... Yo me pensaba que solo era difícil para nosotros.”  

Forasters vindran s’ha construït a partir de les històries i relats d’un grup d’avis i àvies 

que, gràcies al registre audiovisual, han pogut pujar a l’escenari a contar les seves 

vivències acompanyats dels performers. Aquests relats formen part de la història d’un 

poble i s’abracen des d’un to de denúncia a través de l’acció escènica (a vegades 

poètica, com l’acció de les flors i el carbó o les forquilles; a vegades catàrtica i 

carregada d’emocions, com l’acció dels textos antiimmigració32).  

5.4 LA TRANSMISSIÓ EDUCATIVA DELS CONTINGUTS ARTÍSTICS  

- Anàlisi textual i documental. El filòsof Byung-Chul Han (2020) defensa que “la 

negatividad del dolor reduce la sensación de lo bello”, motiu pel qual treballs 

com el de Diane Arbus o Lee Jeffries són incòmodes per a l’espectador: el 

situen davant una realitat problemàtica que surt d’allò social i estructuralment 

acceptat com a vàlid i agradable.  

L’art permet situar davant l’espectador allò que no es vol mirar o que no s’ha 

vist mai abans. Ho fa d’una forma natural, crea un espai de relació entre 

 
 

32 Vegeu annex nº10.  
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l’individu i el seu entorn, es converteix en un medi de lectura i comunicació per 

a l’individu. Aturar-se, observar, (re)pensar i compartir. Una eina 

transformadora per la seva capacitat de provocar canvi i creixement tant 

personal com comunitari. 

 

- Diari de camp. El procés de creació obliga a l’equip artístic a aturar-se, observar 

la problemàtica social que envolta el racisme i posicionar-se davant aquesta a 

través del llenguatge artístic (paraula viva, llum, cos, silenci, il·luminació, etc.). 

Sobre l’escenari es representa la fragilitat social, la resistència i altres 

conceptes travessats pel racisme a partir de la relació dels elements escènics 

(carbó, llum, públic, forquilles, vídeos, etc.) amb els performers. Tot plegat, 

busca una reacció tant en els performers com en els espectadors: “Va con todos 

y tú asumes corporizarlo ahí”, Marta Galán a la Susanna, durant un dels 

assaigs33.  

 

Trini Abadia, una de les àvies que comparteixen el seu relat, ens explica a 

Forasters vindran sobre la seva passió per la música a través d’una experiència 

on es va qüestionar el fet que “¿Cómo es posible que le guste la música, si 

nunca la ha estudiado? Porque el sentido de la música no se lo quitan a nadie”. 

Fent referencia a que l’art és quelcom natural, que no cal haver-hi estudiat per 

tal de poder sentir-lo dins. 

 

Durant el passi general34 es va poder comptar amb la presència dels  joves 

migrants, que no van poder participar en la representació per qüestions 

administratives. En acabar, se’ls va convidar compartir les seves sensacions. 

Un dels joves va comentar que l’acció del carbó -il·luminat amb la intenció que 

semblés la llum de la lluna- i les flors el va transportar al seu passat, a Mali, 

 
 

33 Assaig del dia 12 de març. 
34 Aquest passi va tenir lloc el dia 31 de març a la sala petita del Teatre Lliure. Amb públic convidat, 

entre el que es trobaven els joves de la Fundació Comtal. Va ser la primera vegada que jo presenciava 

la representació de principi a fi. Durant els assaigs només vaig poder presenciar algunes parts i com 

les anaven construint i discutint entre l’equip artístic.  
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quan treballava en les mines de carbó durant la nit per tal de poder reunir els 

diners necessaris per al seu viatge a Europa.  

 

Com a espectadora d’aquest passi vaig poder presenciar i sentir les accions 

escèniques, la força de les paraules i els cossos dels actors relacionant-se amb 

els elements escènics, el que va tenir una força brutal sobre la meva persona,  

provocant una diversitat d’emocions i sentiments que no esperava tenir. Tot i 

haver pogut estar present en part de la construcció de la representació i 

conèixer els conceptes i històries treballades a cada acció, la representació va 

provocar en mi sentiments molt intensos com la ràbia o la impotència, els quals 

em van permetre llegir el racisme des d’un nou punt de vista, em van convidar 

a revisar la meva mirada i a reflexionar sobre un tema com el racisme des d’un 

lloc nou, on vaig arribar de forma fàcil i natural durant la visualització de la 

representació.  

 

- Entrevista Susanna Barranco. Sobre les fotografies utilitzades a la 

representació: “Les imatges tenen una cosa que et poden traslladar, casi com 

la olor. Et poden traslladar a un record d’una manera molt concreta i precisa. 

És curiós perquè a partir d’aquesta concreció d’una imatge que veus, pots 

narrar i articular un discurs. Això hem fet amb els avis però de forma escènica, 

en directe també es fa. La narració de la meva història familiar que ens ajuda 

de manera, dramatúrgicament parlant, a apuntar temes que s’aniran parlant 

durant tota l’obra, a partir de les fotografies”.  

Es fa “denúncia a través de vislumbrar noves realitats que a vegades estan 

amagades”. Referint-se a les històries de discriminació i repressió encarnades 

pel grup d’avis i àvies que han estat sistemàticament silenciades per la por i la 

supervivència.   

 

- Entrevista Maria Abella. En referència a què creu que els joves s’han emportat 

de la participació en Forsters vindran: “Els hi va permetre treballar coses molt 

internes des d’una manera molt fàcil [...] treballar continguts molt profunds de 
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manera molt divertida per a ells”. Fa referència a un exercici on els joves van 

fer lletres de rap35.  

“Mirar endins, no tant des del dolor i poder compartir tot això i aconseguir eines 

artístiques que es queden ells de per vida. Per exemple: la pintura, l’escultura36, 

el dibuixar, escriure, el cantar... Són recursos per gestionar el que porten dins 

que els hi van molt bé i que ara tenen i potser abans no tenien [...] També el 

tema de cohesió de grup, veure que comparteixen vivències, el tema de les 

acrobàcies amb el Pau [per treballar la confiança entre ells], tot el tema 

corporal...”. 

Ella, com a professional, ha pogut “reafirmar que des de les arts es poden 

reballar un munt de coses i que cal potenciar-ho per acompanyar millor al grup”.  

Per a construir l’espectacle de Forasters vindran s’han treballat els fenòmens derivats 

del racisme a partir de diverses tècniques i recursos artístics: pintura, acrobàcia, 

música, escriptura i dramatúrgia, del costat de la comunitat migrant dels anys 50/60 i 

el grup de joves de la Fundació Comtal.  

6 CONCLUSIONS 

Per tancar aquesta experiència -perquè considero aquest procés una experiència, un 

viatge que va més enllà de la creació i redacció d’un treball final de grau- voldria fer 

un repàs no només a les dades recollides sinó a les emocions viscudes, perquè 

participar en un projecte com Forasters vindran com a observadora m’ha aportat molt 

més que informació i anàlisi teòric: Ha suposat el tancament d’una etapa formativa i 

vital de sis anys en què he pogut anar descobrint la punteta d’aquesta professió que 

és l’Educació social. Forasters vindran ha significat viure des de ben a prop 

l’experiència d’un projecte artístic comunitari que, en aquest cas, travessa el 

fenomen del racisme a través de la memòria històrica de Barcelona -la ciutat que 

m’ha vist créixer- i de la situació actual d’uns joves que hi esperen poder créixer també. 

Malgrat tot, per a ells aquesta esperança potser acabarà tornant-se només en això, 

 
 

35  Els joves van escriure lletres de rap amb l’acompanyament de Mohi Lee, un artista i músic 

col·laborador en el projecte Forasters vindran. Les podeu trovar a l’annex nº 11. 
36 Els joves van treballar la pintura i l’escultura en la seva participació en Forasters vindran. Vegeu 

annex nº12. 
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una esperança. I és que la realitat que he pogut observar, investigar i analitzar durant 

aquests mesos m’ha portat a un conjunt de conclusions que no són les més 

esperançadores.  

Aquesta experiència, doncs, m’ha permès treballar les dues dimensions plantejades 

des de l’inici del treball: d’una banda, la dimensió social per conèixer com els 

mecanismes d’exclusió regulen la població i, d’altra banda, la dimensió artística 

per reafirmar una idea que m’ha acompanyat durant tot aquest temps i que em va 

llençar a aquesta aventura que és l’Educació social, i és el fet que és possible educar 

a través de l’art.  

En primer lloc, en relació amb la dimensió social:  

- Capitalisme racial, l’origen dels mecanismes d’exclusió: Durant aquest 

recorregut he pogut conèixer els mecanismes d’exclusió socioeconòmics a 

través dels quals els joves del projecte són invisibilitzats i criminalitzats. L’origen 

d’aquests mecanismes d’exclusió socioeconòmica els trobem en el fet que 

vivim en un món estructurat i regulat pel sistema socioeconòmic 

capitalista racial, el qual dóna pas a aquests mecanismes de control i gestió 

de la població caracteritzats per la sensibilitat i la discriminació racial. Aquesta 

és la realitat del grup de joves37 d’entre 16 i 21 anys d’origen africà que, víctimes 

de la violència simbòlica, van haver de migrar amb l’objectiu de treballar i 

combatre les conseqüències del capitalisme racial sobre els seus pobles i 

països.  

 

- Els mecanismes d’exclusió als que s’enfronten els joves de Forasters vindran: 

El que aquests joves han trobat en arribar a Espanya, després d’un camí llarg, 

cruel i perillós, ha estat tot un seguit de mecanismes d’exclusió com la 

construcció de la imatge de violència al voltant dels MENAs, les actituds 

racistes, les fronteres interiors, etc. que els hi dificulta complir els seus 

objectius de treballar-se una vida allunyada de la pobresa. I és que la classe 

política fa ús de les diferències de cultura i valors amb l’altre, amb aquests 

joves, per desviar l’atenció de la població sobre allò que realment amenaça el 

 
 

37 Fent referencia al grup de joves de la Fundació Comtal que ha participat en Forasters vindran. 
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benestar de l’Estat, que és el mateix sistema econòmic i social. Per tant, al 

contrari del que es pensa,  el racisme pren forma al projecte amb la realitat que 

viuen els joves, que no és una qüestió relativa a la personalitat dels individus 

sinó que es troba adherida a les estructures socioeconòmiques que configuren 

la societat, no depèn d’ideals de dreta o d’esquerra. És un fenomen 

discriminatori que està normalitzat per la seva funció reguladora en el sistema.  

 

- La normalització de la violència sistèmica: La construcció de la imatge de 

delinqüència i perillositat que envolta aquests joves s’ha configurat a partir de 

les diferències culturals i de valors en tant que nosaltres representem i tenim 

tot allò que ells volen, amenaçant tot allò que és nostre. Així, la imatge 

construïda d’amenaça que envolta als joves permet al sistema exercir 

violència de forma sistemàtica i normalitzada. Aquesta violència es 

manifesta en les fronteres interiors, un seguit de recorreguts i pràctiques de 

l’Administració que dificulten la regularització de la situació dels migrants; en la 

violència simbòlica, a través de la qual les víctimes del sistema -els joves en 

aquest cas- han de lluitar i treballar per tal de compensar els efectes desiguals 

del capitalisme racial;  en les actituds i pràctiques racistes, que els discriminen 

i configuren com a éssers monstruosos, invàlids, erronis o fracassats.  

