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Resum 

 

 

L’estudi de cas investiga sobre com un taller de teatre fòrum fomenta la interculturalitat 

entre els participats que el formen així com esbrina de quina manera es relacionen amb 

els estereotips, els prejudicis i els rumors culturals. L’estudi permet valorar a través de 

les entrevistes personals les experiències dels integrants més importants entorn a la 

convivència en el taller per tal de matissar sobre les qüestions més significatives del 

conflicte dels estereotips que es generen en la diversitat.   

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

A case study investigates about how a theater workshop promotes intercultural forum 

among users that form and find out how they relate to stereotypes, prejudices and 

cultural rumours. The study allows us to determine through interviews experiences of 

the most important members living around the coexistence in workshop to clarify on 

the most important issues of the stereotypes conflict generated in diversity. 
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Introducció 

 

 

 

1.1 Context de la investigació  

 

Aquest projecte, neix amb la intenció de conèixer des del punt de vista educatiu i cultural,  els 

efectes que pot promoure en els participants de diferents orígens un taller de teatre fòrum. 

L’objectiu, seria  promoure la interculturalitat, la comprensió, oferint les eines necessàries per 

trencar amb els prejudicis i estereotips culturals. Tot això, es porta a terme a la institució de Casa 

Àsia de Barcelona.  

Aleshores, el projecte s’entén com un estudi de cas on s’investiga com el projecte de centre duu 

a terme la transformació social dels participants. El taller, possibilita un nou model de pensament 

per el que l’experiència intercultural es fa necessària per tal que el participant sigui capaç de 

conviure des de la cultura de la diferència.  

L’interès, parteix de la meva experiència de participació en el taller, en la mesura que em 

pregunto com una sèrie de persones de diferents edats i procedències traspassen la barrera 

cultural amb l’ajuda de la metodologia del teatre de l’oprimit, concretament des del teatre fòrum. 

En aquest sentit, la teoria ens diu que el teatre social trenca amb els estereotips i per tant, l’estudi  

vol demostrar-ho. S’investiga sobre l’experiència dels participants a través d’entrevistes i 

observacions com a diferents formes de documentació.  

Així doncs, l’estudi es llegeix en clau d’hipòtesi de la següent manera: Si en el taller de teatre 

fòrum intercultural de Casa Àsia, els participants són interpel·lats per tenir una mirada 

estereotipada sobre les persones que pertanyen a una cultura diferent, però no obstant, la 

convivència aproxima als participants tot generant un ambient familiar, és que definitivament 

s’estan fomentant vincles des de la interculturalitat.  

 

1.2    Estructura de la investigació 

 

 

L’estudi es  divideix en quatre fases:  

 

 

 El marc metodològic. És la primera part del projecte.  
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Aquí em centro en la planificació de l’estudi: En primer lloc, com es desenvolupa la investigació, 

sobre quin conflicte tracta de donar resposta i les fases en que consisteix. En segon lloc, per què 

escullo l’estudi de cas com a eina d’investigació i com justifico el disseny de l’anàlisi. És a dir, quina 

importància tenen les diferents estratègies de recollida de dades en aquest cas, el diari de camp 

i les entrevistes personals dirigides als participants i a la responsable del projecte educatiu de 

Casa Àsia, la Imma Llort,  per entendre en què consistirà l’anàlisi de la investigació.  

 

 El marc teòric.  És la segona part del projecte.  

 

Aquí es desenvolupen els referents que tracten d’aportar-li contingut a la investigació. En primer 

lloc, consta dels antecedents importants a l’origen del taller de teatre fòrum. En aquest sentit, 

coincideixen amb els objectius educatius, aposten per la interculturalitat i a través del teatre de 

l’oprimit com a eina de transformació social. En segon lloc, nodrir la investigació en el camp del 

teatre de l’oprimit, especialment del teatre fòrum i  aprofundir amb algunes nocions bàsiques de 

Paulo Freire i Augusto Boal. En tercer lloc, fer constar de les nocions metodològiques de la 

Mediació Artística, quines  comparteixen amb el  taller de Casa Àsia.  

En quart lloc, indagar en el concepte d’interculturalitat’ i diferenciar-lo de la ‘multiculturalitat’. 

Conèixer diversos casos que consten d’experiències interculturals  de persones  exemplars, que  

expliquen com la interculturalitat es pot comprendre com un estil de vida, amb la idea de 

compartir i dialogar amb qualsevol persona del món, més enllà de mantenir una relació formal 

com es fa sovint des del món laboral. Conèixer maneres diferents de relacionar-nos com a 

societat, en temps de globalització massiva a partir d’un nou projecte de vida comunitària on 

poder incloure un gran número de persones que es defineixin des de la pluralitat de pensament, 

sigui religiós, pobre o no tant pobre, amb feina o sense, etc.   

Per últim, aportar sobre els estereotips culturals, els prejudicis i els rumors com a contingut 

imprescindible de la investigació, així com representen el conflicte en el que l’estudi de cas centra 

el seu enfoc.  

 

 El marc analític.  És la tercera part del projecte.  

 

 Es tracta de l’anàlisi de la documentació recollida en la investigació. En aquest apartat, cal 

objectivar la informació en funció dels indicadors que ajuden a conèixer sobre l’experiència 

intercultural i la vivència sobre els estereotips dels participants en el taller: L’impacte cultural, les 

amistats (si en van fer) i sobre quines procedències. Les incomoditats, dificultats i experiències 

de discriminació viscudes. Les dinàmiques i exercissis que són importants per el seu procés. Com 

influeix el teatre fòrum en la praxis del seu quotidià. Com consideren el fet d’estereotipar a les 

persones en general així com creuen que valoren la diversitat cultural després del taller. De quina 

manera creuen haver canviat la seva relació amb les persones de diferents orígens i per últim, 

per a qui i amb quins motius recomanarien el taller.  
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Es desenvolupa la resposta als indicadors sobre l’experiència dels participants per una banda i  

l’experiència participativa en el taller de la seva organitzadora, per l’altre. S’interpreten els 

resultats i es presenten en forma de categories a través d’un seguit de gràfics. 

  

 El marc conclusiu. Es tracta de la última part del projecte. 

 

 En primer lloc, es fa una devolució als participants dels resultats de la investigació, amb l’objectiu 

de triangular les dades i contrastar-les. El que es coneix com a l’informe final. D’aquesta manera, 

es validen les aportacions de les persones clau del projecte i la investigació s’assegura de la 

credibilitat de la recerca, de manera que legitima el seu discurs. Finalment, s’arriba a unes 

conclusions que responen en sentit afirmatiu o negatiu a la hipòtesi formulada i  es fa autocrítica 

sobre el com de la investigació a més a més d’una valoració personal.  

 

 

 

 

 

 

Planificació de la investigació  

 

 

L’estudi de cas, es desenvolupa mitjançant  tres estratègies d’investigació, de les quals cadascuna 

representa la fase per ordre d’aprofundiment del conflicte:  

 

 El diari de camp. Aquesta fase es composa per la observació participant, per una banda, 

on es mostra la problemàtica més destacable del taller. De la selecció de circumstàncies 

significatives de l’experiència del teatre fòrum intercultural, es va definint l’enfoc de la 

investigació: De quina manera es relacionen i/o viuen la interculturalitat els participants 

del taller i com s’enfronten amb els estereotips culturals. D’altra banda, ajuden alhora a 

situar el conflicte altres observacions dels relats de vida dels participants fora del taller.   

 

 Les entrevistes. Aquesta fase aprofundeix en el contingut i les problemàtiques  que es 

desenvolupen de la interpretació de les dades informatives, en base a les diferents 

realitats que plantegen els participants. En aquest sentit, els indicadors permeten 

conèixer  com els participants del taller valoren la interculturalitat i assumeixen el 

compromís d’afrontar els estereotips, partint d’un espai on la diversitat cultural és 
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present i quines relacions estableixen amb les opressions de caràcter cultural.  Així doncs, 

les entrevistes es divideixen entre els participants i la responsable del projecte de teatre 

fòrum, la Imma Llort.  

 

 L’informe final. Aquesta fase es dedica al tancament de la investigació.  Fonamentalment, 

es tracta de contrastar els resultats de l’anàlisi per mitjà de les opinions i aprovacions dels 

participants clau del taller: La Maria Ángeles, el Raju, la Iman i la Imma. Es  fa una reflexió  

triangulant de les aportacions diverses sobre cadascun dels indicadors. De tal manera en 

que assegurem de la investigació validar sobre resultats reals. 

 

 

L’Estudi de cas 

 

 

Aquest capítol es centra en conèixer l’estudi de cas com un tipus d’investigació qualitativa. 

L’origen i les seves característiques, alhora en que explico perquè decideixo fer ús d’aquesta 

investigació en el meu cas.  

 El seu origen, es situa en els estudis de camp dels etnògrafs i en els anàlisis històrics a principis 

dels anys 70,  gràcies un reduït però actiu grup d’avaluadors en educació, que havien començat 

a replantejar-se i a criticar la metodologia y els models d’avaluació establerts d’aquell moment. 

(Simons, 1987). En aquest context, aquest tipus d’investigació sorgeix amb la intenció de realitzar 

un tipus d’anàlisi que permeti el coneixement de lo idiosincràtic, lo particular i lo únic per davant 

de lo comú, lo general i lo uniforme. Centra l’atenció al que específicament pot ser après sobre 

un cas simple, alhora en que va més enllà de l’experiència descrita.  

Definint l’estudi de cas, penso que s’entén com:  

“El estudio de unos incidentes, hechos específicos y la recogida selectiva de información 

de carácter biográfico, de personalidad, de intenciones y valores, que permite al que lo 

realiza, captar y reflejar los elementos de una situación que le dan significado...Existe en el 

estudio de casos, una cierta dedicación al conocimiento y descripción de lo idiosincrásico 

y especifico como legitimo mismo” (Walker, 1983).  

En aquest sentit, de la investigació sobre el meu cas penso que es compleixen aquests requisits: 

Es tracten al detall  determinades experiències del taller en les quals m’interessa destacar els 

valors, idees i històries personals dels participants. De manera en que dels seus elements 

circumstancials, la investigació és fa significativa. Aleshores, sobre els participants del taller 

selecciono els casos que considero més significatius de cada indicador.  
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1) El motiu de residència a la ciutat 

2) El perquè de la inscripció 

3) L’impacte cultural 

4) Els vincles afectius originats 

5) Les dificultats o incomoditats presents 

6) El nivell de discriminació cultural 

7) Com es relacionen amb els estereotips 

8) Com es relacionen amb la diversitat cultural 

9) Els coneixements que han aplicat a fora 

10) Les recomanacions del curs/taller 

11) A qui van adreçades les recomanacions 

12) Les dinàmiques preferents. 

 

 

 Els estudis de cas, segons Stake (1995) poden ser intrínsecs, instrumentals o col·lectius. En el 

meu cas penso que seria col·lectiu, per que enlloc de seleccionar un sol cas analitzo la 

informació en funció d’una col·lectivitat d’entre els casos que m’interessen. De manera en 

que cadascun és l’instrument per aprendre del problema que en conjunt representen.  

 

 També, un cas pot ser quelcom simple o complex, un individu o una institució. Però en 

qualsevol exemple, hem d’ aprendre de la seva indagació. L’equilibri y la varietat son 

importants, però la oportunitat d’aprendre resulta clau i essencial. (Stake, 1995). En la 

investigació, de cada indicador se’n pot extreure uns matisos diferents sobre la relació 

intercultural que s’estableix així com el significat de l’estereotip per els participants del taller. 