 

En definitiva, aquest conjunt d’actituds, fenòmens i pràctiques esmentades als punts 

anteriors exclouen i dificulten l’èxit dels itineraris socioeconòmics dels joves de 

Forasters vindran. Al mateix temps, la suma de totes aquestes pràctiques suposa la 

invisibilització dels joves sota el concepte MENA: les seves històries, la seva 

identitat, els seus somnis i esperances es desdibuixen i desapareixen. Se’ls llegeix 

com a delinqüents i no com al que són, uns joves que de vegades no són només que 

adolescents o nens que han deixat enrere els seus pares i les seves llars per tal de 

lluitar i construir-se un futur de possibilitats, lluny de la pobresa i la violència que deixen 

enrere.  

En segon lloc, trobem la dimensió artística:  

Arriba el moment de recapitular les conclusions extretes amb relació a les pràctiques 

artístiques comunitàries de la mà de Forasters vindran, el projecte que m’ha 
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permès reafirmar que es pot fer educació a través de l’art, i el seu sentit educatiu 

per a l’Educació social.  

- Participació cultural com a base del projecte artístic: Forasters vindran és un 

projecte de representació escènica alçat a partir de tot un treball comunitari 

previ que ha permès als artistes construir un espectacle amb la veu i els 

testimonis de persones travessades per la problemàtica social de la 

xenofòbia38:  

Per fer-ho, es va dur a terme una fase de treball artístic-comunitari abordat des 

de la dimensió comuna, la participació cultural i la transmissió generacional. La 

intenció era que els dos col·lectius migrants (la generació dels 50-60 i els joves) 

treballessin en comú amb l’equip tècnic i l’artístic durant els mesos d’octubre a 

desembre de 2020, però a causa de les restriccions d’aforament derivades de 

la COVID-19, es va haver de dur a terme aquesta fase per separat: per una 

banda els avis i àvies i per altra els joves.  

- Transmissió educativa de continguts artístics: Durant aquesta fase 

comunitària, els joves van poder gaudir de moments únics i van poder aprendre 

i relacionar-se amb ells mateixos i amb el món que els envolta des de l’art. Van 

poder experimentar i treballar des de diverses tècniques artístiques com la 

pintura, l’acrobàcia, el moviment corporal, el gest, l’escriptura, la música, 

l’escultura... que els van aportar recursos d’autogestió, autoconeixement i 

autoconstrucció. Recursos artístics que s’emporten amb ells, més enllà de 

Forasters vindran, i els han permès i permetran aturar-se, preguntar-se, 

observar dins, observar al voltant, llegir i expressar-se d’una forma natural, 

senzilla i còmoda. Trobem aquí un dels sentits educatius del projecte 

artístic comunitari: posar a disposició dels joves que hi van participar tot un 

seguit de recursos artístics que els permetran gestionar les seves emocions i 

pensaments i relacionar-se amb el món que els envolta. 

 

 
 

38 Inicialment, com s’ha explicat a l’apartat de Disseny i procés de la recerca, els joves de la Fundació 

Comtal anaven a ser part d’aquesta representació però per motius administratius, no van poder 

participar-hi i des de l’equip creatiu de Forasters vindran es va haver de modificar la representació, 

deixant-los a la espera d’una segona part on sí poguessin ser part de la història explicada. 
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- Sobre la mirada de l’espectador: D’altra banda, tornem a trobar el sentit 

educatiu de Forasters vindran en el xoc de realitat que suposa per a 

l’espectador. És un projecte artístic comunitari que no només ha deixat 

empremta a aquells que l’han construït, sinó que convida a l’espectador, entès 

com a una mostra micro de la societat, a aturar-se, prendre consciència, 

reflexionar i qüestionar-se la seva posició davant la problemàtica del racisme 

i la violència sistemàtica. El situa davant una realitat incòmoda per la seva 

dificultat social, a la qual no agrada mirar i convida al canvi en la mirada cap 

a la identitat de l’altre i la d’un mateix. Deixant entreveure la posició comuna 

de privilegi passiu davant un fenomen injust com és la xenofòbia, de la qual ens 

fem còmplices quan reaccionem normalitzant-la amb un “es lo que hay”.  

 

- L’apropament de Forasters vindran a la problemàtica social del racisme, la 

violència sistèmica i la migració: es caracteritza per ser una crítica social i 

una denúncia. És una resposta col·lectiva des de la cultura que desenterra i 

comparteix uns testimonis travessats per la por, la injustícia, la discriminació i, 

en definitiva, la violència del sistema. Una altra vessant educativa del projecte 

ha estat el fet que convertir-se en una persona migrant o filla de migrants pot 

suposar una vergonya si la identitat de l’individu queda reduïda a això. Això, la 

identitat migrada de l’individu, s’ha treballat des de la construcció de Forasters 

vindran, permetent la reelaboració de la identitat de les persones que han 

format la comunitat, creant la possibilitat de permetre’ls reelaborar la seva 

identitat i compartir-la amb el món39.  

 

 

Finalment, analitzant el conjunt de les dimensions social i artística, i d’acord amb 

la meva experiència com a observadora participant, educadora social i espectadora, 

puc dir que Forasters vindran, com a pràctica artística comunitària, té efectes 

transformadors: 

 
 

39 Vegeu annex nº 13. 
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- Font d’emocions: Provoca tot un seguit d’emocions i sentiments, en el meu 

cas marcats per la ràbia i la impotència. Que t’impulsen a reflexionar l’origen, 

la font que provoca aquests sentiments. Introspecció.  

- Genera consciència: Et situa al davant de la realitat d’una generació 

treballadora marcada per la violència i la por, deshumanitzada i discriminada 

pel simple fet de significar (o no) una peça útil de l’engranatge del sistema40. 

Però sobretot et situa davant una generació silenciada per la normalització de 

l’abús i la violència. Ens permet veure el paral·lelisme entre els testimonis 

de la generació dels 50-60 amb la dels joves en l’actualitat, tots víctimes 

de la violència simbòlica i d’un sistema socioeconòmic abusiu i desigual. 

Això ens demostra que, com ja hem dit, la societat esta regulada per un sistema 

capitalista racial que fa ús de les persones segons convé a través de 

mecanismes d’exclusió i regulació de la població.  

- Convida a l’autoconstrucció: tant la generació dels 50-60 com els joves van 

estar i estan estigmatitzats per la seva característica migrada i monstruosa. El 

fet de treballar a través de l’art l’autoimatge permet donar-li la volta als estigmes 

i reconstruir la seva identitat. Mirar-se com algú més que, simplement, una 

persona migrada.  

- Lluita contra els prejudicis: Aquesta autoconstrucció de la identitat que 

s’esmenta en el punt anterior, permet també trencar amb els prejudicis i els 

estereotips lligats a la migració. Tot i que la representació escènica va haver de 

centrar-se en la generació dels 50-60 i va haver de deixar a una banda als joves 

(impossibilitant la seva arribada al públic) el treball comunitari artístic previ va 

crear un espai on els joves van poder donar curs a les seves inquietuds i 

interessos culturals, els quals no difereixen massa dels de qualsevol jove de 

les seves edats. Això va possibilitar que els joves recuperessin la seva identitat 

d’adolescent/jove, fent desaparèixer els prejudicis de violència i perillositat que 

els envolta per la condició de MENA.  

 
 

40 Durant les migracions dels anys 50-60, les persones que podien demostrar arrelament a Barcelona 

tenien permís per a residir-hi. Ho havien de demostrar amb el desenvolupament d’un rol útil per a 

Barcelona, com era el treball. Durant la representació escènica, se’ns explica aquest fet. Vegeu annex 

nº 10. 
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- Revifar el valor de la cultura: Ens trobem en uns moments de dificultat per a 

l’art i la cultura i projectes com Forasters vindran ens permeten revifar i recordar 

el valor de la cultura com a un ben comú i necessari. Perquè gràcies a la cultura, 

aquests joves han pogut reafirmar-se com a alguna cosa més que un MENA, 

perquè s’ha recuperat part de la memòria històrica de Barcelona i les seves 

gents, perquè ha provocat sentiments i emocions, remogut consciències i, en 

definitiva, ha transformat a tots aquells que hem passat per les mans de 

Forasters vindran i ens hem deixat abraçar per la seva màgia.  

En definitiva, podem dir que Forasters vindran i aquest treball final han estat per a mi 

una experiència única per la qual estic molt agraïda, perquè s’ha configurat com a un 

fenomen de caràcter transformador, d’un gran valor per a la meva mirada com a 

educadora social, per a la meva forma de fer educació i, en definitiva, per a l’Educació 

social. I és que penso que tant l’educació social com l’art són eines molt potents 

que comparteixen el mateix objectiu: empoderament i transformació. Per tant, 

penso que la relació entre l’Educació social i l’art, extreta d’aquesta experiència, es 

troba en el caràcter transformador de les dues pràctiques. Considero que juntes 

formen un estil de fer educació que permet treballar aspectes soterrats de forma 

còmoda. Permeten arribar a capes profundes de la identitat d’una persona de manera 

natural, així com treballar una gran diversitat de problemàtiques i aspectes que 

dificulten l’itinerari socioeconòmic de qualsevol individu en qualsevol situació.  

I és que, al final, l’objectiu de tot plegat és fer educació, fer art. Transformar-se a 

un mateix per a transformar tot allò que ens envolta.  
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7 UN RETORN A FORASTERS VINDRAN 

D’acord amb el model participatiu d’aquest treball, s’ha volgut dedicar un apartat al 

projecte Forasters vindran en forma de retorn per tot allò que m’ha permès viure i 

aprendre. Des de la posició de l’equip artístic i tècnic no sempre es pot arribar a 

conèixer la paraula directa dels espectadors que hi assisteixen. Són converses que es 

queden dins de cada individu o es comparteixen de forma íntima a les portes del teatre 

quan s’intenta recuperar l’al·lè després d’un viatge com el que és Forasters vindran. 

Per això, he tractat de recollir un petit feedbac41k entre un petit grup de persones 

properes a mi que van voler acompanyar-me en aquesta experiència i van venir a 

veure la representació amb mi.  

Endavant:  

 

“A mi personalmente me ha hecho reflexionar sobre cosas que no me 

había planteado, y ha sido al ver el paralelismo entre la actual 

problemática con los “menas” (y perdón por la palabra pero creo que 

así se entiende mejor a lo que me refiero) y la fluctuación de 

población dentro de España en la época de la revolución industrial. 

Pues el concepto de “racismo” o de “vienen a quitarnos lo nuestro” es 

el mismo o al menos muy parecido según mi punto de vista y es algo 

de lo que yo al menos no era consciente.” 

 

“Me ha dado un rinconcito en el que sentirme cómoda.” 

 

“La piel de gallina en muchos momentos, incluso ganas de llorar, 

sufrimiento al ver a la protagonisra al límite y ternura al oirla hablar 

de su familia.” 

 

 
 

41 Aquest recull d’opinions sobre Forasters vindran ha tingut lloc durant els dies 3-6 de juny. Han estat 

paraules recollides a través d’un formulari en línia amb la intenció de reservar l’anonimat de les 

persones que han participat per tal d’oferir-los una opció còmoda per a opinar sense compromís, en 

tant que són persones properes a mi i la nostra relació podia convertir-se en un condicionant per a la 

seva opinió.  
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“Me hizo sentir acompañada en la búsqueda de un sentimiento de 

pertenencia que  cuesta tener a aquellos que crecemos entre dos lugares 

distintos.” 

 

“Es una obra de la que sales con mal cuerpo. Con la mentre dando 

vueltas y rabia en el pecho.” 

 

“una visión de una cruda realidad que se vivía en 

aquella época, me ha dado miedo por que he visto que en muchos 

aspectos se muestra un paralelismo con la realidad que viven 

muchas personas en el presente, diferentes sujetos y formas de 

hacerlo pero con el misma idea racista que rechaza al extranjero.” 

 

“El hecho de empatizar con la protagonista, en su caso mujer 

igual que yo y procedente de la misma cultura, pero estoy 

bastante segura que de haber visto la otra parte de la obra me 

hubiese pasado igual.” 

 

“La cercanía con el relato, el sentimiento de identificación con 

muchos de los aspectos que se trataban.” 

 

“Ver y descubrir que, han cambiado las formas, pero no los 

fondos. Que el racismo Sigue igual de despierto como siempre. 

Y que nos engañan, des de todos los lados, y debemos estar 

atentos.” 

 

“Lo que me hizo sentir así creo que fue el enorme golpe que te 

da la obra, un golpe que te deja seco, me puso en un estado en 

el que me quede sin habla y con la piel de gallina.” 
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9 ANNEXOS 

9.1 ANNEX 1 

Fragment del llibre Refugiados, de Sami Nair (2016), en referencia al posicionament 

polític de l’Estat espanyol davant la crisi de refugiats i l’augment dels moviments 

migratoris:  

(…) Las cosas se aceleraron dramáticamente a partir de 2014 cuando se trató de 

luchar, casi militarmente, contra la inmigración ilegal y de los refugiados. El 10 de 

febrero de 2015 tuvieron lugar en Marruecos redadas contra migrantes, refugiados y 

demandantes de asilo que no habían recibido respuesta a su petición. Todos eran 

subsaharianos, 1.200 personas (la mayoría en el Norte de Marruecos, cerca de las 

Fronteras de Ceuta y Melilla) fueron arrestadas, identificadas, desplazadas y detenidas 

durante casi un mes, sin ninguna garantía de los derechos humanos. Oficialmente se 

trataba de liberarlas de los traficantes de personas... (p. 31) 

Como ejemplo de la dureza de la política del Gobierno español, recuerdo aquí que, en 

abril de 2015, España se opuso en el seno de la UE a cambiar la naturaleza de la 

operación «Tritón» para que, además de las tareas de vigilancia, se dedicara al rescate 

en alta mar. También, hay que subrayar que la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada 

por el Gobierno en solitario, en abril de 2015, que entró en vigor el 1 de julio, incorporo 

la nueva figura jurídica de «rechazo en frontera» con la cual el Gobierno ampara la 

devolución a Marruecos de los migrantes detenidos en las vallas de Ceuta y Melilla. 

Tal como lo ha señalado David Moya, «por un lado, intenta dotar de cobertura legal a 

las actuaciones policiales dirigidas a rechazar la entrada irregular de extranjeros a 

través de las vallas o del perímetro fronterizo de estas dos ciudades, habilitando a la 

policía para el uso de la fuerza si así fuera necesario. Por otro, la Disposición Adicional 

viene a descartar la admisibilidad de solicitudes de protección internacional (asilo) 

presentadas durante un intento de entrada ilegal por la valla, canalizando tales 

solicitudes hacia los puestos fronterizos habilitados al efecto».  Por otra parte, ACNUR, 

en julio de 2015, «muestra su preocupación por las actuales condiciones de acogida 

en España. Considera que tanto la duración de los programes como la actual 

infraestructura de los servicios destinados (a los refugiados), incluidos los CETIS de 

Ceuta y Melilla, donde más del 80 % son refugiados sirios, no están dando una 

respuesta adecuada a las necesidades de los solicitantes de asilo y refugiados en 

España, y están exponiendo a muchas personas a situaciones de riesgo y de 

marginación». (p.41)  

9.2 ANNEX 2 

Fragment de l’article de la Revista de Educación Social nº27, Julio-Diciembre de 2018, 

en referència al sotmetiment de proves mèdiques per determinat l’edat del jove sense 

el seu consentiment:  

Es preciso referir un texto legal que, sin ser específico en la legislación de menores, se 

ha de mencionar. Nos referimos a la conocida como Ley de Derechos del Paciente.24 

Esta Ley reconoce como principio básico la dignidad de la persona humana –sin 

distinguir en ningún momento sobre edad, nacionalidad…– y reconoce una serie de 
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derechos fundamentales – autonomía, información, intimidad…– que han de 

garantizarse en el ámbito de la sanidad. A pesar de lo garantista de la legislación, no 

se respeta este derecho a los MENAS, y así ha sido denunciado desde diferentes 

instituciones (Fundación RAICES, 2018: 43). (p.59) 

9.3 ANNEX 3 

A continuació, un fragment de l’article de la Revista de Educación Social nº27, Julio-

Diciembre de 2018, en referència als textos legals que s’apliquen per a la 

regularització i tractament dels joves estrangers:  

Señalar en primer lugar el art. 39.4 de la CE que indica “Los niños gozarán de la 

protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”. 

Así, la Convención de Derechos del Niño42 que recoge los principios reconocidos a 

todos los niños, en su art. 2 consagra el principio de no discriminación. Una 

interpretación coherente de esta con el art. 96 de la CE, que establece que los Tratados 

Internacionales válidamente firmados por España43 forman parte del ordenamiento 

interno, nos llevaría a la conclusión evidente de que la no aplicación de la legislación 

española de menores, prevaleciendo sobre ella la de extranjería, supondría para los 

MENAS un agravio comparativo y una discriminación de estos menores. Por tanto, 

cuando se habla de menores no puede distinguirse entre nacionales o no nacionales, 

ya que los derechos reconocidos lo son para todos los menores. 

La Ley de Protección Jurídica del Menor44 señala en el art. 1 que se aplicará a “… los 

menores de 18 años que se encuentren en territorio español…”, en el art. 2.1 

“…primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que 

pudiera concurrir…”; y en el art. 12.4 dispone que “cuando no pueda ser establecida la 

mayoría de edad de una persona, será considerada menor a los efectos de lo previsto 

en esta ley, en tanto se determine su edad”. 

Por otra parte, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor45 indica que esta se 

“aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores 

de 18 por la comisión de hechos…” señalando en el apartado 2 del mismo artículo que 

estas personas “…gozarán de todos los derechos reconocidos en la Constitución y el 

ordenamiento jurídico, particularmente en la LPJM, así como en la Convención sobre 

Derechos del Niño… y en todas aquellas normas sobre protección de menores 

contenidas en los Tratados válidamente celebrados…”. 

 
 

42 Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea 

General en su resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1989. Instrumento de Ratificación de la 

Convención BOE núm. 313/1990, de 31 de diciembre de 1990. 
43 En la cita anterior se ha señalado que España ratificó este Convenio en 1990. 
44 Ley 1/1996 de 15 de enero de Protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil 

y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. BOE núm. 15 de 17 de enero de 1996. Modificado por Ley 26/2015, 

de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. BOE núm. 

180, de 29/07/2015. (En adelante LPJM). 
45 Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. BOE 

núm. 11 de 13 de enero de 2000. (En adelante LRPM). 
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Debemos hacer mención a la existencia de textos legales46 que, circunscritos al 

ámbito territorial de su CCAA, regulan también los derechos de los menores. 

Por último, señalar que el art. 189 del Reglamento de la Ley de Extranjería47 da como 

definición de MENA “…al extranjero menor de dieciocho años que llegue a territorio 

español sin venir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o 

con arreglo a la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor, mientras 

tal adulto responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, así como a 

cualquier menor extranjero que una vez en España se encuentre en aquella situación”. 

Nos encontramos ante unos textos legales que regulan la minoría de edad y la 

extranjería, dos factores que determinan los derechos de que son titulares estas 

personas, pero que provoca situaciones de conflicto en las que, o bien debe darse 

preferencia a una sobre otra, o compatibilizarse ambas. 

Trazada, por tanto, la definición que los textos legales dan para el Menor no 

Acompañado, cabe analizar si desde las Instituciones se llega al cumplimiento de estas 

leyes, o por el contrario se utiliza la vía más rápida, como es la presunción de mayoría 

de edad.48 

9.4 ANNEX 4  

A continuació, l’article 34 de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i 

llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social:  

Artículo 35. Menores no acompañados.  

El Gobierno promoverá el establecimiento de Acuerdos de colaboración con los países 

de origen que contemplen, integradamente, la prevención de la inmigración irregular, 

la protección y el retorno de los menores no acompañados. Las Comunidades 

Autónomas serán informadas de tales Acuerdos.  

 
 

46 Aunque todas las CCAA cuentan con legislación en materia de protección de menores, incluimos a 

continuación algunas de ellas: Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de Protección de Menores de 

Extremadura; Ley 3/1999, de 31 de marzo, del Menor de Castilla-La Mancha; Ley 12/2001, de 2 de 

julio, de la Infancia y Adolescencia de Aragón; Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección 

a la Infancia y Adolescencia del País Vasco; Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención 

y de los derechos de la infancia y la adolescencia de la Illes Balears. Además, en Cataluña la protección 

de estos menores tiene su reconocimiento en la Ley Catalana 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios 

Sociales, que se adecua a los procesos migratorios en que se ve inmersa la Comunidad; es preciso 

señalar igualmente, el considerable compendio de leyes de naturaleza foral, decretos y normas que 

abordan el estatus jurídico de los MENAS. 

47 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 

4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su 

reforma por la Ley Orgánica 2/2009. BOE núm. 103, de 30 de abril de 2011. 

48 Así se ha denunciado ante el Defensor del Menor de Andalucía (Queja número 17/6705) en la que 

se señalaba la denuncia realizada por una persona en representación de dos varones sobre la escasa 

rigurosidad en la realización de las pruebas de determinación de la edad en un Hospital de la provincia 

de Málaga. (Defensor del Pueblo Andaluz, 2018: 331). 
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Las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen 

dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en 

su entorno de procedencia. Tales acuerdos deberán asegurar debidamente la 

protección del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado 

seguimiento por las Comunidades Autónomas de la situación de los mismos.  

En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a 

un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con 

seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la 

atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de 

protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del 

Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán 

las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las 

pruebas necesarias.  

Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a 

disposición de los servicios competentes de protección de menores de la Comunidad 

Autónoma en la que se halle.  