En aquest sentit, cadascun dels indicadors ofereix un aprenentatge diferent.  

 

 Alhora, cal identificar tant lo comú com lo particular del cas estudiat. De l’anàlisi de la 

investigació, es presenten per cada indicador les experiències i s’organitzen en funció d’una 

mateixa categoria aquelles realitats que són compartides entre els participants del taller. Per 

exemple, quan uns participants estan incòmodes (indicador), perquè tenen dificultats amb 

l’idioma (categoria), per uns altres es deu a que no troben maneres d’afrontar l’actitud d’un 

asiàtic/a (categoria).   

 

 Això suposa centrar-se en certes qüestions relacionades amb el cas y amb cada cas: La seva 

naturalesa, la seva historia, l’ambient i l’àmbit físic, etc. (Stake, 1994). En el meu cas, la 

naturalesa del conflicte de la investigació és present en el moment en que, de les 

observacions en el taller, identifico la tònica del diferent discurs que es genera sobre un 

mateix concepte o una experiència, així com el poc aprofundiment de moltes de les 

reflexions que sorgeixen de les dinàmiques teatrals. Sobre això, tenint en compte que  

            I N D I C A D O R S 
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aleshores em disposava a entrevistar ja a uns quants participants per la realització d’un 

audiovisual, vaig observar que els estereotips culturals generaven molta ambigüitat en el 

taller i en canvi, separadament quasi tothom  tenia clar com els patia o li costava enfrontar-

los. Notava que els participants així s’identificaven per les dificultats que suposa també la 

convivència intercultural i ho vaig considerar important.  

No obstant, no he considerat del cas de cada participant el mateix valor per cada indicador 

de la investigació. No té el mateix interès destacar la història personal d’un català/a d’entre 

els 23 participants que asseguren no ser discriminats en cap aspecte durant el taller com, en 

canvi, el cas d’un participant  entre els 24 que afirma lo contrari. Entre el valor de l’un sobre 

l’altre hi ha una diferència en el context en que es presenta. 

 El cas representa els valors de l’investigador, les seves idees teòriques prèvies, les seves 

particulars conviccions. En el meu cas, de cada indicador hi ha una reflexió pròpia sobre el 

que crec constatar d’interès per la investigació.  

 

 És important no oblidar que un estudi de cas es un terreny en el que l’investigador o 

investigadora es relaciona i es troba amb persones de les quals les seves accions y relacions 

seran analitzades. En aquest sentit, un estudi de cas consisteix en un espai social de relació 

doble: Perquè un cas es sempre un context en el que certs subjectes o actors viuen i es 

relacionen, alhora perquè la comprensió d’un cas únic suposa escoltar les històries, els 

problemes, els dubtes que la gent immersa en el cas ens vulgui explicar, (Rosa Vázquez Recio 

i Félix Angulo Rasco, 2003). D’aquesta manera, com a investigadora també analitzo a dues 

bandes. Sobre les anotacions que obtinc de la observació participant durant les sessions del  

taller i les històries de vida en base a les entrevistes d’un total de 24 participants.  

Aleshores, cal que siguem conscients com a investigadors o investigadores  de que:  

“Trabajar en un caso es entrar en la vida de otras personas con el sincero interés por 

aprender qué y porqué hacen o dejan de hacer ciertas cosas y qué piensan y cómo 

interpretan el mundo social en el que viven y se desenvuelven”. (Rosa Vázquez Recio 

i Félix Angulo Rasco, 2003).  

 

 

 

El diari de camp  

 

Segons Velasco Maillo y Díaz de Rada, (1997) “El diario es el principal instrumento de registro del 

proceso y procedimiento de investigación, en el que des de los primeros momentos del estudio, 

incluso antes de entrar propiamente en el campo, se inscriben las acciones del investigador”. Així 

doncs, el diari de camp és la informació sobre aquelles dades, sentiments i experiències que 

romanen en un espai en que la memòria per si sola no pot retenir. D’aquesta manera, el diari es 

converteix en “la memòria de la persona investigadora”.  
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Alhora, el diari no només guarda informació formal i precisa sobre el terreny d’investigació sinó 

també preocupacions, decisions, fracassos, sensacions i valoracions del propi procés 

desenvolupat, incloent les reaccions i els afectes dels subjectes informadors/es a l’investigador/a.  

 

El diari de camp de la investigació, el composen la observació participant en el taller i la observació 

de les històries de vida d’alguns participants sobre la relació que guarden amb els estereotips. En 

aquest sentit, de l’experiència del taller es presenten una sèrie de situacions que al principi giren 

entorn la diferència entre els participants: Es constata la diversitat de pensament, idees, valors, 

experiències i creences en el context de les dinàmiques. Més endavant, tenen  lloc una sèrie de 

circumstancies en que els participants exploren la relació de forma més intima amb els 

estereotips culturals així com es genera un espai de reflexió que facilita la consciencia més 

individual. Aleshores, de la selecció de les dinàmiques que em resulten més significatives entorn 

a l’experiència dels participants amb els estereotips, vaig afinant en les seves reaccions envers el 

tema.  

 

 

 

 

 

L’Entrevista 

 

L’entrevista segons Rosa Vázquez Recio y Félix Angulo Rasco a la introducción a los estudios de 

casos, és una conversa d’unes característiques que la distingeixen del tipus de trobades 

bàsicament informals que succeeixen en la vida quotidiana (:32). Es comú preguntar sobre alguna 

qüestió a uns informants determinats amb un propòsit concret: Recollir les opinions, significats i 

esdeveniments sobre un ambient que és objecte d’indagació.  

En el meu cas, decideixo fer-ne ús de l’entrevista en el moment que de les observacions en el 

taller sóc conscient de la diversitat que hi ha entre els participants com de tantes experiències 

culturals diferents em diuen que han viscut. Així doncs, el format d’entrevista em semblava el 

més òptim per indagar sobre les opinions, experiències i història de vida culturals de cadascun 

dels participants i de la relació que estableixen amb els rumors i els estereotips des del context 

intercultural del taller de teatre fòrum.  

No obstant en una entrevista, les persones són capaces d’oferir una explicació de la seva 

conducta, les seves practiques i les seves accions a qui se li pregunta sobre elles. S’assumeix, que 

les persones poden reflexionar, fins a cert punt, sobre les seves pròpies accions, o almenys, se les 

pot induir a fer-ho (:32).  
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En aquest sentit, de les 24 entrevistes realitzades gairebé totes són dirigides en primera instància 

als participants més veterans de l’experiència intercultural del taller. Però, com no tots reuneixen 

aquestes condicions, així com tampoc no van ser els mateixos que van participar de la darrera 

edició del taller, no considero que fossin tots capaços de respondre al mateix nivell de les 

preguntes. Alguns/es tenen un coneixement més profund o més ampli respecte dels altres perquè 

han viscut l’experiència diverses vegades. 

En aquest sentit, les entrevistes sobre els participants de la investigació s’analitzen en funció de 

la selecció d’ aquelles respostes considerades més significatives per el context de l’indicador. 

D’aquesta manera, una sèrie de gràfics quantifiquen totes les opinions mentre la reflexió analítica 

parteix del contingut més valuós per a l’enfoc de la investigació. Així és fa el buidatge de les 

aportacions que no es situen en el conflicte dels estereotips o no representen un contingut 

transcendental en el context de la convivència intercultural del taller. Per tant, no són totes les 

opinions dels participants les que presenta l’anàlisi. No obstant, s’intenta que en la mesura que 

es desenvolupa  almenys gairebé tots/es presentin un parell d’arguments.   

Alhora, de les transcripcions dels participants tampoc no es registra ninguna entrevista amb la 

doble intervenció del entrevistant i l’entrevistador, sinó que consten cadascuna de les respostes 

dels 24 participants de cada indicador directament després de formular la pregunta, en els 

annexos.  

 

Com a entrevistadora, la meva actitud és horitzontal amb l’entrevistat: Amb l’objectiu d’investigar 

millor, m’implico com a una participant més en el taller, convisc de principi a fi amb tots ells/es i 

al mateix temps, porto a terme les entrevistes quedant amb ells/es en particular. Aleshores, 

participo al complet:  

 “La participación completa, tiene lugar cuando el investigador o investigadora se 

introduce completamente en el ambiente o cultura estudiada, llegando a ser un 

miembro más de la misma” (:30). 

 

En la noció d’entrevista, es dóna per entès que l’informant és un investigador en la mesura que 

pot oferir explicacions reflexives i contrastar-les amb l’experiència, (Walker 1989). Així, en el meu 

cas, a banda de compartir l’experiència acompanyava el discurs de la persona o de vegades 

plantejava dubtes o preguntes amb la intenció d’incidir on em semblava més interessant el 

contingut per a la investigació, o bé  amb motiu d’aclarir idees. En aquest sentit, l’entrevista que 

faig té un parentesc amb l’entrevista etnogràfica. Sí que es formulen  preguntes, però en molts 

casos el context es suficient per desenvolupar-la.  

No obstant, el tipus d’entrevista que realitzo, es dins el grup d’entrevistes conegudes com les 

semi- estructurades: El  entrevistador o entrevistadora no especifica necessàriament, però sí que  

planifica mínimament l’àmbit sobre els que versaran les preguntes. En el cas del meu estudi, 

l’entrevista consta d’aquestes preguntes:  

 

 



13 
 

   Motiu pel qual es vas arribar a Barcelona (ciutat o voltants) 

 En quina situació actual et trobes vivint aquí? Treball, estudis, 

etc.  

 

 

1. ¿Per què et vas inscriure al taller de teatre fòrum? Què et va 
cridar l’atenció i/o què et va interesar del projecte?  

 
 

2. ¿Quines van ser les teves impressions en el taller des del punt 
de vista cultural?  

 
 

3.    ¿Quines experiències d’intercanvi cultural entre els 
participants han estat per a tu més significatives? Has fet 
amics/gues? Si és així, de quines procedències? Vas tenir 
alguns dificultat o incomoditat en especial? Si és així, què 
destacaries?   

 
4. ¿Quines dinàmiques teatrals t’han agradat més? Explica’n 

alguna. 
  
5.  ¿T’has sentit discriminat/a per ser d’una altre cultura, país, 

etc. durant el taller? ¿En cas afirmatiu, perquè creus que et 
vas sentir així? ¿En quin grau aquesta experiència t’ha 
condicionat en les teves relacions personals? 

 
 
6.       ¿Creus que pots establir relacions amb persones de 

diferents cultures sense estereotipar-les? 
 

7. ¿Creus que el taller t’ha ajudat a valorar positivament la 
diversitat cultural? Com? ¿Has aplicat els coneixements 
apresos del taller? 

 
8.     ¿El taller de teatre Fòrum ha influit en la teva manera de 

relacionar-te amb persones de diversos orígens culturals?  
Posa’n algún exemple.  

 

9.       Enumera els motius pels quals recomenaries aquest taller 
amb Casa Àsia a qualsevol persona.  

 

10. ¿Recomanaríes el taller a las persones del tu país d’origen, 
per algun motiu en especial? 
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 Algunes preguntes són descriptives.  En elles es tracta de reconèixer el llenguatge de 

l’entrevistat per la forma en com explica els esdeveniments, les decisions, la seva vida. Com 

la pregunta 1 i 6. On la resposta es construeix des del discurs personal.  