La Administración del Estado solicitará informe sobre las circunstancias familiares del 

menor a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la 

decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación. Acordada la 

iniciación del procedimiento, tras haber oído al menor si tiene suficiente juicio, y previo 

informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, la 

Administración del Estado resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de 

origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su 

permanencia en España. De acuerdo con el principio de interés superior del menor, la 

repatriación al país de origen se efectuará bien mediante reagrupación familiar, bien 

mediante la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección de 

menores, si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los 

mismos.  

A los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años se les reconocerá capacidad 

para actuar en el procedimiento de repatriación previsto en este artículo, así como en 

el orden jurisdiccional contencioso administrativo por el mismo objeto, pudiendo 

intervenir personalmente o a través del representante que designen. Cuando se trate 

de menores de dieciséis años, con juicio suficiente, que hubieran manifestado una 

voluntad contraria a la de quien ostenta su tutela o representación, se suspenderá el 

curso del procedimiento, hasta el nombramiento del defensor judicial que les 

represente.  

Se considerará regular, a todos los efectos, la residencia de los menores que sean 

tutelados en España por una Administración Pública o en virtud de resolución judicial, 

por cualquier otra entidad. A instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez que 

haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, 

se otorgará al menor una autorización de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al 

momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de 

protección de menores. La ausencia de autorización de residencia no impedirá el 

reconocimiento y disfrute de todos los derechos que le correspondan por su condición 

de menor.  

La concesión de una autorización de residencia no será obstáculo para la ulterior 

repatriación cuando favorezca el interés superior del menor, en los términos 

establecidos en el apartado cuarto de este artículo.  

Reglamentariamente se determinarán las condiciones que habrán de cumplir los 

menores tutelados que dispongan de autorización de residencia y alcancen la mayoría 

de edad para renovar su autorización o acceder a una autorización de residencia y 
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trabajo teniendo en cuenta, en su caso, los informes positivos que, a estos efectos, 

puedan presentar las entidades públicas competentes referidos a su esfuerzo de 

integración, la continuidad de la formación o estudios que se estuvieran realizando, así 

como su incorporación, efectiva o potencial, al mercado de trabajo. Las Comunidades 

Autónomas desarrollarán las políticas necesarias para posibilitar la inserción de los 

menores en el mercado laboral cuando alcancen la mayoría de edad.  

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adoptarán las medidas técnicas 

necesarias para la identificación de los menores extranjeros indocumentados, con el 

fin de conocer las posibles referencias que sobre ellos pudieran existir en alguna 

institución pública nacional o extranjera encargada de su protección. Estos datos no 

podrán ser usados para una finalidad distinta a la prevista en este apartado.  

La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas podrán 

establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y 

entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles la tutela 

ordinaria de los menores extranjeros no acompañados. Cada convenio especificará el 

número de menores cuya tutela se compromete a asumir la entidad correspondiente, 

el lugar de residencia y los medios materiales que se destinarán a la atención de los 

mismos. Estará legitimada para promover la constitución de la tutela la Comunidad 

Autónoma bajo cuya custodia se encuentre el menor. A tales efectos, deberá dirigirse 

al juzgado competente que proceda en función del lugar en que vaya a residir el menor, 

adjuntando el convenio correspondiente y la conformidad de la entidad que vaya a 

asumir la tutela. El régimen de la tutela será el previsto en el Código Civil y en la Ley 

de Enjuiciamiento Civil. Además, serán aplicables a los menores extranjeros no 

acompañados las restantes previsiones sobre protección de menores recogidas en el 

Código Civil y en la legislación vigente en la materia.  

Las Comunidades Autónomas podrán llegar a acuerdos con las Comunidades 

Autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para 

asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores 

condiciones de integración.  
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9.5 ANNEX 5 

A continuació, una petita mostra de l’obra de Diane Arbus i Lee Jeffries:  

Diane Arbus  
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Lee Jeffries 
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9.6 ANNEX 6  

Text de Simone Weil adaptat i projectat a la representació de Forasters vindran: 

L’enracinament.  

Il y a deux obstacles qui rendent difficile l'accès du peuple à la culture. L'un est le 

manque de temps et de forces. Le peuple a peu de loisir à consacrer à un effort 

intellectuel ; et la fatigue met une limite à l'intensité de l'effort.  

Le second obstacle à la culture ouvrière est qu'à la condition ouvrière, comme à toute 

autre, correspond une disposition particulière de la sensibilité. Par suite, il y a quelque 

chose d'étranger dans ce qui a été élaboré par d'autres et pour d'autres.  

Parmi toutes les formes actuelles de la maladie du déracinement, le déracinement de 

la culture n'est pas le moins alarmant. La première conséquence de cette maladie est 

généralement, dans tous les domaines, que les relations étant coupées chaque chose 

est regardée comme un but en soi. Le déracinement engendre l'idolâtrie.  

Il y a un troisième obstacle à la culture ouvrière c'est l’esclavage. La pensée est par 

essence libre et souveraine, quand elle s'exerce réellement. Être libre et souverain, en 

qualité d'être pensant, pendant une heure ou deux, et esclave le reste du jour, est un 

écartèlement tellement déchirant qu'il est presque impossible de ne pas renoncer, pour 

s'y soustraire, aux formes les plus hautes de la pensée.  

En résumé, la suppression de la condition prolétarienne, qui est définie avant tout par 

le déracinement, se ramène à la tâche de constituer une production industrielle et une 

culture de l'esprit où les ouvriers soient et se sentent chez eux. Bien entendu, les 

ouvriers eux-mêmes auraient une large part dans une telle construction. Mais par la 

nature des choses cette part irait en croissant à mesure que s'accomplirait leur 

libération réelle. Elle est inévitablement au minimum tant que les ouvriers sont dans 

l'emprise du malheur.  

Ce problème de la construction d'une condition ouvrière réellement nouvelle est urgent 

et doit être examiné sans retard.  

Il est donc urgent d'examiner un plan de réenracinement ouvrier, dont voici, en résumé, 

une esquisse possible. 

 

Català 

Hi ha dos obstacles que dificulten l'accés de la cultura a la gent. Una és la manca de 

temps i de força. La gent té poc temps d’oci per dedicar a l’esforç intel·lectual; i la fatiga 

posa un límit a la intensitat de l’esforç. 

El segon obstacle per a la cultura obrera és que la condició obrera, com qualsevol altra, 

correspon a una disposició particular de la sensibilitat. En conseqüència, hi ha alguna 

cosa estranya en allò que els altres i els altres han elaborat. 

De totes les formes actuals de desarrelament de la malaltia, el desarrelament de la 

cultura no és el menys alarmant. La primera conseqüència d'aquesta malaltia és 

generalment, en totes les àrees, que les relacions que es tallen tot es consideren com 

un objectiu en si mateix. L’arrelament genera idolatria. 

Hi ha un tercer obstacle per a la cultura de la classe treballadora i això és l’esclavitud. 

El pensament és essencialment lliure i sobirà, quan s’exerceix realment. Ser lliure i 

sobirà, com a persona pensant, durant una hora o dues, i esclau la resta del dia, és un 



Treball de Fi de Grau | Estela Villodre Díaz 

 

51 
 

desgarrador tan desgarrador que és gairebé impossible no renunciar, fugir-ne, el més 

formes comunes, més alt del pensament. 

En definitiva, la supressió de la condició proletària, que es defineix sobretot pel 

desarrelament, es redueix a la tasca de constituir una producció industrial i una cultura 

de l’esperit on els treballadors es trobin i se sentin com a casa. Per descomptat, els 

mateixos treballadors tindrien una gran part en aquesta construcció. Però per la 

naturalesa de les coses, aquesta part continuaria augmentant a mesura que es 

produiria el seu alliberament real. Inevitablement és com a mínim sempre que els 

treballadors estiguin sotmesos a la desgràcia. 

Aquest problema de construir una condició realment nova dels treballadors és urgent i 

s’ha d’examinar sense demora. 

Per tant, és urgent examinar un pla per al re-arrelament dels treballadors, del qual, en 

resum, aquí hi ha un possible esbós. 

9.7 ANNEX 7 

Textos antiimigració llegits durant la performance per la Núria i el Juan. Articles 

publicats a revistes i mitjans de comunicació durant els anys 1933 i 1978: 

 

NÚRIA: 

Revista Mirador, any 1933. El periodista Just Cabot escriu: 

“El cas és que necessitem immigrants, 

N’hem necessitat molts temps enrere i, a hores d´ara, 

malgrat tot, encara se´n necesiten, 

sobretot per a les feines de peonatge 

a les quals la quasi totalitat dels catalans 

no hi tenen cap afició ni necesiten tenir-la, 

posseidors com són d´un ofici. 

Però no en necessitem tants com n’arriben. 

I menys encara perquè vinguin aquí a fer sense feina,  

a explotar la beneficència, 

a escampar la malaltia del tracoma 

a portar-nos menors delinquents, 

a augmentar el nombre d´analfabets 

i a deixar-se entabanar 

amb la promesa del paradís comunista libertario 

que els profetitzen uns propagadistes 

especulant amb la seva miseria i el seu endarreriment moral” 

Revista Mirador, 1933. Carles Sentís. 

“Un perill de la inmigración: el tracoma” 

“Cada dia minven les peculiars característiques racials, 

econòmiques, socials, morals de Catalunya. 

Seguint aquest camí, vindrà un dia, 

un cop traspassats tots els serveis, 

que Catalunya tindrà casernes pròpies amb policía pròpia, 

tribunals propis amb jutges propis… 

i hospitals propis, sense malalts propis”. 

Revista Mirador, 1932. “El problema demogràfic de Catalunya: cap a una decadència de la raça 

catalana?” 
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Cal, per tant, estudiar científicament 

les barreges de catalans amb aragonesos, 

murcians o andalusos i 

veure quines són les més favorables 

i facilitar l´accés a les capes superiors de la societat 

dels elements més capacitats entre els forasters. 

Cal que tots els que senten interés per aquestes questions 

-estadistes, biòlegs, higienistes i economistass 

´apleguin al voltant d´un Institut pels estudis de la població i d´una Societat d´Eugènica 

que funcioni moguda per la iniciativa privada 

i que estudiï el problema (d’aquestes barreges) 

des del punt de vista qualitatiu, 

que és el més delicat. 

Escrit per Josep Valdellós, director de l´Institut d´Investigacions econòmiques de la Generalitat 

de Catalunya. 

JUAN: 

1 de julio de 1944, Jose Esteban Vilaró. Revista Destino. “La mendicidad: su verdad, su 

mentira, su problema” 

“Nuestras autoridades han enfocado certeramente 

este aspecto urgente del problema 

con un criterio único: 

reexpedición a sus localidades de origen 

de los indigentes, vagabundos y mendigos 

no naturales de nuestra provincia 

Ello resuelve un problema local de decoro ciudadano”  

NURIA: 

7 de enero de 1949, Revista Solidaridad Nacional. “El cinturón troglodita y barraqueril de 

Barcelona” 

“Se destaca claramente el cinturón troglodita y barraqueril que, cual las murallas desaparecidas, 

trata de estrechar el casco urbano en un abrazo sofocante y repulsivo (…) 

Con el aluvión de inmigrantes, llegan cada día más "trogloditas" a nuestra ciudad. 