 

 No obstant, la majoria de preguntes són d’opinió o valoració. Es centren en saber què 

n’opinen i valoren els entrevistats sobre els fets, les accions i les decisions pròpies o alienes. 

Com creuen haver viscut en certs nivells els esdeveniments. La 3, 4,  6,  7 i  8.   

 

 Algunes preguntes són sobre sentiments. Les que animen a l’entrevistador a expressar  

emocions i sensacions sobre l’experiència viscuda. La 2 i 5.  

 

 Alguna pregunta és estructural. S’identifiquen les idees ordenades  com  en un esquema. La 

9.  

 

 Per últim, un parell de preguntes són demogràfiques. Mostren les característiques 

personals, socials i professionals de la persona entrevistada amb la intenció de situar a 

l’entrevistador/a. Les dues primeres sense número.  

 

 

 

 

 

 

Antecedents clau del taller  

 

 

En aquest apartat, penso que es important considerar aquelles organitzacions, entitats o 

equipaments culturals que a gran o petita escala han explorat el camp del teatre del oprimit, si 

mes no des d’una perspectiva educativa que és formadora per els seus usuaris, així com 

comparteixen la interculturalitat com a projecte comú. La lectura d’aquestes agrupacions, serveix 

per a la investigació tenir present els enfocs i  problemàtiques diferents per a un taller de teatre 

fòrum. Quins són els perfils i àmbits d’actuació, així com la manera en que coincideixen amb la 

filosofia del centre i el projecte comú des de la diversitat cultural.  

Com a institució cultural, Casa Àsia és una de les institucions cabdals dedicada a la interculturalitat 

des de disciplines artístiques diverses i penso que es interessant a partir d’aquí conèixer els 

centres que treballen únicament des del teatre. Com per exemple, l’Associació de Forn de teatre 

pa’ Tothom, una gran companyia teatral que ben aviat s’ha guanyat l’apel·latiu de la botiga del 

teatre del oprimit, convertint-se en la rival més important de la Xixa Teatre.  
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El taller de teatre fòrum en la que es centra la investigació, l’organitza la institució de Casa Àsia 

des del 2011 mentre la Xixa Teatre, una associació teatral en fa la dinamització. Aquesta institució, 

es constitueix com un consorci format per el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, a través 

de la seva Agència espanyola de Cooperació Internacional per el Desenvolupament, amb la 

implicació econòmica gestora de la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de Barcelona i 

Madrid. 

 D’aquesta manera, Casa Àsia es consolida l’any 2001 amb la intenció de construir entre tots els 

agents interessats en el continent asiàtic i el pacífic, “un projecte de col·laboració, amb vocació 

de servei i amb l’aspiració d’erigir-se com un referent sobre aquesta part del món a Espanya”, 

(Casa Àsia, 2000).  

El taller forma part del ventall de projectes educatius del quals Casa Àsia proposa com a eix 

transversal, la interculturalitat. Aquest ventall, conforma a tots els projectes en un comú:  L’Escola 

de Bambú, coordinada per la Imma Llort i Juncadella, la responsable dels becaris/àries en 

pràctiques, supervisora dels diferents projectes i demés delegacions. L’Escola de Bambú, neix 

amb la intenció d’apropar el continent asiàtic i la regió del pacífic principalment a la població 

escolar espanyola. Es proposen unes activitats molt variades en funció de l’edat dels participants 

i en conseqüència es determinen els objectius específics. En el seu cas, s’intervé des de tècniques 

i disciplines artístiques diverses.  

Els objectius específics de l’Escola de Bambú són: Mostrar la riquesa del patrimoni social, cultural 

i artístic del continent asiàtic, fer néixer i créixer en l’alumnat l’interès sobre aquest continent i la 

seva gent. Conèixer les cultures d’origen dels joves i/o infants de procedència asiàtica no 

necessàriament en situació de risc o exclusió social i  finalment, viure la diversitat cultural com a 

experiència positiva i enriquidora per educar en competències interculturals, desmentir mites, 

rumors i estereotips culturals.  

El taller de teatre fòrum s’imparteix en dues edicions cada any: L’edició de tardor i l’edició de 

primavera.  L’edició 2015-2016, representa una ocasió especial respecte les demés edicions  per 

que es fa una crida als joves participants que sobretot ja han viscut la experiència del taller. No 

obstant, Casa Àsia es reserva sempre places  per els nouvinguts d’altres països. El taller, es du a 
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terme els dissabtes al matí, de 10:00h a 13:00h, des de l’ últim cap de setmana de Febrer fins a 

finals d’Abril, conformant-ne un total de 8 sessions.  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

Considerada una escola de teatre de Barcelona, el Forn de teatre Pa’tothom s’especialitza en el 

teatre de l’oprimit basant-se en la tendència teatral original d’Augusto Boal, l’any 2000. L’escola, 

“desenvolupa diferents projectes per la defensa dels Drets Humans, la lluita per a l’eradicació de 

pràctiques que generen exclusió social i en la cerca de models socials alternatius” (Forn de teatre 

Pa’ tothom, 2000). En aquest sentit, es nodreix del teatre com la única eina pedagògica en tots 

els seus àmbits de treball, a diferència de Casa Àsia on es fan servir les arts multidisciplinars per 

intervenir en la tasca educativa. De fet, l’Escola considera el teatre com l’experiència social que 

ha d’estar a l’abast de tothom per contribuir al desenvolupament integral de totes les persones 

amb tal de millorar la seva qualitat de vida. Alhora, el Forn de Teatre Pa’tothom intervé en 

contextos d’exclusió social, mentre Casa Àsia no.  

L’Escola, ofereix a la vegada a tots els públics un gran ventall de cursos formatius des del teatre. 

El cofundador, director del centre i professor, Jordi Forcadas, s’ha convertit en el pioner a nivell 

nacional en implementar la tendència contemporània del teatre del oprimit d’Augusto Boal. Però 

m’agradaria destacar que després d’un temps aprofundint en la tendència, Jordi Forcadas es 

nodreix del teatre fòrum com a nova via de reivindicació i mobilització ciutadana per l’exercici 

dels drets humans. En aquest context, exerceix de jòquer1.  

Sobre els objectius específics, l’escola es centra en millorar la situació de col·lectius determinats 

per mitjà de l’ús de tècniques teatrals interactives. Organitzar plans d’estudi que ajudin a impulsar 

la seva filosofia com una forma innovadora de concebre el teatre, així com promoure activitats 

culturals que tinguin una continuïtat per tal de que es fomenti la transformació social. Crear 

sinèrgies amb les  entitats que aposten per una col·laboració en el treball en xarxa, crear també 

obres teatrals de finalitats o interessos educatius diversos, incloent la diversitat cultural, els 

estereotips, etc. Organització de debats, trobades i seminaris especialitzats...Renovar els 

coneixements així com obrir constantment noves investigacions sobre noves línies de treball, lo 

qual em sembla important a destacar.   

L’ Escola de teatre, així doncs, treballa de manera transversal en diferents àmbits d’actuació sense 

centrar-se en la cultura asiàtica ni sobre cap continent en concret. Tampoc no incideix en les 



17 
 

escoles, sinó que els  àmbits de treball actuen sobre un context en el que la ciutadania és la que 

intervé. Alhora, tampoc no parteix de la intenció de promoure la interculturalitat com a finalitat 

concreta. És a dir que no necessàriament incideixen en els estereotips culturals en tots els seus 

projectes. No impulsen projectes de mobilitat juvenil internacional, així com Casa Àsia sí, però sí 

que en canvi es presenten a congressos i jornades de teatre fent intercanvi de coneixements i 

experiències.  

No obstant, una obra de teatre fòrum per la que Forn de teatre Pa’ tothom incorpora els 

estereotips culturals, és una recent obra coneguda com “Mustafà al replà”, dirigida per el mateix 

Jordi Forcadas. “L'objectiu és lluitar contra els rumors, prejudicis i estereotips que és manegen 

socialment sobre certs col·lectius per a aconseguir mantenir-los en un estatus social que convé al 

sistema, ja sigui mitjançant els medis de comunicació, els grups econòmics, partits polítics o 

ciutadans de peu”(Forn de teatre Pa’ Tothom, 2015). Per aquesta obra, l’Escola ha participat en 

la iniciativa del Pla de Barcelona 

Interculturalitat que promou l’ajuntament i és finançada per la Xarxa Antirumors de Barcelona.  

 

 

 

 

No obstant, abans d’aquesta proposta Forn de teatre Pa ‘Tothom ja havia treballat sobre els 

estereotips i rumors a través d’ una obra titulada “Què creiem que no creiem?”. La  historia d’una 

comunitat de veïns en la que els personatges es troben que, “Malgrat una convivència normal 

davant certs interessos, sorgeixen conflictes que van aflorant actituds carregades de prejudicis i 

estereotips envers l'altre i s'agreugen amb els rumors. Això crea una barrera comunicativa i una 

distància que fa impossible trobar una solució conjunta” (2010). 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

La Xixa Teatre, es una associació sense ànim de lucre que neix l’any 2010 al Senegal a partir d’un 

festival de teatre del oprimit africà, impulsat per Mamadou Diol, el seu director. L’Associació, es 

proposa com a objectiu primer la multiplicació de les eines teatrals i la educació popular com a 

mitjans de transformació social. Dit això:  

 

“En La Xixa Teatre promovemos el respeto por la diversidad y el cuidado de las 

personas. Apostamos por la transformación individual y colectiva hacia una sociedad 

más plural y empoderada a favor de la igualdad de oportunidades entre todos/as. 

Trabajamos para generar una toma de conciencia sobre el poder, los rangos y sus 

privilegios para liberarnos de dinámicas de desigualdad y opresión” (La Xixa Teatre, 

2010).  

En aquest sentit, l’associació intervé exclusivament des del teatre de l’oprimit així com funciona 

el Forn de teatre pa’ tothom, però en canvi es constitueix per un equip de treball del que a més 

de tractar-se d’un equip multicultural, també es divers en el camp de les disciplines artístiques.  

Casa Àsia, en la mesura que representen persones del continent asiàtic.  

La Xixa Teatre, porta a la pràctica tallers per a diversos col·lectius així com formacions i accions 

artístiques a nivell local i internacional. Així com el Forn de teatre Pa ‘ tothom, es plantegen el seu 

projecte a partir de dues tasques educatives diferenciades: El taller i la formació sobre el teatre 

fòrum. Al igual que promouen el teatre de l’oprimit fora del país.  

Els seus eixos principals són: La interculturalitat, el racisme, la xenofòbia, la inclusió social i la 

integració. El gènere, les polítiques d’igualtat i diversitat sexual, la ciutadania activa, la participació 

ciutadana i el desenvolupament local. Sobre l’eix de la interculturalitat, té una especial  trajectòria 

de treball. Actualment forma part del col·lectiu de formació dels agents antirumors de la Xarxa 

BCN Antirumors, així com s’adhereix a les entitats participants del Catàleg Antirumors de 

l’Ajuntament de Barcelona. En aquesta línia, La Xixa Teatre desenvolupa una sèrie d’activitats ben 

diverses: Fòrums, tallers, formacions, debats, diagnòstics…Amb l’objectiu de promoure la 

convivència des de la diversitat. És així que col·labora amb nombroses organitzacions i 

ajuntaments com Casa Àsia entre altres. 

L’Associació, presenta peces de teatre fòrum així com accions artístiques puntuals que giren 

entorn la lluita contra el racisme i la xenofòbia, les opressions per qüestions de gènere i diversitat 

sexual, la convivència en la diversitat, la participació ciutadana, convivència comunitària i la actual 

crisi dels refugiats com a temàtiques d’interès intercultural.  
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La Xixa Teatre penso que és l’entitat que més incideix en contextos d’intervenció ciutadana 

diversos com també de les temàtiques diverses des del teatre fòrum de la ciutat de Barcelona. 

Gent gran, col·lectius en exclusió social, cultural i de gènere. Alhora, és la organització que 

dinamitza actualment el taller de teatre fòrum de Casa Àsia.  

En el 2010, es constitueix una xarxa de persones, associacions, entitats, equipaments, programes 

i serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona que s’anomena Xarxa BCN Antirumors. De 

forma conjunta, la xarxa actua amb l’objectiu de prevenir els rumors, els prejudicis, els estereotips 

i intervé des de la formació educativa en valors per combatre qualsevol forma de discriminació 

cultural.  

Fonamentalment, la xarxa coopera entres diferents agents i organitzacions que disposen d’una 

oferta educativa o artística  per la que duen a terme l’objectiu bàsic de promoure la diversitat 

cultural i la interculturalitat. La seva funció principal es evitar que es generi qualsevol risc sobre 

la convivència intercultural, oferint estratègies d’actuació i dades vàlides per desmuntar els 

rumors i estereotips que interfereixen en la cohesió de la societat.  

Com bé explica l’escola Forn de teatre Pa ‘tothom, és a partir de la diagnosi de la ciutat que la 

Xarxa Antirumors desenvolupa diferents vies d'acció per tal de treballar en la desarticulació dels 

rumors utilitzant sempre una eina clau: La informació rigorosa i objectiva (). Així com el Pla BCN 

Interculturalitat que s’impulsa des de l’Ajuntament, constata el fet que un dels elements que més 

dificulta la convivència en la diversitat és el desconeixement de l’altre. Aquest desconeixement, 

es transforma sovint en por o recança i aleshores es quan apareixen els rumors i estereotips 

falsos. 

Els deu districtes que conformen la ciutat, dins d’un model descentralitzat  generen projectes de 

vessant intercultural amb la capacitat de gestió econòmica dels seus equipaments i serveis, així 

com l’Ajuntament de Barcelona i en general, el fort teixit associatiu de la ciutat. No obstant, la 

Xarxa Antirumors ofereix suport econòmic i tècnic a uns quants projectes dels districtes. Com per 
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exemple, a Barcelona Coral Àsia i al taller de teatre fòrum. No obstant, no incorporen la figura del 

jòquer a diferència d’altres associacions com La Xixa Teatre i El forn de teatre Pa’ tothom.  

Des de tallers, obres teatrals participatives i debats s’apleguen en un catàleg d’activitats que des 

del 2012 s’estan renovant anualment, al igual que El forn de teatre Pa’ tothom renova  

coneixements i noves formes de fer. De les quals, entre algunes, dinamitza la Xixa Teatre algun 

taller de sensibilització i conscienciació. Actualment, són prop de 1000 membres els que 

constitueixen la xarxa i és oberta a la participació de tothom qui vulgui sumar la seva experiència.  

En general, destacaria la Xarxa Antirumors com una de les organitzacions referents al taller. Vaig 

participar no fa gaire en la formació dels agents antirumors i de l’experiència vaig aprendre molt 

sobre la interculturalitat des del discurs i la pràctica per desmuntar mites, rumors i estereotips 

culturals. La Xarxa, va permetre’m complementar la  experiència del taller amb més coneixement 

i sensibilitat entorn la diversitat cultural.  

 

 

 

 

 

ImpactaT, neix com una associació pionera i precursora del teatre social i el teatre de l’oprimit a 

Espanya ara fa més de 14 anys, situada a Barcelona. Es tracta d’una organització on bàsicament 

el teatre és l’eix vertebrador dels seus projectes així com en el cas de la Xixa teatre i el Forn de 

teatre Pa’ tothom. Intervé en l’àmbit de l’educació, el lleure i la intervenció social:  

“Utilitzant el teatre com a mirall de la realitat social que ens envolta i com eina de reflexió 

i transformació social, hem creat més de 40 peces de Teatre Fòrum sobre diferents 

conflictes socials, espectacles teatrals, projectes de teatre social per a joves, cursos 

intensius i anuals de formació en teatre de l’oprimit...etc.” (2003).   

 

Descriuen el teatre com una eina molt útil per treballar les emocions, controlar-les i dirigir-les 

tenint en compte que la vida real s’encarrega de posar-ho complicat. D’aquesta manera, 

defineixen el teatre com un mirall de la societat, amb la única diferència que els no-actors no som 

conscients de que també actuem i per tant, som menys conscients de nosaltres mateixos/es. 

ImpactaT legitima la idea de que necessitem veure’ns des de fora si volem donar-nos la 

oportunitat de fer les coses diferent. “El teatre crea espais de llibertat on poder alliberar els 

nostres records, les nostres emocions i la nostra imaginació. Ens ofereix eines i estratègies per 

analitzar els nostres conflictes i trobar les nostres pròpies solucions” (ImpactaT, 2003).  
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ImpactaT  aplica la metodologia del teatre fòrum fa més de 10 anys. La organització, ofereix 

sessions de teatre fòrum com a reflexió i transformació de conflictes socials per ajuntaments, 

instituts, centres cívics, centres culturals, centres oberts, casals de joves, associacions i altres 

institucions. Un àmbit d’intervenció tant divers com l’equivalent de la Xixa Teatre, la Xarxa 

Antirumors i el Forn de teatre Pa’Tothom.  

L’organització, proposa temàtiques diverses que giren al voltant d’estereotips, sobretot aquells 

que són més presents en l’adolescència. En aquest cas, si algun participant està interessat en 

treballar sobre algun tema, presenta la idea un cop l’equip teatral s’ha reunit per discutir sobre 

el muntatge de la obra. Es tracta de l’objectiu educatiu per que cadascú assumeixi el compromís 

per trobar alternatives a les situacions de dificultat. En relació a les intervencions de la obra, 

ImpactaT sí que fa constar la figura del jòquer en el públic per assajar la realitat plantejada per l’ 

espect-actor.   

Un exemple de peça de teatre fòrum en la que es treballa els estereotips culturals, es una obra 

titulada “I tu qui ets?” Sobre interculturalitat i racisme:  

“Tot el que ens és desconegut genera por. Tot el que no es tria es viu com imposició. 

La multiculturalitat s’hauria de viure com a riquesa i no com a font de conflicte. La 

diversitat posa en perill la nostra identitat? De què depèn l’acolliment i la integració 

dels nou vinguts? (ImpactaT, 2003)”.  

 

 

 

 

 

Kaddú Yaraax, és una associació creada el Novembre de 1994, situada a Dakar, Senegal. En el 

festival de Teatre fòrum de Dakar, el 2010, la Xixa Teatre es apadrinada per aquesta organització. 

L’associació neix amb la intenció de conscienciar la comunitat senegalesa sobre les opressions 

socials que els envaeixen. Dos grans exemples, són la contaminació de la badia de Hann i la 

epidèmia de la SIDA.   
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De tots els antecedents del taller de teatre fòrum de Casa Àsia, aquesta associació em sembla 

important destacar-la per que és especialment pionera en el camp del teatre fòrum. Un referent 

per les associacions més joves. En aquest sentit, ha transmès i compartit entre altres 

organitzacions llargues experiències professionals que han permès expandir-se arreu d’altres 

països, crear vincles i fer créixer el teatre de l’oprimit. Actualment, compta amb 17 membres 

actius i persones que ofereixen els seus recursos per el projecte. Alhora sovint es reuneixen al 

voltant de 30 persones que recolzen y proposen iniciatives.  

La missió a dia d’avui de l’associació, encara s’organitza d’acord a la resposta comunitària, que és 

en constant moviment per la manera de funcionar tant versàtil dels seus àmbits d’intervenció. 

No obstant, la metodologia més sòlida de la que s’impregnen i origina més repercussió en el  seu 

entorn comunitari, és encara el teatre fòrum.  De forma regular,  es duen a terme actuacions per 

tot el Senegal. Els actors/us, són principalment agents locals que participen del desenvolupament 

i la cooperació en el projecte. 

No obstant l’organització a més de teatre, juntament amb la cooperació i col·laboració de les ONG 

i les autoritats públiques, està implicada en la gestió dels conflictes socioeconòmics que degraden 

el medi ambient i en la manca d’educació en el país. El col·lectiu es troba en una fase de 

desenvolupament d’altres projectes com les escoles comunitàries, la promoció de la energia solar 

i els drets humans. En aquest sentit, Kaddú Yaraax ajunta esforços per cobrir les necessitats 

diverses de la societat senegalesa des de la conscienciació a través del teatre.  

El festival de cinema senegalès que Kaddú Yaraax organitza cada any, consisteix en un fòrum 

obert als artistes professionals que fan formacions de les tècniques del teatre fòrum, el teatre del 

oprimit o practiquen el teatre com una eina que afavoreix el diàleg o la resolució de conflictes. 

L’objectiu del festival, es contribuir al desenvolupament i la difusió del teatre fòrum de forma 

col·lectiva.  

“El evento pretende ser un marco de expresión, formación, intercambios técnicos, 

experiencias y la cooperación para una mayor difusión de este método. El FSTF (fiesta 

senegalesa de teatro foro) es único en su tipo, en su tamaño y sus principios. Pretende 

responder a una solicitud de desarrollo artístico del apoyo individual y social” (Kaddú 

Yaraax, 1994)...  

L’Associació no fa constar enlloc  que es treballin temàtiques sobre la interculturalitat o els 

estereotips, tampoc no participen especialment persones que entrin dins l’esquema de la 

diversitat cultural així com enlloc s’entén que intervinguin en contextos d’exclusió social. No 

obstant  el teatre social s’ha convertit  ja fa molt de temps en una activitat molt comuna  per els 

senegalesos/es. S’ha convertit en una eina molt útil per resoldre qualsevol qüestió sobre la 

convivència.  
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El Teatre de l’Oprimit: El Teatre Fòrum  

 

 

Per una banda, Augusto Boal el precursor del teatre de l’oprimit, explica en què consisteix 

essencialment aquest tipus de teatre: 

 

“El teatro del oprimido crea «espacios de libertad» donde la gente puede dar rienda suelta 

a sus recuerdos, emociones, imaginación, pensar en el pasado, en el presente, e inventar 

su futuro en lugar de sentarse a esperarlo de brazos cruzados.(:14)”  

 

En aquest sentit, defineix el teatre de l’oprimit com una manera de reinventar el present i el futur 

així com permet remoure la consciència i elaborar qüestions passades de la vida de les persones. 

Per l’altre, els oprimits són aquelles persones que viuen una situació d’opressió  en la qual un 

opressor interfereix en les seves vides i  en dependència seva, estan en mans del seu poder.  

“¿Quién mejor que los oprimidos se encontrará preparado para entender el significado 

terrible de una sociedad opresora? ¿Quién sentirá mejor que ellos los efectos de la 

opresión? ¿Quién más que ellos para ir comprendiendo la necesidad de la liberación? 

(Freire, 1968,:26)”. 