JUAN: 

Nos referimos a auténticos trogloditas, 

o sea: gentes que provienen de los poblados subterráneos 

que abundan en las provincias de Jaén, Murcia y Granada. 

NURIA: 

El ayuntamiento está animado y con los mejores deseos para solucionarlo (…) 

Nosotros creemos que el remedio no está en manos de la policía, sino de los arquitectos”. 

JUAN: 

Informe del grupo de arquitectos que ganó el concurso organizado por el Colegio de 

Arquitectos de Cataluña y Baleares en el que se pedían “soluciones al problema de la 

vivienda”. Año 1949 

Este magnetismo que el hombre de ahora siente por la gran ciudad no es más que una respuesta 

a “cantos de sirena” en los que se pone en evidencia su carácter profundamente ilusorio (…) 

NURIA: 

¿No es absurdo que una familia abandone su medio 

atraída por una ambición, la mayoría de las veces ilusoria, 

para trasladarse a una ciudad que no puede proporcionarle vivienda y quizá tampoco trabajo 

JUAN: 

Nos referimos concretamente a la inmigración de tipo familiar. 

La inmigración individual- para el servicio doméstico o el peonaje- no comporta ningún 

problema de vivienda. 

NÚRIA: 
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Se impone que la inmigración sea controlada y regulada 

por medio de un plan general nacional de zonificación y colonización y que se adopten medidas 

de carácter gubernativo para facilitar la repatriación” 

JUAN: 

Gaceta Municipal de Barcelona, memoria de la ponencia de urbanización y reconstrucción de 

Don Carlos Trías Bertrán, 1949. 

Creo que la gran ciudad, actual o potencialmente, tiene, 

en el problema suburbial o en las barracas, 

su cáncer más característico” 

NURIA: 

La Vanguardia, 2 de agosto del 1949: 

“Al fin se ha emprendido el camino de extirpar la cizaña de las barracas, 

destruir el astroso cinturón de chozas. 

El ayuntamiento seguirá adelante con su tarea. 

Es el mayor deseo de los barceloneses: 

ver su ciudad limpia y bella” 

JUAN: 

Solidaridad Nacional (1952) “Los problemas de la vivienda”, Enrique Rubio. 

Si el padre encontró colocación legal 

y presta un servicio necesario para Barcelona, 

merece una vivienda decente donde la moral esté a salvo y la salud protegida. 

NURIA: 

Si no lo encontró, se le debe reintegrar a su punto de procedencia 

y que sea su Ayuntamiento quien resuelva el problema de sus ciudadanos”. 

JUAN: 

Circular del Gobernador Civil de Barcelona: Felipe Acedo Colunga. 

4 de octubre de 1952. 

“Se impedirá en lo sucesivo 

la entrada y subsiguiente permanencia, 

de aquellas personas que, por no tener domicilio, 

tuvieren que recurrir a la “vivienda no autorizada”, 

debiéndolos remitir a este Gobierno Civil para su evacuación 

por el servicio que se encuentra a este efecto establecido. 

NÚRIA: 

8 de noviembre de 1956, Solidaridad Nacional. 

“A Barcelona acude mucha gente con la intención de ganar más y trabajar menos. 

Se disponen a trabajar por nada, creen que esto es un nuevo El Dorado. 

JUAN: 

Las calles están pobladas de buena gente que la parentela o los malos amigos trajeron con el 

engaño. Aquí la lucha es dura y muchos caen ante el primer choque. 

NURIA: 

“Estas gentes pobres que veo en la calle y traen la cabeza llena de pájaros 

me producen angustia porque presiento las suyas a corto plazo” 

NÚRIA: 

“Estas gentes pobres que veo en la calle y traen la cabeza llena de pájaros 

me producen angustia porque presiento las suyas a corto plazo”. 
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9.8 ANNEX 7.1. 

A continuació de la lectura dels articles, té lloc una acció de la Susanna, descrita així 

al guió i improvisada a cada passi:  

Accions físiques en les que proba de treure’s del cos la ràbia sense enrabiar-se. Accions 

liminals que parlen de la ràbia, però també de la capacitat de contenir-la i de la capacitat de 

convertir-la en lluita. 

A la continuació, una imatge de la Susanna durant l’acció esmentada.  
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9.9 ANNEX 8 

A continuació, descripció de l’acció escènica extreta del guió i una imatge de l’escena 

esmentada: 

ACCIÓ FORQUILLES i TASSES.  

Susanna seu al tamburet, coloca un dels peus descalços al carbó. 

Juan i Núria comencen a posar-li forquilles entre els dits i la cara, entre els dits i el cos, entre 

les cames, a la planta del peu, etc… Damunt la cama que té lliure, li fan una torre de tacetes a la mà 

dreta. Fa un exercici de concentració màxima i de resistencia.  
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9.10 ANNEX 9 

La Custodia, una de les àvies que van migrar als 50/60, ens explica durant un dels 

relats audiovisuals de la representació com la seva mare, a la barraca, sempre portava 

flors naturals per a decorar-la, tot i que no tenien res. Vivien entre quatre parets on 

tota la família dormia, cuinava i feia vida. A continuació, una imatge de l’ús de la 

simbologia de les flors durant la representació:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.11 ANNEX 10 

Forasters vindran tanca la representació amb la construcció en miniatura de 

l’edifici del Palacio de la Misiones, acompanyat del següent diàleg -extret del 

guió-, dirigit al públic:  

Juan i Núria van entrant el Palacio de las Misiones. El construeixen entre els tres. Quan acaba el 

video, Juan va cap al públic… 

Juan: Este edificio en el que nos encontramos ahora, el Teatre Lliure, fue construido en el año 

1929. En ese año Barcelona celebró la Exposición Universal para exhibir su modernidad, su 

desarrollo industrial, su pujanza, etc. Se construyeron numerosos edificios en Montjuïc 

semejantes a este. A uno de esos pabellones le llamaron El Palacio de las Misiones. Hoy en día 

ese edificio no existe. Estaba ubicado exactamente donde hoy se encuentran los jardines Joan 

Maragall y el Palauet Albéniz, que es la residencia oficial de la monarquía cuando visita 

Barcelona. 
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El edificio tuvo diferentes usos. Se construyó con la finalidad de exhibir las bondades y los logros 

de las misiones católicas. La forma de exaltar su actividad evangelizadora fue exhibir los objetos 

robados. El visitante podía apreciar pieles de leopardo, lanzas, pipas, máscaras macabras, etc, 

todo lo que las Misiones expoliaban a los países sujetos a la dominación colonial. Hay un 

catálogo de más de 3800 objetos que después han ido pasando a colecciones privadas de la 

iglesia o incluso a las colecciones de instituciones públicas o de museos de la ciudad… 

Además de esta singular exposición, se hicieron varias actividades para amplificar el imaginario 

de las colonias. Se celebró La Cabalgata de las razas, donde los niños de las escuelas católicas 

de Barcelona desfilaban disfrazados de negritos, de chinos, de indios, de ángeles… 

Después de la exposición Universal este edificio quedó vacío y en 1939 se convirtió en una 

extensión de la cárcel modelo, donde llevaban a la gente que apresaba el franquismo. A partir 

del año 45 se convierte en el Pabellón de reclusión de Indigentes, donde encierran a todos los 

que son tachados de vagos y maleantes… 

Más tarde, en el año 1952, el Gobernador en funciones de Barcelona, el señor Colunga, escribe 

una circular ordenando que el Palacio de las Misiones se convierta en centro de reclusión de la 

inmigración interior que llega a Barcelona. Hay constancia de que se realizaron más de 15.000 

deportaciones durante ese periodo. 

Susanna: El relat d’algunes persones que van patir aquestes detencions, com el Tite (el meu 

tiet), ens parla de detencions irregulars. Els treien dels seus habitatges o refugis, de vegades 

molt precaris, i se´ls enduien a Misiones. Allà el meu tiet explica que els feien ensenyar les mans 

i només els alliberavan si les mans estaven tacades o malmeses. El Tite explica que ell i el seu 

pare les tenien tacades de tinta perquè treballaven a la Bruguera i els van deixar sortir… 

Núria: És a dir: només si demostraves ser exactament això: la ma d´obra més barata que 

necessitava la ciutat, et podies quedar a Barcelona i et deixaven sortir de Misiones per tornar a 

la teva habitació de rellogat, a la teva barraca o allà on fos que tenies l’estatge... 

Juan: A finales de los años 60 el Palacio de las Misiones se derriba en circunstancias bastante 

misteriosas. Pese a que se ha querido borrar de la memoria de la ciudad, persiste en la memoria 

de los (y las) protagonistas de la migración interna de los años 50 y 60 en Barcelona. 

9.12 ANNEX 11 

A continuació, les lletres de rap escrites pels joves de la Fundació Comtal durant la 

fase de participació cultural del projecte: 

“HEMOS DEJADO NUESTRO PADRES Y MADRES PARA BUSCAR UN FUTURO MEJOR… “ 

ABOUBACAR 

ESTA CANCIÓN ES PARA LAS PERSONAS   

QUE SON MUY IMPORTANTES PARA MI EN ESTE MUNDO.  

EL CONFINAMIENTO NO ME HA DEJADO APRENDER  

YO QUERÍA SABER ENTENDER Y CRECER,   

ALEJAR EL ABURRIMIENTO  

EL CAMINO HA SIDO LARGO Y LENTO   

PERO AL FIN TENGO NIE POR SUPUESTO  

Y EL FUTURO YA NO ES NEGRO, PERO SIGUE SIENDO INCIERTO 

MAMÁ, ME GUSTARÍA AYUDARTE  
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SOBRAN LAS GANAS, NO HAY OPORTUNIDADES 

TE LLEVO EN MI CORAZON POR TODAS LAS CIUDADES 

MAMA, UNA COSA TE PIDO: RECUERDAME  

SABES QUE YO EN TI CONFIO  

MAMA, ESCUCHA LO QUE DIGO  

ERES MI ESPERANZA, SABES QUE JAMAS TE OLVIDO 

MAMA, UNA COSA TE DIGO 

SABES QUE NUNCA TE OLVIDO  

NURIA, MERY, JORDI I AIMAR 

MUCHAS GRACIAS, CONSEGUISTEIS ANIMAR. 

A ESTE CHICO QUE BUSCABA UNA SALIDA  

NUNCA LO OLVIDARÉ CUANDO LLEGASTEIS A MI VIDA.  

OS QUIERO, POR SIMPRE DIGAN LO QUE DIGAN  

GRACIAS A VOSOTROS LA ESPERANZA, NO ESTA PERDIDA. 

 

HAROUNA 

YO SOY HAROUNA  

NACÍ EN ÑAMANARI 

POR SI TU NO LO SABES 

ÑAMANARI TIENE MAR  

ALAHOACBAB  

MI TRABAJO ES EN EL HUERTO 

CON MIS MANOS, MI CUERPO. 

YO TRABAJO LA TIERRA CON MI PADRE, MI MADRE, MIS HERMANOS 

MIS ORIGENES 

MAMA AFRICA LO LLEVO DENTRO.  

HAROUNA ESTÁ AHORA AQUÍ 

ARAÑANDO FUTURO 

APRENDIENDO, VIVIENDO, SOÑANDO, YENDO. 