 

1.1 Els oprimits i els opressors  

 

 

Segons Paulo Freire, no hi ha persones millor indicades que els  mateixos oprimits per entendre 

el significat del que vol dir necessitar i valorar un espai de llibertat. No és casualitat, ja que de 

l’experiència i el reconeixement de necessitats  esdevenen molt conscients sobre la manca de 

drets i llibertats que tenen.  

En aquest sentit, els oprimits/des són conscients que del teatre social no recuperaran la seva vida 

anterior, així com asseguren que no quedaran fora de perill. No obstant, els hi servirà per 

organitzar-se entre ells/es de tantes maneres com puguin trobar, com per exemple, donant a 

conèixer la seva realitat en el món amb l’objectiu de que les persones se solidaritzin amb la seva 

causa. Com diria Boal (2001), “Para eso sirve el arte: no sólo para mostrar cómo es el mundo, sino 

también para mostrar por qué es así y cómo puede transformarse. Espero que nadie esté 

satisfecho con el mundo tal cual es: por eso, ha de querer transformarlo” (:115).  Així doncs, el 

fet de plantejar espais de creació artística per els oprimits i les oprimides a través del teatre social,  

penso que és una bona manera opció.  

Al mateix temps,  es necessari que l’oprimit visqui una revolució interior per que comprengui com 

és la realitat. Es podria dir, que li convé tornar-se radical. “El hombre radical, comprometido con 
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la liberación de los hombres, no se deja prender en círculos de seguridad, en los cuales aprisiona 

también la realidad. Por el contrario, es tanto más radical cuanto más se inserta en esta realidad 

para, a fin de conocerla mejor, transformarla mejor” (:22).   

Paulo Freire, planteja un mètode pedagògic per el que la persona oprimida té l’oportunitat de 

reconèixer-se i redescobrir-se a partir d’un exercici d’autoconeixement: “Los caminos de la 

liberación son los del mismo oprimido que se libera, él no es cosa que se rescata sino sujeto que 

se debe auto configurar responsablemente”(:6).  El fet de ser conscient  sobre un mateix/a i com 

a subjecte alliberar-se, és el que l’ antropologia porta suggerint des de fa temps sobre que es 

tracta d’una praxis a la llibertat. Per el contrari, témer a la llibertat de qui no es té consciència  

porta a veure el que no existeix. Si l’oprimit en canvi reconeix el problema, començarà a canviar 

la seva realitat. Com diria Paulo Freire, “Se inicia la búsqueda por la recuperación de su 

humanidad”. 

 De la mateixa manera, serà en base a l’empoderament del mateix/a oprimit que l’opressor 

aconseguirà també alliberar-se, perquè només del poder que reneix de la debilitat de l’oprimit 

podran recuperar-se els dos. “Ahí radica la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos: 

Liberarse a sí mismos y liberar a los opresores” (:25).  

Mentre la violència dels opressors fa dels oprimits persones que no poden ser per sí mateixes, la 

resposta dels oprimits i les oprimides es troba infundada en el desig de tornar a ésser. Però si això 

no és compleix, les dues parts, tant opressor com oprimit seguiran tenint prejudicis l’un sobre 

l’altre i cadascun comprendrà l’altre com el seu enemic. Per els opressors la persona humana són 

només ells/es, els altres són objectes, “coses”, ja que per ells/es només hi ha un dret, el seu dret 

de viure en pau, per sobre del dret que atorguen a l’oprimit únicament de sobreviure.  

D’aquesta manera, la pedagogia del oprimit  comprèn  dues  fases que s’interrelacionen: Primer, 

els oprimits es redescobreixen a ells mateixos/es alhora en que descobreixen el món de l’opressió 

i es comprometen per a la seva pròpia transformació. Després, quan ja han transformat la seva 

realitat, automàticament es deixa d’anomenar la pedagogia de l’oprimit i passa a ser la pedagogia 

de les persones en procés permanent d’alliberació. Perquè l’opressor s’acabarà solidaritzant amb 

l’oprimit només quan el reconegui com un ésser propi, amb la seva individualitat deixant de 

concebre’l com quelcom abstracte. Així és com Augusto Boal defensa el fet que: 

“No podemos vivir aislados, encerrados en nosotros mismos. Aprendemos enormemente 

cuando admitimos nuestra propia otredad: el Otro también ama y odia, tiene miedo y es 

valiente -al igual que usted y que yo, aunque entre ellos, usted y yo existan diferencias 

culturales-, precisamente por eso podemos aprender de los demás: somos distintos siendo 

iguales” (:10).  

 

No obstant, com normalment es dona el cas de que l’opressor era oprimit, aparentment resulta  

lògic pensar que la persona maltractada pugui ser anys més tard la que maltractarà. És per aquest 

motiu en que moltes de les situacions on s’hi presenta una situació d’opressió clara, les dues parts 

integrants d’aquest conflicte viuen oprimides. Per aquest motiu, des del teatre de l’oprimit  sovint 

es plantegen conflictes  a dues bandes oprimides.  
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Augusto Boal ja ho va dir:  

“Empezamos a toparnos con situaciones donde la opresión no estaba tan claramente 

definida, pues ambas partes declaraban sentirse oprimidas: En una pareja, entre dos 

amigos, padre e hijo, profesor y alumno..., Enfrentamientos que no eran antagónicos, en 

el sentido de que era posible y deseable una conciliación” (:18).  

Va ser quan aleshores es van donar compte que per treballar la part del fòrum calia centrar-se en 

opressions objectives que fossin visibles i conegudes.  

Així, quan els oprimits s’entenen a ells/es mateixos/es com a subjectes i no com a objectes, 

automàticament deixen de pertànyer a ningú altre que no sigui per ells mateixos/es. Alhora,  viure 

per l’amor i no per a la mort  es indispensable per el seu benestar: Deben encontrar en su lucha, 

el camino del amor a la vida, no a la muerte, como muchas veces se “forman”(:48). 

Segons Freire, per  conviure en una societat lliure, fora de repressions i malestar social, convé no 

alienar-nos com a subjectes que ni actuen ni reflexionen. La humanització es tracta d’un procés 

que  ha d’estimular-se en tot moment des de la praxis, per tal d’aconseguir un alliberament 

autèntic.  

 

1.2 El teatre de l’oprimit i el teatre fòrum  

 

 

Sobre el teatre de l’oprimit, Augusto Boal opina que tothom pot fer teatre: “Todo el mundo actúa, 

interactúa, interpreta. Somos todos actores. ¡Incluso los actores! (:21)”. Defineix el teatre com 

quelcom que tothom porta a dins i que pot practicar-se en qualsevol lloc: “Hasta dentro de los 

teatros! ()”.Quan actuem teatralment, ho entenem com si ens desenvolupéssim en la nostra vida 

quotidiana. Però Boal diu que la única diferència entre els actors i les actrius que exerceixen dels 

que no exercim, és la consciencia que tenim del nostre llenguatge, ja que ells/es tenen més 

pràctica.  

Aleshores, segons Boal deduïm que tots i totes fem teatre:  

 

“Todos los seres humanos son actores, porque actúan, y espectadores, porque 

observan. Somos todos “espectactores”. Descubriendo el teatro, el ser se descubre 

humano. El teatro es eso: ¡el arte de vernos a nosotros mismos, el arte de vernos 

viéndonos! El Teatro del Oprimido es una más entre todas las formas de teatro” (:21).   

 

 La finalitat del teatre de l’oprimit, es que es pugui servir al poble i transformar-lo socialment. No 

obstant es curiós adonar-se que el teatre de l’oprimit sorgeix en un context socialment conflictiu 

des del moment en que apareix. En aquell moment, la majoria de països llatinoamericans estaven 

dominats per dictadors. Va ser quan la dictadura del Brasil de l’any 1971 que va ser impossible la 

representació d’espectacles populars en clau política. Aleshores, des de la comunitat van inventar 
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el teatre-periodisme, un teatre que va permetre a les persones no experimentades (les classes 

populars) agrupar-se i produir el seu propi teatre.   

En aquest sentit, la situació política ajudava a assentar les bases del que després seria  anomenat 

com a teatre de l’oprimit: Els personatges antagònics  serien la clau per representar  la situació 

d’opressió, com per exemple el dictador i el poble. D’aquesta manera seria fàcil endevinar 

l’opressor i l’oprimit. En un principi el teatre fòrum era molt senzill: Un protagonista oprimit, que 

sap el que vol i contra què lluita, davant un opressor poderós que redueix els seus desitjos. El 

fòrum es limitava a buscar les alternatives per tractar de trobar solucions concretes.  

Trobo important entendre el fet quan l’oprimit s’enforteix a partir de les imatges imaginàries per 

enfrontar les seves opressions reals  i ho representa en una obra de teatre fòrum.  Però no només 

contra les imatges d’aquelles opressions, sinó també de la figura personificada que representaria 

l’espectador-opressor. “Por ello, hace falta que el espectador se transforme en protagonista en 

el combate estético que prepara el combate real”(:421).  

De tal manera que ja tindríem tots els elements que l’oprimit necessita perquè posi en pràctica 

la seva lluita des del teatre fòrum. Al mateix temps, els espectactors poden alliberar-se de les 

pròpies opressions. No obstant es important de l’espect-actor que pren el lloc del protagonista, 

que la resta de personatges opressors excepte els que siguin aliats al personatge principal,  

intensifiquin l’opressió per que li resulti difícil transformar aquella situació. Per això, entenem que 

“cada movimiento de cada actor es significativo. El decorado y los actores presentan a cada 

momento imágenes dinámicas que poseen significados. El movimiento no puede ser arbitrario, 

sino que debe tener un contenido” (:405). El que no pot canviar en absolut, però, són els dos 

principis que fonamenten el teatre fòrum: L’espectactor ha de protagonitzar l’acció dramàtica 

mentre es prepari per el protagonista de la seva vida, (Boal, 2001). 

Així doncs, des de la ficció de la obra s’assaja l’acció per estimular el desig de transformar la 

realitat, per a que es produeixi la dinamització que conduirà al procés de canvi. Com diria Boal, 

“El Teatro del Oprimido está en el límite entre la ficción y la realidad: es preciso traspasar ese 

límite. Y si el espectáculo comienza en la ficción, el objetivo es integrarse en la realidad, en la 

vida” (:421). El teatre es conflicte, lluita, moviment...no  una exhibició dels sentiments i de les 

emocions. “El teatro del oprimido es verbo y no adjetivo.(:121)” Per aquest motiu la conclusió de 

que una sessió de teatre de l’oprimit podria no acabar-se mai, perquè tot el que succeeix en ella 

pot extrapolar-se en la pròpia vida.  

Sobre el que es pot i no es pot fer en una obra de teatre fòrum, la obra s’ha de basar en un anti-

model de vida en comptes d’un model per que es generi discussió. Tampoc no s’ha de fer-li 

entendre a l’espectador que l’obra presenta un error o per el contrari es podria preveure l’acció 

de l’actor/actriu. Un altre aspecte a tenir en compte sobre els actors/actrius són la gestió de les 

emocions i el propi cos: “La emoción en sí, desordenada y caótica, no vale nada. Lo importante 

en la emoción es su significado. No podemos hablar de emoción sin razón o, a la inversa, de razón 

sin emoción: una es el caos; la otra, matemática pura” (:117). Les emocions, estan estretament 

lligades al cos. Aquest fet qüestiona que puguem manifestar lliurement com a persones una 

emoció si partim d’un cos que està mecanitzat en el 90% dels seus moviments. Això es deu a que 

els nostres sentits s’han acostumat sempre als mateixos estímuls. Per tant, es produeix el que es 

coneix com la mecanització del cos.  
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Al respecte, els exercicis de teatre de l’oprimit faciliten un millor coneixement del cos, sobre els 

seus mecanismes, les atrofies, la capacitat de recuperació, reestructuració i reorganització, ().Els 

jocs, en canvi, treballen sobre l’expressivitat dels cossos, entesos com a emissors i receptors de 

missatges. Però, perquè és tant important saber coordinar cos i emoció en aquest cas per un 

actor/actriu que fa teatre fòrum?:“ 

“Es importante que todos los movimientos y gestos sean significantes con significados, sean 

verdaderamente acción dramática y no pura actividad física, sin significados” (:69). Es important 

que   l’expressió corporal de l’actor/actriu en l’actuació transmeti amb claredat les idees, la funció 

social o la professió dels seus personatges en funció dels moviments i gestos adequats.  

I quin és realment l’objectiu final de l’espectacle? És que ha de conduir a la teatralitat com a gran 

espectacle teatral, o més aviat ha d’estimular la reflexió, el pensament, els arguments i l’acció 

dels espectactors? Augusto Boal afirma que això dependrà dels propòsits y les condicions amb les 

que es realitzi la obra. Número de participants, el local, la temàtica, les característiques del públic, 

etc. Per tant, en quant a l’objectiu del fòrum:  

 

“No se trata de ganar, sino permitir que aprendamos y nos ejercitemos. Los espect-

actores, poniendo en escena sus ideas, se ejercitan para la acción en la vida real; y actores 

y público, actuando igualmente, toman conocimiento de las posibles consecuencias de 

sus acciones. Acaban conociendo el arsenal de los opresores y las posibles tácticas y 

estrategias de los oprimidos. El foro es un juego, es lúdico, una manera rica de aprender 

los unos con los otros” (:72). 

 

 

1.3 Conclusions pedagògiques  

 

 

Per acabar el capítol, m’agradaria deixar clar perquè els opressors dominen els oprimits. Com 

aquests últims poden afrontar-los  així com sobre quines relacions els ciutadans del món podem 

plantejar-nos per mitjà del diàleg  funcionar com una comunitat en la que tots i totes ens puguem 

reconèixer com a iguals.  

L’opressor, sempre tindrà la necessitat de dividir els individus posant de manifest les accions de 

la classe dominadora. Com diria Freire, “La distribución de bendiciones para unos y durezas para 

otros, son formas de dividir para mantener el “orden” que les interesa”(:130). A través de la 

manipulació, les elits dominants aconsegueixen que les masses compleixin amb els seus objectius. 

Alhora, com més immadures siguin aquestes masses, menys desitjaran la fi de la seva dominació.  

Malgrat tot trobo important destacar el fet que la lluita de l’oprimit contra l’opressió, es 

inseparable de la lluita contra totes les demés opressions, perquè, quan els oprimits s’ajunten 

entre sí de cop tenen molt més poder, de manera en que poden fer grans progressos: Si las 

mujeres y los negros, se liberasen al mismo tiempo, la victoria sería más rápida. Creo, por tanto, 
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que no debemos jerarquizar padecimientos (:116). Des del teatre fòrum, donar el vot de 

confiança als espectactors, és oferir qualsevol de totes les opressions reals que són sentides pels 

participants, de manera que es construeix un model d’actuació per eradicar tota classe 

d’opressions.  

Per acabar, Freire diria que definitivament quan la relació amb l’altre es basa en l’amor, la 

humilitat i la fe en la humanitat, el diàleg es transforma en una relació horitzontal i la confiança 

es una obvia conseqüència. La humanitat s’educa en comunió, ni una persona per sí sola ni ningú 

educa a ningú altre. L’autosuficiència es incompatible amb el diàleg. Les persones pocs humils o 

les que la perden, no poden apropar-se al poble. Si algú no es capaç de servir-se i creure’s tant 

persona com els altres, significa que li falta molt per arribar a ser on són ells/es (). Per tant, només 

reconeixent a l’altre com a un igual nostre estarem establint relacions lliures d’opressió alguna.  

 

 

 

El taller en relació a la M.A 

 

 

 

1.1 La Mediació Artística en context  

 

La Mediació Artística, es consolida l’any 2010 en un context en que es vol diferenciar 

principalment de l'art teràpia així com de la educació artística. D’aquesta última, se li assimila el 

model d’educació expressionista, que permet plasmar el món interior de la persona, “promueve 

el desarrollo de la expresión y la creatividad a través del arte” (Moreno, 2010).  

L’àmbit disciplinar artístic sobre els que consten els projectes de Mediació Artística és divers: 

Teatre social, dansa per la inclusió social, circ social, arts plàstiques, la  fotografia  i  el  vídeo; 

sempre i quan del seu valor artístic se’n pugui fer un ús social de manera en que es permeti la 

transformació de la persona o del col·lectiu. Actualment, es desenvolupen aquest tipus de 

projectes en associacions, entitats culturals i ONGs diverses.  

En aquest capítol m’interessa esbrinar els elements en comú en la metodologia del taller de teatre 

fòrum i la Mediació Artística, així com de quina manera intervenen i es diferencien.  

 

1.2 Qüestions  bàsiques  

 

 

La durada del taller és un total de 8 sessions de Febrer a Abril. En aquest sentit, la durada dels 

projectes de Mediació Artística no té  límit mentre en aquell període de temps es pugui millorar 
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la situació o transformar-la. En el cas del taller, es tracta d’un col·lectiu que a més de la seva 

diversitat cultural no comparteixen la majoria de participants la mateixa situació d’exclusió social. 

La majoria dels que participaven per primer cop  ho feien amb l’objectiu d’ampliar la  pròpia xarxa 

social a la ciutat o d’aprendre sobre el teatre social i intercultural per interès acadèmic o 

professional. Amb aquells i aquelles que repetien, el mateix. Per tant, considerant el taller com 

un projecte de Mediació Artística, el seu enfoc en canvi no es centra en actuar sobre la situació 

d’opressió del col·lectiu necessàriament, perquè tampoc tots els participants estan en situació de 

risc o vulnerabilitat.  

No obstant, al taller sí que remet a les vivències i recursos personals/culturals més que per 

rescatar la part sana dels subjectes, es reforcin les pròpies potencialitats partint de les capacitats 

interculturals. Segons l’Ascensió Moreno (2014):  

“Lo que determina que una intervención sea o no mediación artística, no son en ningún 

caso el contexto o las problemáticas a atender. Los límites de la intervención quedan 

delimitados por la formación del profesional, los objetivos de la intervención y el rol que 

se desarrolla en el taller”. 

Alhora, els professionals dinamitzadors del taller, la Xixa Teatre, tenen formació en el camp de 

l’educació social i la psicologia així com s’especialitzen en el teatre de l’oprimit. De manera en 

que disposen de nocions bàsiques de la psicologia i la pedagogia, tal i com es demana en la 

Mediació Artística.  

Sobre els objectius de la intervenció que coincideixen amb el model: L’autonomia personal, el 

desenvolupament (inter)cultural comunitari, l’art com a mediador, l’ elaboració de produccions 

artístiques que es tractin des de l’inconscient simbòlic (com els exercicis de teatre imatge) i la 

reinserció a la societat en el millor dels casos.  

En aquest sentit, l’objectiu general de la Mediació Artística entès com a les pràctiques artístiques 

que s’apliquen per millorar, acompanyar o refer un procés personal i social a través de l’art, 

coincideix amb l’objectiu del taller en que s’acompanyi a un procés personal i social però sense 

tenir en compte que de la diversitat dels joves procedents de diferents països asiàtics (i no 

asiàtics) el procés també esdevé cultural. És a dir que fomentar el diàleg intercultural i promoure 

la participació dels joves amb l’objectiu de la convivència en la diversitat, només forma part de 

l’essència del taller.   

 

1.3 Rol professional  

 

Respecte el rol professional en la intervenció educativa dels dinamitzadors de la Xixa Teatre, no 

tenen coneixement específic sobre la Mediació Artística però comparteixen gran part de les 

funcions de la metodologia: l’Adrián i la Meritxell es dediquen a donar pautes de conducta en el 

col·lectiu  quan ho consideren oportú així com ajuden a resoldre conflictes des de la tècnica del 

teatre fòrum i el teatre de l’oprimit. No entren en conflictes personals, però sí que suggereixen 

idees al col·lectiu (com si es tractés d’un fòrum), que tracten del quotidià de les seves vides. 
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Aleshores, el taller no és pur entreteniment, sinó que realment es genera en la persona una 

transformació social.  

En la Mediació Artística, “durante el desarrollo de la sesión permanecerá en una actitud de 

observación general, es decir, estará presente en el espacio, mirando, escuchando e intentando 

comprender lo que sucede” (:7). En el taller, l’Adrián i la Meritxell observen com reacciona el grup 

en els exercicis i jocs. Normalment, plantejaran unes qüestions o unes altres que conduiran  a la 

reflexió en funció de com responguin. Però no interpreten ni tampoc donen la seva opinió.  

Sempre suggereixen idees, conflictes sobre temes culturals que s’apropien a un moment 

determinat, fan associacions, etc. En aquest sentit, com en la Mediació Artística:  

“Com t'enfrontes davant d'això?” són algunes de les  preguntes que podem 

formular  al col·lectiu en qüestió mentre treballa  per  tal  de  que  vagin  

“responent-se”  a  ells  mateixos  lo  més  còmodes  i  confiats  possible,  ho 

comparteixin amb els altres, amb nosaltres, i reflexionin (Moreno, 2010). 

1.4  Estructura de la metodologia  

 

Des de la Mediació Artística, una sessió es divideix sempre en dues fases: La primera seria la 

producció de l'obra i la segona la reflexió en aquest ordre. Aquesta última acostuma a ser molt 

important ja que si no se'ls ofereix un espai per compartir pensament o crítica es com si no en 

prenguessin consciència. En la reflexió se'ls convida a parlar de l’experiència de la producció 

artística i de la mateixa. El temps invertit en tot aquest procés es creu que hauria de ser mínim 

de dues hores per a cada sessió (Moreno, 2010). No obstant en el taller, les dues fases estan 

mesclades, o més rigorosament parlant, alternades. No hi ha una separació evident entre una i 

l’altre.  

En aquest sentit, es presenta la producció en aquest cas de les dinàmiques, jocs, exercicis teatrals 

i acte seguit, un espai de reflexió per connectar individualment amb el que s’ha fet i es comenten 

les impressions, sensacions...per tal de construir discurs i debatre amb el col·lectiu. Aleshores,  es 

presenta una nova dinàmica. En el cas de les sessions dedicades a les peces teatrals però, sí que 

hi ha una separació entre els grups de discussió elaborant la peça per una banda i la presentació 

dels assajos i reflexions per l’altre a posteriori. No obstant, considero que la reflexió es igual de 

vàlida d’aquesta forma. 

Des de la Mediació Artística s’articulen les sessions disposant del material que es farà servir per 

cada sessió. S’ indiquen els procediments per poder utilitzar-lo, les tècniques, però no es dirigeix 

la sessió amb un propòsit concret pel grup. En aquest sentit, el taller funciona de la mateixa 

manera. A partir d’unes consignes, es treballa sobre una sèrie de dinàmiques de les que 

s’indiquen només els passos que són necessaris des de la tècnica,  sense especificar l’objectiu de 

l’exercici, la finalitat  així com tampoc necessàriament es marcaran límits, mentre no es desviïn 

de la proposta.  