AGRADECER A LOS QUE ME AYUDAN 

CADA DÍA: EN BARCELONA, TERRASSA.  

MARTA, MARÍA, MOHI LEE. 

ME AYUDAN.  
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ANTES NO SABIA NADA, AHORA SÍ. 

POC A POC  

APRENDIENDO, VIVIENDO, SOÑANDO, YENDO…  

 

MOUSTAPHA SALL 

LOS QUE SE SIENTEN PERDIDOS,  

ABANDONADOS EN EL OLVIDO, 

INTENTAN CRUZAR, NADAR, LUCHAR.  

EL SUEÑO DE LLEGAR A LA TIERRA PROMETIDA. 

ESCAPAR DEL HAMBRE. 

MEJORAR MI VIDA.  

DEJAR ATRÁS LA POBREZA.  

ENCONTRAR UNA SALIDA.  

JÓVENES CONVERTIDOS EN VÍCTIMAS DEL SISTEMA.  

ESE ES EL LEMA, LIBERTAD NUESTRO LEMA.  

DEDICADO A TODAS LAS PERSONAS  

QUE MURIERON EN EL MAR. 

QUE DESCANSEN EN PAZ.  

NO LOS VAMOS A OLVIDAR.  

MIENTRAS TANTO LOS DEMÁS 

NUESTROS SUEÑOS INTENTAREMOS ALCANZAR.  

 

LAMIN 

AQUÍ ESTAMOS BARCELONA. 

CADA DÍA INTENTANDO 

SUBIENDO  

PENSAMIENTO, YO ME DIGO LO QUE SIENTO.  

PASADO, CAMINANDO EN EL BARRIO.  

USANDO EL HIPOTÁLAMO.  

NOSOTROS SOMOS AFRICAN BOYS.  

 

ABDUL 

MIS AMIGOS DUERMEN EN LA CALLE 
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AUNQUE TODO LES FALLE,  

ELLOS SIGUEN ADELANTE.  

NECESITAN APOYO PARA MEJORAR 

NECESITAN AYUDA PARA GANAR.  

ELLOS TIENEN FUERZAS Y TALENTO 

SON BUENOS EN SENTIMIENTOS 

NO TE MIENTO 

MIS PALABRAS SE LAS LLEVA EL VIENTO. 

PARA ESTE GOBIERNO NO EXISTIMOS. 

POCO A POCO VAMOS A CANVIAR LAS COSAS.  

CON TRABAJO DURO CONSEGUIREMOS MUCHAS COSAS. 

LA VIDA PINCHA COMO ESPINA DE ROSAS.  

PERO LA VIDA ES BUENA. 

LAS BUENAS PERSONAS ENTIENDEN LA VIDA.  

TU NO ENTIENDES LA MÍA.  

RESPÉTATE A TI MISMO PARA ENCONTRAR LA SALIDA.  

LA VIDA ES BUENA, LA VIDA.  

 

REDOUAN 

SOY UN CHICO DE LA CALLE, ME PRESENTO 

TE DEJO EL MENSAJE, ESTATE ATENTO.  

TE ESTOY CONTANDO ESTA LECCIÓN  

PARA EXPLICARTE LO QUE SIENTO. 

 

DEJO TODO POR SER HOMBRE.  

REDOUAN ES MI NOMBRE. 

VEMOS LA VIDA OSCURA, LUCES Y SOMBRAS.  

ESTOY SUBIENDO Y ME QUIEREN QUITAR LA ESCALERA. 

Y TU TE ASOMBRAS.  

 

ESO NO MERECE LA PENA 

PORQUE VOY CON MI ESFUERZO EN LA TIERRA.  

LA POBREZA NOS ABRASA, PERO TENGO EL PODER EN MI CABEZA.  
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TAMBIÉN EN LA SONRISA AUNQUE LA GENTE NOS PESA.  

NO VALORAN NUESTRO ARTE 

LOS SUEÑOS EN LA VIDA.  

 

OUSMANE 

SOY AFRICANO, VENGO DE SENEGAL. 

LLEVO UN AÑO AQUÍ EN ESPAÑA 

NO ESTÁ NADA MAL.  

HEMOS VIVIDO MUCHAS COSAS EN EL TRAYECTO. 

HEMOS CAMINADO EN EL SAHARA, EL DESIERTO. 

HEMOS VISTO MORIR GENTE POR EL CAMINO. 

NOS METIERON EN LA CÁRCEL, PRIMO. 

NO FUE FÁCIL LLEGAR AQUÍ. 

GRACIAS A QUE NOS ENCONTRAMOS CON GENTE BUENA 

GENTE QUE NOS AYUDA A CONSEGUIR LOS SUEÑOS.  

SOMOS EMIGRANTES Y ORGULLOSOS DE ELLO.  

LOS EMIGRANTES NECESITAMOS AYUDA PARA APOYAR A NUESTRA FAMÍLIA. 

NO VENIMOS AQUÍ PARA ROBAR. 

VENIMOS AQUÍ PARA MEJORAR NUESTRO FUTURO.  

ANTES DE JUZGARNOS POR NUESTRO COLOR 

TIENES QUE ENTENDER NUESTRA SITUACIÓN 

PORQUE HEMOS DEJADO NUESTROS PADRES Y MADRES  

PARA BUSCAR UN FUTURO MEJOR... 

NO SE NADA DE MI  

PORQUE ESTOY LEJOS DEL HOGAR...  

ECHO DE MENOS LOS ABRAZOS DE MI MADRE, 

LAS RISAS DE MI HERMANA.  

 

MANE 

MAN DUMA WAKK LUMA DUT DEFF WALA MAI DEFF LUMA DUT WAKK 

SOY UN NIÑO PEQUEÑO PERO INTELIGENTE 

Y TENGO AMOR PARA MI GENTE.  

NO EN ESTE MOMENTO, YA NO SOY UN NIÑO.  
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PAPÁ Y MAMÁ QUEDARON ATRÁS Y RECUERDO SU CARIÑO.  

TENGO QUE PENSAR COMO ADULTO. 

SER UN HOMBRE CULTO.  

LA VIDA ES DURA. 

SI TIENES DUDAD, PREGUNTA. 

SOY UN CHICO TRABAJADOR, NADIE TIENE DUDA.  

YO TENGO SUEÑOS PARA MEJORAR 

SOY UN GANADOR.  

Y NO TENGO NADA MATERIAL.  

PERO TENGO BUENAS IDEAS,  

ESO ESTÁ GENIAL.  

Y LO MEJOR: TENGO AMOR.  

Y MUCHA ILUSIÓN.  

9.13 ANNEX 12 

A continuació, un recull d’imatges de les sessions amb els joves, on van treballar 

l’escultura, l’escriptura, la pintura i acrobàcies amb l’equip artístic i tècnic de Forasters 

vindran (Susanna Barranco, Núria Lloansi, Pau Dudekula, Ana Rovira, Martin Elena, 

Àlex Polls, Nico Spinosa, Xesca Salvà, Silvia G. Màrquez, Transductores). 
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9.14 ANNEX 13 

Susanna:  

Mirar el cel rebentat d´estels  

un dia qualsevol d’agost, des de la teulada, 

i fer memòria, inventari.  

Ser exhaustiva i no deixar-me res.  

Tinc el Pasaje i tinc la Font d’en Fargas. 

Tinc los cañones, la cova al forat de l’escala i el carrer Gran Vista. 

I tinc la visió de les mitges estripades de la iaia Natàlia 

quan em venia a buscar a l´escola catalana del barri de Gràcia  

on vaig anar a petar.  

Aquesta visió és meva.  

Aquesta memòria és meva.  

Aquesta experiència és meva.  

I aquesta vergonya també és meva. 

Li dono la volta i faig de la vergonya un arma arrojadiza.  

Llancívola, que dieu vosaltres...  

Esmolo aquest orgull i us el llenço.  

L’orgull esmolat de pertànyer a una classe que  

va cuidar els vostres avis, que va alletà els vostres fills. 

En el temps què ocupeu en llegir un dels vostres llibres  

del prestatge infinit 

la meva avia ha muntat 1023 xeringues a la fàbrica on treballa 

i ha fregat de genolls el terra de vuit despatxos i una casa sencera  

al carrer Rosellón, 285.  

Ha baixat carbó per fer el dinar dels fills del senyor 

els ha vestit, pentinat, empolainat  

i els ha portat al parc de Munteroles perquè juguin. 

En el temps que tu has redactat un projecte de final de carrera  

el meu iaio Frasquito ha extret 1245 tones de la pedrera de El Carmel 

i s´ha construït una casa de dues plantes totxana a totxana  

i xino-xano  

els diumenges i festius 

I ha guanyat un concurs de cançons als Estudis Miramar i s´ha endut un diploma.  

I amb el pic i la pala ha gratat la terra per a fer els túnels dels metro  

les vies dels ferrocarrils 

els habitatges d´aquí i els d´allà 

les infraestructures per les que et mouràs avui,  

quan surtis del teatre. 

Tinc això i molt més. 

Tinc el to estrident de la iaia Natàlia quan parla  

sempre en veu alta.  

A las voces quan em sent per telèfon amb les amigues  

i em xiscla “pero habla normal, Susanna hija, habla normal”  

I tinc el gust aspre a las migas amb sardines, raïm i pebrot verd 

aquí, a la memòria.  

I tinc un balcó prop del sostre gris de Barcelona on deixem refredar las migas. 

I tinc la muntanya del Carmel surant als ulls 

i la curva (La paella) a la punta de la llengua sempre. I tinc un carrer ple de tiets i de tietes 

Que has echao pa comer!! 

I tinc un barranc ple d’escombraries  
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que ensumo des de ca la tita Gràcia 

i que relaciono amb el meu cognom i no m’agrada...  

I tinc les nafres a les mans de la iaia Natàlia.  

I l´entrepà que m’embolica amb paper de diari 

i una goma de pollastre.  

I em pugen paraules d’allà que no deixen passar les paraules d´aquí. 

Em puja “barreño, aljibe, aparejos, migas, cortijo, la chanca, jarto, tira pa´lla, mus” 

Em vessa per tot arreu, la llengua materna! 

I em queda també la capacitat experta d’identificar als meus.  

I un sisè sentit per saber reconèixer als que estan fora de lloc. 

Fora de joc. 

Als que estan sense estatge.  

Em queda l’hospitalitat.  

Em queda una identitat bastarda que reconec.  

I las cuestas del Carmel ficades al moll de l´os.  

Y me quedan los bloques verdes. 

La lluita veïnal. 

Els carnets del sindicat que el Paco guarda amagats al calaix dels coberts.  

Em queda tot d´allà i no ho vull dissimular mai més.  

A prendre pel sac!  

Acullo la meva classe.  

Li faig lloc entre dues vísceres.  

Respiro.  

Descanso. 

9.15 ANNEX 14 

Guions de les entrevistes a la Susanna Barranco i a la Maria Abella: 

Entrevista semi-dirigida a la Susanna Barranco 

Què m’interessa? 

- Com llegeix i quin valor atorga al paper del registre audiovisual dins el 

projecte.   

- La seva experiència com a protagonista i actriu principal de Forasters 

Vindran. 