 

1.5  Desenvolupament de la metodologia 
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En tots dos models, es crea un marc de seguretat i confiança  mentre es treballen els continguts 

en la marxa dels esdeveniments. D’aquesta manera, el discurs el protagonitzen ells mateixos/es. 

No obstant, en l’elaboració de les peces de teatre fòrum sí que es requereix d’unes consignes 

més precises perquè el col·lectiu formi grups per temàtiques concretes a treballar: Sobre l’espai 

públic, la comunitat, la família i  la educació. En aquest sentit, es defineixen les escenes, el diàleg, 

els diferents papers... lo qual exigeix la preparació de les històries amb lo qual no hi ha tanta 

improvisació en el fons.   

 El que la Mediació Artística demostra  però, és que la improvisació en l’activitat artística  produeix 

que la persona connecti amb la seva identitat individual i cultural, revisi el seu imaginari, de 

manera en que facilita un procés autoconscient de les seves dificultats, que en conseqüència, 

permetrà elaborar els seus conflictes.  

“La experiencia artística facilita que la  persona  se  posicione  críticamente  ante  

su  realidad  y  que  se  proyecte  en  el  futuro  de  una  forma  más integrada,  

mirándose  a  sí  mismo  para  más  tarde  poder  imaginarse  de  otra  forma  y  

en  otras circunstancias”(:4).   

En aquest sentit, considero molt important aquesta experiència especialment des de la pràctica 

del teatre de l’oprimit si tenint en compte que s’aprofita directament de la persona i la seva 

experiència per contextualitzar-la en diverses  situacions per que revisi el seu imaginari des de 

l’acció directa en cos i ànima. El fet d’actuar,  és una experiència estrictament vivencial.  

 

No  obstant,  per  que  una  proposta  de Mediació  Artística    es  dugui  a  terme  és  important  

tenir  en compte abans diversos aspectes:  

 La persona ha d’estar còmode amb el grup per expressar-se amb total llibertat. D’aquesta 

manera evitem que pugui reprimir-se o sentir-se qüestionada. En aquest sentit, en el 

taller normalment es recrea un ambient de confiança i llibertat òptima per que els 

participants es reconeguin en un espai en el que expressar-se i relacionar-se. En el 

context de la diversitat cultural, es fomenta l’interès i la relacions humanes des de la 

igualtat de condicions i el respecte entre tothom.  

 

 No es considera cap idea ni tema en concret com a tabú en el grup. Si això passa la 

persona es bloqueja i  aleshores  no es treballen els processos adequadament.  El taller 

en un principi ofereix un espai en el que les idees i experiències interculturals que els 

participants considerin importants a destacar puguin fer-ho. No obstant, sí que és veritat 

que sovint no dona temps per aprofundir en el discurs tant com es voldria.  

 

 Es consideraran  els  conflictes i els problemes de conducta  part del procés de l’activitat. 

Així, si ens detenim a estudiar-los, esbrinarem moltes coses de la persona i se la podrà 

ajudar. En el taller, que a mi em consti no hi ha conflictes entre els participants així com 

baralles o atacs agressius. No obstant, es en les situacions de màxima tensió o quan els 



33 
 

hi costa alguna activitat quan més interessants crec que són les activitats, perquè més 

reflexió o discurs es produeix i per tant, més aprenentatge.  

 

 

 Totes aquelles persones que es neguin a participar se les deixarà no participar.  Perquè 

qualsevol conflicte que interfereixi en el seu  procés s’estudiarà en l’espai de reflexió per 

tal d'esbrinar què passa (Moreno, 2010). En el taller, normalment tothom participa, però 

sempre pot negar-s’hi qui ho necessiti. De totes maneres, és estrany trobar participants 

que no volen  participar quan es tractarà d’actuar davant del públic.  

 

 La Mediació Artística no valora la producció final com el més important, mentre que els 

processos que genera sí ho són. (Moreno, 2010).  

 

“Esto  no  quiere  decir  que  no  valoremos  el  producto  final  pero  no  es  lo  más 

importante.  Lo  que  nos  interesa  es  lo  que  la  experiencia  artística  promueve  

o  posibilita,  las  ventanas  que abre, los recorridos personales que propone, en 

definitiva, los procesos que facilita a los sujetos”.  

 

 No obstant, l’estètica del teatre de l’oprimit és tant o més valuosa que els processos dels 

participants. Com explicava abans de Boal, per mostrar a la gent una actuació de teatre 

fòrum es tant important pensar, assajar i preparar una obra com si de teatre convencional 

es tractés. Els personatges han d’estar ben definits, els moviments, el diàleg...amb la cura 

de que resulti impactant per a l’espectactor si el que volem és transmetre unes emocions 

i idees determinades, amb la sensibilitat que escaigui la problemàtica que s’està 

plantejant.  

 

 

1.6  Conclusions  

 

Així doncs, la Mediació Artística es bolca de manera imprescindible per aconseguir que millori 

l'actitud  de la  persona mitjançant la pràctica artística en el temps. El canvi social no arriba mai 

d’immediat ni tant sols un cop s’acabi el projecte. Respecte el taller, penso que en 8 sessions es 

difícil assegurar una transformació social. No obstant ajuda a tenir una mentalitat oberta i la 

experiència intercultural  es realment enriquidora.  

No considero doncs que especialment es fomenti la inclusió social en el  temps tant curt en que 

es dóna. Tot i així, t’ofereix en aquest tastet de convivència intercultural una millor qualitat de 

vida des d’una perspectiva cultural i social: Permet millorar aspectes d’un mateix/a alhora de 

relacionar-se amb  persones d’orígens diversos, adquirint més autoconeixement i més 

consciència dels propis actes. Engrandeixes el teu cercle d’amistats, valores la diversitat cultural 

i interpretes el món amb més respecte a les persones i les seves vivències. Una mirada 

conciliadora amb totes les cultures. 
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La Interculturalitat 

 

 

 

Kalpana Das, director de l’institut de Montreal especialitzat en els estudis sobre la convivència 

intercultural, opina sobre la noció de interculturalitat  que ens distanciem dels interessos que per 

costum tenen en agenda política promoure-la molts països, alhora que no la relacionem 

exclusivament amb les minories, les majories o els col·lectius misògins. Essencialment, creu que 

és important entendre la interculturalitat des d’un punt de vista existencial per conèixer la seva 

realitat: 

 “¿Cómo vamos a definir la noción de interculturalidad? La palabra misma contiene 

partes claves, ‘entre otras’ como prefijo y la ‘cultura’. El prefijo 'inter' introduce la 

noción de la otra, en consecuencia, la interacción entre el yo y el otro. La palabra 

‘cultura’ se refiere al mundo de los que crean significados, prácticas y estructuras 

sociales, etc.”(Kalpana Das, 2009).  

 

1.1 Definició 

 

Es tracta de la interacció entre dos o més cultures en un procés molt complex de connectivitat i 

de distanciament al mateix temps. Alhora, s’entén com un canvi i un desafiament a nivell 

personal, comunitari, social...de l’estructura institucional en el nivell més profund. És un mitjà per 

comprendre la naturalesa plural de les societats del món. Un mètode per a la comprensió de la 

complexitat en que es relacionen els diferents països.  

Fins i tot, es tracta d’una filosofia de l’acció social que s’enfoca per a la defensa de les comunitats 

contra la dominació i el genocidi, per que les persones d’una identitat cultural gaudeixin de drets 

que són bàsics. També fomenta la consciència sobre la riquesa de la universalitat de 

coneixements entre els diferents pobles del món. En definitiva, és una filosofia de convivència 

plural, en que s’uneix a la transformació radical, imatges en el pla polític, econòmic i social de les 

societats amb l’objectiu d’actuar per un món just.  

 

1.2  Condicions de la interculturalitat 

 

 

No obstant, no sembla tant senzill el fet d’assimilar i dur a la pràctica les condicions necessàries 

per construir una societat basada en la interculturalitat:  

 Kalpana Das opina que només d’una interacció positiva entre les persones que es basi en 

les relacions purament humanes, es quan es crea un clima de confiança mútua. És a dir, 

“este clima de confianza es, posiblemente, sólo cuando las personas en  interacción se 
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encuentran en un estado de  igualdad, que significa que uno no es la norma para el 

otro”(Kalpana Das, 2009).  

 

 Alhora, la interculturalitat vol reconèixer la existència de múltiples entitats culturals, no 

tant per categories socials sinó tenint en compte cadascuna de les realitats. La seva raó 

de ser.  

 

 Les relacions interculturals necessiten “revolucionar-se”. Només així és possible 

desconstruir el model d’estratificació de les cultures i les races.  Cal que siguem 

conscients de que vivim un model de convivència entre cultures en que es recolza  el 

fenomen de l’etnocentrisme. És a dir, que vivim amb el criteri sobre el qual de la cultura 

pròpia entenem a les demés.  D’aquesta manera, les conseqüències no són tan sols la 

superioritat d’una cultura sobre la resta, sinó que les altres es veuen obligades a aprovar-

la.  

 

És així com es constitueixen els extrems culturals: Civilitzat versus primitiu, desenvolupat 

versus subdesenvolupat, superioritat versus inferioritat, etc. En aquest sentit, la 

imposició d’una cultura no suposa cap obstacle i per tant, no hi ha interacció ni intercanvi 

entre  comunitats ni  persones de diferents cultures. Aleshores, aquest model s’ha de 

desconstruir y reemplaçar per un model que es basi en la diferència. On s’entengui que 

les cultures són diferents entre elles però ni superiors ni inferiors.  

 

 Per últim, que la diferència cultural s’entengui com una font de coneixement sobre una 

realitat humana, sense paternalismes o interessos que puguin anar més enllà de l’acció 

social i la solidaritat. 

 

1.3  Qüestions sobre la diferència  

 

De la noció de diferència, Amin Maloouf n’explica com està sent substituïda per la noció de  

diversitat. La primera suggereix la possibilitat de distingir entre les característiques de dues 

cultures, països o persones gairebé com una forma binària. Mentre que l’altre en canvi emfatitza 

la multiplicitat i la trobada entre diferents variables culturals humanes.  

De totes maneres, Amin Maloouf (1999) pensa que cal interpretar la humanitat des de casos 

sempre particulars perquè en la vida sempre es generaran diferències, ja que de la reproducció 

mai obtenim resultats idèntics. “Todos los seres humanos, sin excepción alguna, poseemos una 

identidad compuesta” (:13).  Aquest fet es demostrable per exemple quan entre dues persones 

una domina dues llengües així que desenvolupa més sensibilitat i empatia amb les persones de 

diferent origen que l’altre. D’aquesta manera, ens relacionarem diferent entre nosaltres, no 

adoptarem la mateixa actitud en les mateixes situacions perquè la nostra identitat no està 

igualment formada. “Lo que hace que yo sea yo, y no otro, es ese estar en las lindes de dos países, 

de dos o tres idiomas,  de  varias  tradiciones  culturales.  Es  eso  justamente  lo  que  define  mi 

identidad” (:3).  
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La identitat d’una persona,  està constituïda per una infinitat d’elements que no només es limiten 

als que figuren en els registres oficials. Segons Amin Maloouf, podem sentir-nos pròxims amb 

més o menys intensitat a una província, un poble, un barri, a un clan, un equip de futbol, a un 

grup d’amics, un sindicat, una associació, una parròquia, una comunitat de la que compartim una 

mateixa passió... Aquestes afinitats no tenen perquè tenir la mateixa importància, però tampoc 

ninguna d’elles els hi manca valor. Bàsicament, son els elements que ens personifiquen i que  

diuen de nosaltres. 