- Com creu que ha travessat tot el procés en la seva relació amb la 

problemàtica social de la immigració. 

Possibles guió:  

- Presentació i recordatori de l’enregistrament de l’entrevista 

- Bloc 1: Registre audiovisual. 

o Com s’ha treballat la transferència de les històries de vida a la ficció 

en relació al registre audiovisual? 
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o Com a encarregada del registre audiovisual de FV, quin paper creus 

que juga això en tota l’experiència?  

o Què em pots explicar sobre el procés de recerca com a 

documentalista? i com a Susanna?  

o Les possibilitats/limitacions de la funció de l’audiovisual en la 

dimensió social 

- Bloc 2: Experiència personal 

o Què hi ha del teu relat personal en la ficció?  

o Com ha estat l’experiència des del teu punt de vista com a 

protagonista i actriu principal de FV?  

o Destacaries algun moment/vivència de tot el procés?  

- Bloc 3: Problemàtica social 

o En tant que projecte d’acció artística comunitària, com penses que 

Forasters Vindran es relaciona amb la problemàtica social de la 

immigració i el racisme?  

o A nivell personal, com et travessa a tu aquesta problemàtica social?  

- Obrir la possibilitat de comentar reflexions/sensacions en relació al 

projecte.  

 

Entrevista semi-dirigida a la Maria Abella 

Què m’interessa? 

- El seu paper com a professional de l’educació. Com llegeix el seu 

encàrrec, quines son les seves eines, etc. 

- Quina es la relació dels joves amb el sistema. Violència simbòlica-

sistèmica? Fronteres interiors?  

- La seva visió sobre la participació dels joves en el projecte:  

o Què ha aportat la creació artística en el context socioeducatiu del 

seu encàrrec.  

- La seva opinió sobre la participació en el projecte com a educadora. 

 

Possibles guió:  

- Presentació i recordatori de l’enregistrament de l’entrevista.  
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- Recordar els punts de l’entrevista.  

- Bloc 1: Conèixer la situació general actual dels joves: 

o En relació a la imatge de perillositat i delinqüència que envolta als 

MENAs, com ho treballeu des de la fundació? Quina lectura feu? 

Com creus que això travessa als joves? 

o Com està sent aquest recorregut per regular la situació dels joves? 

Assessoria legal?  

o Com a educadora referent dels joves, has detectat signes de 

violència sistèmica cap a ells? I en el dia a dia?  

o Des del teu punt de vista, com creus que això els afecta?  

- Bloc 2: FV i els joves. 

o Com creus que han viscut l’experiència de participar en un projecte 

de creació artística?  

o Què penses que la participació en el projecte els ha aportat?  

- Bloc 3: com a educadora. 

o Com valores l’experiència de participar en un projecte com FV des 

del teu punt de vista com a educadora?  

o Diries que ha canviat alguna cosa en la teva forma d’entendre 

l’acció educativa?  

- Obrir la possibilitat de comentar reflexions/sensacions en relació al 

projecte.  

- Petició de relats dels nois.  

9.16 ANNEX 15  

Transcripció de les entrevistes a la Susanna Barranco i a la Maria Abella. En blau, les 

meves intervencions: 

Susanna Barranco  

- Com ha estat el procés de recerca com a documentalista? 

- En aquest cas ha estat més senzill que normalment, quan fas un documental 

per què aquest registre es molt específic per un muntatge o quan faig un 

registre per un documental estic un any i mig buscant y fent un seguiment. Aquí 

cada testimoni el vam veure una primera vegada gràcies als contactes que 

tenien OBQ, que ens van passar testimonis y una part de la recerca ja estava 
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feta. Moltes vegades el que mes costa és trobar quin testimoni es el més adient 

que expliqui allò sobre el que tu vols parlar, així que aquesta primera fase ja 

estava feta i llavors com a Barranco Films el que vam fer va ser anar a conèixer-

los, tenir una primera trobada on expliquem el projecte i a partir d'aquí ens vam 

trobar dues vegades amb alguns i alguns només una, utilitzant la metodologia 

que la Marta Galán fa d’arqueologia. Arqueologia de la memòria, que es a partir 

d’imatges o objectes, poder anar reunint una historia. A partir d'aquí, doncs, 

anar gravant. Un altra cosa que era important també era, des d’un punt de vista 

tècnic i audiovisual. Quina qualitat d'imatge ha de tenir la imatge i vam treballar 

amb dues càmeres i amb la importància també del sol i de que tingués un fons 

neutre per unificar a tots els testimonis. Jo vaig entrevistar de manera particular 

a la meva família i el tipus de rodatge, parteix mes des de la quotidianitat, la 

espontaneïtat i el record i és per això que el format més estètic com formal els 

diferencia els uns i els altres. També a nivell audiovisual quan vaig muntar l’idea 

del tràiler doncs ens vam fixar de la importància d’unes mans que mouen unes 

fotografies, que es una acció que després es va a l’obra, i a través d'aquí narrar 

alguns ítems que consideraven importants. 

- Com heu treballat la transferència de totes aquestes històries i tots aquest relats 

de la vida a la ficció a través del registre, a part del tema del fons neutre i tot 

això, quin seria el procés? 

- Cada testimoni portava el seus records, el que si vam fer en alguns testimonis 

com el Rosales, OBQ sabia la seva història i a vegades quan vam fer la seva 

entrevista, ens llançava algunes preguntes o coses que el sabia que eren 

singulars en aquell testimoni, com la lluita obrera del Rosales o la 

autoconstrucció del Rubio, que ens pogués donar un mapa el mes ampli 

possible i específic de cadascun d'ells, que això després podien ser enclaus o 

parades a nivell de dramatúrgia escènica on ens podia permetre tirar fils 

d'acció.  

- Com per exemple l’escena de les forquilles relacionada amb la història de la 

música de la Trinidad, això seria un d’aquest fils no? 

- Exacte o les flors al carbó de la Custodia, quan explica que la seva mare 

sempre tenia flors naturals 

- Clar, son símbols que heu portat de la realitat a la ficció. 

[...] 
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- Quines creus que han estat les possibilitats que us ha ofert el registre 

audiovisual i quines limitacions dins de tot el projecte? quines portes heu trobat 

obertes i tancades a través d’aquest registre? 

- Les possibilitats, d’una banda és tenir un registre, al ser un acte mes efímer 

aquestes declaracions es perdrien. Moltes vegades la mateixa possibilitat pot 

ser una limitació. Un cop tenim això registrat i per causes alienes a la pròpia 

creació escènica, els avis no poden formar-hi part de manera present i física a 

escena, llavors ha sigut de gran ajut tenir-los enregistrats perquè d’una altra 

manera hi fossin presents. Perquè era molt important que el llenguatge 

audiovisual no es mengés al llenguatge escènic sinó que estigui integrat i fos 

una peça més del llenguatge escènic. Per tant això, des de direcció i des de tot 

el equip de creació, els performers, el Juan, la Nuria, la Marta i jo, ha sigut una 

cosa que l’hem tingut molt en compte el que hi poguessin ser presents i que no 

es mengessin el llenguatge escènic, però que tampoc l’acció escènica tallés 

protagonisme a les declaracions que estaven fent. 

- Clar, que hi hagués un equilibri i que el públic no és menges l'atenció en una 

cosa o l’altre. 

- Exacte. 

[...] 

- Com encarregada del registre audiovisual quin paper creus que ha jugat en tot 

el projecte, el registre audiovisual, quina importància creus que ha tingut? 

- Jo crec que ha sigut d’una gran importància perquè ens ha permès tenir tota 

aquesta informació que a vegades en una conversa de dues o tres hores es 

perd, amb tota l’espontaneïtat que ells tenen i la manera propera de com 

expliquen les coses. El que ha estat difícil es seleccionar la part essencial, allò 

que realment havia d’anar, però crec que te un pes important, de fet crec que 

aproximadament, de l’hora i mitja que dura l’espectacle, 25 minuts es de vídeo, 

per tant és com una tercera part m‘atreviria a dir. 

- En total, quantes hores teniu enregistrades? 

- Moltíssimes, per què cal dir que no només hem enregistrat als avis, també hem 

enregistrat als joves. En total devem tenir unes 40 hores. 

- Per a tu quin paper creus que han tingut les fotografies, no tant el vídeo i l’àudio, 

sinó les fotografies físiques? 

- L’escena que faig jo amb les fotos vols dir? 
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- Sí, i en tota la història perquè el avis també portaven les seves imatges per 

relatar la seva història, quin paper creus que tenen aquestes fotografies? 

- És molt curiós per que les imatges són com una olor, et poden traslladar de 

manera molt concreta i precisa, és curiós perquè a partir d’una concreció a 

través d’una imatge que veus, pots narrar i articular un discurs. Que això ho 

vam fer amb els avis però que de forma escènica, en directe, també es fa la 

narració de la meva historia familiar que, ens ajuda, de manera 

dramatúrgicament parlant, a apuntar temes que s’han anat parlant durant tota 

l’obra a partir d’aquestes imatges. 

- En relació a la Susana “com a persona”, que hi ha del teu relat en tota la ficció? 

- Del meu relat hi ha el que hi ha en moltes persones que tenen descendència 

migrada, a vegades poetitzada, a vegades donant més força al missatge per 

que sempre que selecciones estàs posicionant-te, és cert que el meu avi venia 

d’Almeria i la meva àvia també i que als inicis van viure una situació molt 

precària, però que se'n van ensortir molt bé. 

- Llavors, com actriu principal, com ha estat l'experiència? Perquè expliques part 

de la teva historia però també t’has de ficar a la història de la resta de persones 

que han format la comunitat creativa. 

- Ha estat un procés que no ha estat fàcil perquè has de passar per molts 

registres des de que has d'anar a un registre corporal -més expressiu- a una 

actitud de contenció, un altre registre més narratiu, un altre més poètic. Des 

d’un punt de vista com a intèrpret-performer pot ser un goig per que et fas fer 

atenció i en tensió durant tot el viatge que fas i a nivell personal, saber prendre 

la distancia necessària, que no ha de ser ni molta ni poca, és trobar aquest 

equilibri. Realment no hem d’oblidar que es una ficció i que te una base de 

realitat, llavors trobar aquest equilibri és el que ha sigut un viatge. 

- A més, jo personalment, de les 3 vegades que he vist l’obra sencera i he tingut 

la sort de veure durant el procés creatiu, els assajos. L’estat catàrtic en el que 

entres em sembla brutal, al·lucinant, aprofito el moment per donar-te les gràcies 

per portar-nos en aquell lloc que “buff”. 

- Si, és un dels moments que has d’estar com molt oberta en el aquí i en el 

present i creure en allò, no se explicar-ho millor. És un acte de generositat i 

entrega sinó no funciona. 
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- A banda de tot això, destacaries algun moment o alguna vivència de tot el 

procés que t’hagi quedat? Algo que digui “ostres!” quan hi penso, em ve això al 

cap. 

- Per mi durant el procés va ser com molt revelador adonar-me que les famílies, 

quan viuen situacions de dificultat, són coses que s’amaguen i no es diuen. 

Com a mínim en la meva, però també he parlat amb altres companyes i també, 

i que jo me’n he adonat o he sabut això que el meu avi havia viscut en una 

barraca, gràcies a estar dintre d’aquest procés creatiu. En un inici, això es va 

anar gestant, el fet de que jo vehiculés la historia d’ells i la corporitzés, no 

estàvem en preavís. Això va passar un cop ja estàvem començant a crear, que 

és quan em vaig adonar de tot això. Aquest va ser el moment clau. 

- Per acabar una mica, en relació a tota la problemàtica social, des d’on es 

relaciona Forasters vindran, tot el projecte de creació artística-comunitària, amb 

la problemàtica de la immigració i el racisme, des d'on penses que es relaciona 

l’obra amb aquesta problemàtica social? 

- No entenc la pregunta. 

- En el meu treball final jo ho miro des de la problemàtica social de la immigració 

i el racisme, que són temes que parleu a l’obra. Com es situa Forasters vindran 

davant d’aquesta problemàtica? 

- Home, es una absoluta denuncia a actituds xenòfobes. Entenem xenofòbia no 

només allò que veiem com a diferent ja sigui de raça, d’origen, de gènere, de 

cultura. Llavors es posiciona en un àmbit de denúncia absoluta i no només de 

denúncia, sinó a partir de vislumbrar noves realitats que a vegades estan 

amagades i establir un paral·lelisme que això vindrà en una segona part, en 

situacions que es viuen ara. Per tant, i mai sobretot en la migració dels avis dels 

anys 40-50-60, des de la victimització ni tampoc des de l’acusar, sinó més 

entendre el nostre passat i que això va passar i ensenyar-ho i m’agradaria 

remarcar que els textos que llegim anti-immigració no només formen part de 

l’era Franquista, a partir de quan Franco va guanyar la guerra, sinó que també 

hi ha alguns de la república i també hi havien aquestes actituds xenòfobes. És 

evident que durant l'època del Franquisme hi havia molt més però no es autoria 

el tema de la xenofòbia, no es una qüestió de dretes o d’esquerres, es una 

qüestió des d'on mirem a l’altre. 

- Tornant a tu com a Susanna, com et travessa a tu aquesta problemàtica? 
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- Doncs em travessa més enllà de ser neta d'immigrants, mai m’he definit com a 

tal i m’he definit com a qui sóc, em travessa de manera directa perquè estic 

molt sensibilitzada amb tots aquest temes. De fet, jo havia dirigit un documental 

que es diu “Caure del Nil” on me’n vaig anar al Marroc a estar amb nois que 

venien des de Tànger aquí a Barcelona, a sota de les rodes d’un camió. Jo 

havia treballat com a documentalista aquesta problemàtica amb la DGAIA amb 

nois MENAs, per tant, estic molt conscienciada més enllà de la meva casuística, 

en aquest temes. 

- Si vols comentar alguna reflexió en relació al projecte, si vols destacar o dir 

alguna cosa. 

- Ha sigut un treball molt intens on hem estat implicades moltíssimes parts, des 

de gent que ha observat com estàvem duent a terme aquest procés comunitari, 

historiadors..., a un equip artístic molt ampli, edició de vídeo, llum, so, l’espai 

sonor, els performers i que és el resultat de l’esforç de moltíssimes persones 

de aunar la seva veu per tenir un resultat el més digne possible. 

 

Entrevista Maria Abella 

- En primer lloc m’agradaria conèixer la situació actual dels joves, llavor no se si 

em pots fer 5 cèntims de com està la cosa ara, quin ha estat el seu recorregut, 

si tenen la situació regulada o no... 

- Vale, t’explico: en el grup hi ha joves entre 16 i 21 anys. És a dir que hi ha 

menors i majors. La gran majoria, és a dir, tots menys un estan a centres 

d’acollida, centres de menors o en pisos tutelats. Nomes hi ha un que ve per 

lliure. Llavors tenim moltes situacions diferents a nivell administratiu. Tenim 

alguns que tenen NIE, tenim altres que tenen passaport però no tenen NIE 

encara que siguin menors d’edat, després tenim altres que no tenen ni 

passaport. Altres que estan en el procés de renovació del NIE, que se’ls ha 

caducat i ara l’han de renovar i això. Tots estan en procés de regularitzar la 

seva situació administrativa però realment es troben moltes limitacions i esta 

sent molt complicat.  

- El que porta menys temps aquí, quant temps porta? Perquè clar, si alguns tenen 

permisos ja i tot, entenc que porten bastant de temps perquè com dius, no és 

fàcil obtenir tot això.  
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- Clar, exacte. Hi ha alguns que porten 3 anys aquí i el que porta menys, potser 

sis mesos.  

- [...] 

- S’ha construït una imatge de perillositat i delinqüència al voltant dels MENAs. 

Com ho treballeu des de la fundació? Com ho llegiu?  

- Primer de tot es important entendre que a la fundació comtal i al curs de 

construeix-te es fa una entrevista per entrar. I se li dona molta importància al 

compromís. Llavors els joves que estan en el construeix-te son joves molts 

compromesos. Es un col·lectiu que és molt diferent a un altra tipus de jove 

migrat.  

- Es això, responen al concepte MENA però no al concepte construït que hi ha 

al voltant.  

- Exacte, 100%. Amb ells tot el tema dels prejudicis, dels estereotips que ells 

reben...  

- Això s’ho troben encara que no encaixin en el perfil de delinqüència. La meva 

pregunta anava una mica per aquí. De com ho tracteu.  

- El que s’intenta fer molt és un tema de donar visibilitat als joves del Construeix-

te. Per a nosaltres és molt important que ells puguin parlar i puguin explicar la 

seva història. Llavors anem fent accions que van en coherència amb això de 

donar visibilitat. Al segon trimestre vam fer tota una obra de teatre amb l’objectiu 

de que ells tinguessin veu. [...] per a nosaltres aquestes accions són molt 

importants, per trencar tòpics i estereotips. 

- Teniu tota una sèrie d’activitats i projectes diferents, en diferents àmbits, per 

desconstruir aquesta imatge de perillositat que s’ha construït al voltant dels 

joves.  

- Clar. També hi ha tot el tema comunitari que també li donem molta importància. 

Tot el tema d’Aprenentatges i Serveis que ens impliquem amb la comunitat i els 

propis joves contribueixen d’alguna manera a la transformació social. 

- [...] 

- Des del teu punt de vista com a educadora i com a persona que té contacte 

amb ells i un vincle... com creus que ells perceben tota aquesta imatge que els 

perjudica?  

- Hi ha de tot. Hi ha alguns que ho viuen amb ràbia i frustració i hi ha altres que 

es mes com un tema tabú. Ho normalitzen i ho naturalitzen d’alguna manera. 
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[...] “es lo que hay” i no vindré, no venen i t’expliquen que els hi ha passat cada 

dia en relació amb el racisme, tot i que ho viuen cada dia, cada segon que van 

caminant pel carrer. Llavors tu si un dia treus el tema, si un dia es treballa aquí 

a classe llavors si que es van animant “Doncs quan vaig pel metro a mi la gent 

es guarda el bolso, se l’apropen perquè tenen por de que jo els hi robi”. Però 

no es un tema que ells estiguin tot el dia com fent-lo visible. El duen més 

internament. A no ser que escarbis una mica, no surt. 

- Ells llavors com que no ho treballen perquè no hi volen ni mirar, no? La voluntat 

de treballar pel canvi com que no la plantegen entenc. 

- No perquè també hi ha un punt de prioritat. O sigui: “jo primer m’he d’aconseguir 

el passaport. Un cop tingui el passaport, haure de aconseguir el NIE. Un cop 

tingui el NIE, haure d’aconseguir feina, un cop...” saps? O el tema de l’habitatge. 

Llavors aquest tema al final es una de les seves últimes preocupacions.  

- Tenen altres prioritats, no tenen el privilegi d’alçar la veu.  

- Clar, es que és supervivència. Però llavors si externament tu poses una activitat 

si que responen però no es algo que els vingui d’una necessitat interna seva 

perquè es això, si parlem de necessitats, parlem d’un altre tipus de necessitats.  

- És necessari igual però tenen altres prioritats actualment.  

- Exacte.  

[...] 

- En relació a Forasters vindran. Com creus que han viscut l’experiència de 

participar en un projecte així de creació artística?  

- Jo crec que per una banda com amb molta sorpresa de que tot això s’estigués 

destinant al seu grup. El BornLAB, tot l’equip de gent... impacta. Els micros, els 

vídeos... és com molts recursos!  

- Molt moviment per a nosaltres, no?  

- Clar, es com una sensació de “¡wow! ¡Me están viendo!”. Estic sent vist. Això 

per una banda, després també crec que els hi va permetre treballar coses molt 

internes des d’una manera molt fàcil, molt des del lloc. Perquè les lletres de rap 

te les mires bé i són super heavys. Però en el moment pues ells ho disfrutaven 

perquè era fer rap. O lo de les mans... sempre treballar continguts bastant 

profunds d’una manera molt divertida per a ells. I això ha estat guay. 

- Molt natural. Llavors, què creus que els hi ha aportat tot plegat? La possibilitat 

aquesta que dius de mirar endins de forma tant natural, no?  
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- Si, ja no des del dolor. I poder compartir tot això després. I també aconseguir 

eines artístiques que ja es queden ells de per vida?  

- Com per exemple?  

- La pintura, el dibuixar, l’escriure, el cantar... son recursos per gestionar el que 

tenen dins i que ara tenen i potser abans no tenien. També el tema de cohesió 

de grup.  

- Van fer pinya a partir d’aquí?  

- Sí, jo crec que sí.  

- No només el fet de veure que estaven per ells i que tenien veu sinó que entre 

ells compartien vivències o des de quin punt?  

- Sí, exacte. I també pues amb tot el tema de les acrobàcies amb el Pau, tot el 

tema corporal... estàs jugant. Estàs compartint.  

- [...] 

- La teva posició com a educadora en relació a l'experiència de participar en 

FV. Com la valores? t'ha canviat alguna cosa en la teva forma d'entendre i fer 

educació? 

- Ha estat una experiència molt positiva. M'ha enriquit el fet de poder treballar el 

món emocional dels i les joves des de la vessant artística, també conèixer el 

grup i a cada persona del grup des d'una altra mirada. El fet que es treballés 

amb diferents arts també m'ha permès veure les seves diferents potencialitats 

i recursos: hi havia qui gaudia més pintant i dibuixant, altres que vibraven 

escrivint les cançons, altres amb temes més manuals... Ha estat un procés 

d'aprenentatge,  d'autoconeixement i de cohesió molt bonic.  Més que canviar, 

m'ha fet reafirmar que des de les arts es poden treballar un munt de coses i que 

cal potenciar-ho per acompanyar millor al grup. També, ojalá s'hagués pogut 

fer el procés comunitari amb la gent gran perquè crec que ens hagués aportat 

a totes molts aprenentatges. Em quedo amb una frase que em va dir un dels 

nois després de veure la obra: "He descubierto que migrar es díficil para todo 

el mundo... Yo me pensaba que sólo era díficil para nosotros."  
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9.17  ANNEX 16 

A continuació, imatges del diari de camp, notes presses durant els assaigs, reflexions, 

etc.  
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