 “De manera que lo que determina que una persona pertenezca a un grupo es 

esencialmente la influencia de los demás; la influencia de  los  seres  cercanos  

-familiares,  compatriotas,  correligionarios-,  que  quieren apropiarse de ella, 

y la influencia de los contrarios, que tratan de excluirla”(:15).  

 

Per tant, l’esser humà no té una identitat delimitada, tampoc no es limita a prendre consciència 

del que és o el que no és,  sinó que actua com el que és mentre  va adquirint  identitat pas a pas.  

 

 “Lo “propio” es una realidad, repetimos, heterogénea, con una diversidad de 

orígenes. Intentar conservar o preservar el pasado, las tradiciones, a costa de 

negarse a aceptar que toda cultura, en tanto realidad viviente, se encuentra en 

un constante proceso de transformación, cambio y apertura, es una actitud 

forzada que priva a la cultura de su dimensión vital” (:30) 

Des del moment en que entenem la nostra identitat integrada per múltiples pertinences, ja sigui 

per qüestions religioses o per qüestions ètniques, des del moment en que valorem els nostres 

orígens, trajectòries, els elements que conflueixen, mestissatges, influències subtils i 

contradictòries...establim una relació diferent amb els altres i també  amb les persones del nostre 

“cercle”. Ja no es tracta d’un “nosaltres” i un “ells/es” perquè tots i totes ens concebem com a  

iguals en la mesura  que ens concebem com a diferents.  

Es en aquest context com a persones que ens relacionem, en que el nostre procés cultural du a 

terme  la transformació social de la societat. De no reconèixer-ho, equivaldria a negar-nos el que 

la cultura sempre ens ofereix: Conèixer i compartir entre les persones. Amin Maloouf, escriu en 

el seu llibre Identidades asesinas sobre la concepció de la pertinença a un sol origen o a una sola 

cosa i com això, produeix uns efectes contraris a la naturalització de la diversitat cultural,  

incentivant una intolerància dominant, una mirada i actitud entre els homes i dones parcialment 

real, en definitiva, una visió distorsionada de la realitat.  

 

En aquest sentit, penso de l’etnocentrisme que inspira l’eurocentrisme. Perquè es promou en 

occident  aquesta ‘realitat irreal’  així com el colonialisme, la industrialització i el tercermundisme 

són els tres pilars dels quals es constitueix la racionalitat europea. Com diria Maloouf, “en este 

marco no es posible un diálogo intercultural [...]”(:30).Es fomenta l’individualisme mentre  els 

interessos europeus segueixen donant privilegis a una cultura sobre les altres. Per molt que ho 

disfressin d’una ‘solució multicultural’ com si fos salvadora de totes les cultures.  
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Com diria Maloouf, “el carácter autorreferencial del discurso “tolerante” con las diferencias 

culturales, revela el multiculturalismo como una forma de racismo negada, 

invertida, un “racismo con distancia”: “respeta” la identidad del Otro, 

concibiendo a éste como una comunidad “auténtica” cerrada, hacia la cual 

él, el multiculturalita, mantiene una distancia que se hace posible gracias a 

su posición universal privilegiada.()”  

 

Llavors, el respecte cap a les altres cultures  d’aquesta forma, es deu a la posició privilegiada sobre 

el territori així com aquesta distancia entre cultures diverses se sustenta per una cultura 

dominant de la resta. Es per això que, “el multiculturalismo implica un reconocimiento de las 

diferencias culturales colectivas, a la vez de la necesidad de garantizar políticamente la 

supervivencia de las comunidades culturales portadoras de estas diferencias”(:61).  

D’aquesta manera, la “tolerància” i el “respecte” semblaria que s’inventen com a excusa per 

sustentar  la diversitat cultural  amb la intenció de tenir el control sobre  les societats en funció 

de la raça, tradició i orígens diferents. Aleshores, la realitat social  va en funció de que, diferents 

grups culturals en la seva praxis política i social es mantinguin separats, dividits i fins i tot oposats.  

No obstant, “Cuando se encuentran personas con diferentes identidades, la comunicación entre 

ellas hasta cierto punto es intercultural”(Diethz, :82).  Amin Maloouf explica que com a societat, 

incloent les institucions respectives, la interculturalitat encara no existeix enlloc. Perquè es tracta 

d’un procés  social, polític, històric i ètic en el qual es requereix per la seva construcció una 

descolonització dirigida a tots i totes. Es necessiten noves polítiques, pràctiques, valors i accions 

que es puguin dur a terme no en abstracte sinó per mitjà de processos formatius que siguin 

col·lectius i culturalment diversos i transversals amb els mecanismes institucionals.  

“Es señalar la necesidad de visibilizar, enfrentar y transformar las estructuras e 

instituciones que diferencialmente posicionan grupos, prácticas y pensamientos 

dentro de un orden y lógica que, a la vez y todavía, es racial, moderno y colonial”().  

 

La interseccionalitat, és un concepte que s’origina en la ‘racialització’ de les dones d’origen africà, 

americà i llatina-americà. Es basa en els col·lectius minoritaris o subalterns que s’erigeixen per 

defensar-se de la discriminació que pateixen a arrel de la raça en que pertanyen i la classe social. 

Analitza les seves realitats i les pren com un exemple de processos de formació i transformació 

d’una identitat cultural concreta. Aquest tipus d’opressions ètniques-culturals, requereixen un 

empoderament molt explícit i estratègic que necessàriament fomentarà la ‘essencialització 

identitària’  simultàniament a unes millors condicions perquè aquests membres puguin accedir a 

les institucions de la societat majoritària.  

No obstant, la interculturalitat no es basa en construir identitats mesclades sinó en crear 

interaccions des de la diferència cultural. Entre la inclusió i la exclusió. Constituint la correlació i 

l’articulació social entre persones i grups socioculturals i econòmicament diferents. No obstant, 

la realitat de la interculturalitat no es dóna per si sola. Com diria Ruth Lozano Vallejo i altres 

col·laboradors del discurs sobre Interculturalidad: Desafío y proceso de construcción, “todos 
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deberíamos de tener la necesidad  y la responsabilidad de buscarla, de construirla para obtener 

una mejor y más digna calidad de vida”(:45). No obstant, per la Ruth Lozano Vallejo es tracta 

d’apreciar el seu caràcter dinàmic y les diverses dimensions i expressions. Per aconseguir 

relacionar-nos d’aquesta manera, cal reconèixer-se mútuament, mantenir un intercanvi de 

sabers i per últim generar la convivència.  

De tota manera, la idea no es pretendre la interculturalitat com un nou paradigma totalitzant, 

sinó com a perspectiva, un procés i projecte de vida per construir. No obstant, sovint moltes 

persones tendeixen a reconèixer-se en una identitat per la influència de l’origen  quan aquesta 

se sent més atacada. Aleshores, la pertinença a una raça determinada, una religió, una llengua o 

classe envaeixen de cop la identitat sencera: “Los que la comparten se sienten solidarios, se 

agrupan, se movilizan, se dan ánimos entre sí, arremeten contra "los de enfrente". Para ellos, 

"afirmar su identidad" pasa a ser inevitablemente un acto de valor, un acto liberador...” (:16).  

Sobre aquest fet, pot ser perillós identificar-se com si estiguessin esperant a venjar-se. No 

obstant, com Amin Maloouf penso que es natural revelar-se quan una amenaça pesa sobre un 

element important de la identitat cultural: La llengua, la religió, la tradició popular. “Es vocación 

de la lengua seguir siendo el eje de la identidad cultural, tanto así como la diversidad lingüística 

el eje de toda diversidad”(:77).  

En el context de globalització i intercanvi constant propi d’una societat dinàmica, sembla que és 

més necessari que mai reafirmar  la diferència veient la quantitat d’elements que compartim.  El 

coneixement, imatges, paraules i altres referències. L’acceleració en la que esdevenen les coses, 

provoca com a reacció un reforçament de la identitat. Quan en aquest context és tant o més 

existencial perquè hi ha canvis molt radicals aleshores apareix la espiritualitat. Però, per que 

s’accepti un canvi cultural no n’hi haurà prou amb que s’ajusti aquesta determinada cultura a 

l’esperit de la època. El més important és no ferir en el pla simbòlic. No renegar-los a sí mateixos 

per que decideixin assumir aquest canvi. De lo contrari seria com negar-los en moltes ocasions la 

seva raó de ser. Aleshores, impregnar-se de la cultura del país d’acollida, resultarà tant necessari 

com impregnar-lo de la nouvinguda.  

Per tant, si realment volem arribar a un consens intercultural real, una coexistència entre 

diferents comunitats, estaria bé que potser ens preguntéssim: “Qué es lo que, en la cultura del 

país de acogida, constituye el bagaje mínimo que toda persona se supone que ha de asumir, y 

qué es lo que legítimamente se puede discutir o rechazar?”(:25).  

 

 

 

Per tant, trobo encertat arribar a la conclusió de que:  

“Las ideas que han estado vigentes a lo largo de toda la historia no tienen por qué seguir 

estándolo en las próximas décadas. Cuando aparecen realidades nuevas, hemos de 

reconsiderar nuestras actitudes, nuestros hábitos; a veces, cuando esas  realidades  se  

presentan  con  gran  rapidez,  nuestra  mentalidad  se  queda rezagada, y resulta así que 

tratamos de extinguir los incendios rociándolos con productos inflamables”(:21).  
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No obstant sobre això, serà tant positiu com negatiu el fet que la mundialització ens arrossega 

com a éssers socials a un mateix moviment cap a dos realitats oposades, la universalitat i la 

uniformitat. Dos realitats que es troben mesclades fins al punt de ser indiferenciades,  

Si els mitjans de comunicació continuen tant fàcilment uniformitzant la realitat, la reacció social 

continuarà essent que ens reafirmem en les nostres diferències, però potser només d’aquesta 

manera cobrarem consciència de que compartim el mateix destí. A la llarga, podríem afavorir una 

nova manera d’entendre la identitat. “Una identidad que se percibiría como la suma de todas 

nuestras pertenencias, y en cuyo seno la pertenencia a la comunidad humana iría adquiriendo 

cada vez más importancia hasta convertirse un día en la principal, aunque sin anular por ello todas 

las demás particulares”.(:59)   

 

 

1.4 Conclusions  

 

 

La reciprocitat podria ser la clau de tota convivència intercultural: Si acceptem al nostre país 

d’adopció, el considerem com a nostre, estimem que formem part d’ell com de part nostre i 

paral·lelament, aquest país ens respecta, reconeix el que li aportem i considera les nostres 

singularitats part d’ell, per una banda tindrem el dret a criticar tots els seus aspectes; així com el 

país tindrà el mateix  per rebutjar aquells aspectes culturals nostres que siguin incompatibles amb 

la seva manera de viure o per l’esperit de les seves institucions:  

 

“El  derecho  a  criticar  al  otro  se  gana,  se  merece.  Si  tratamos  a  alguien  con hostilidad 

o desprecio, la menor observación que formulemos, esté justificada o no, le  parecerá  una  

agresión  que  lo  empujará  a  resistir,  a  encerrarse  en  sí  mismo, difícilmente a corregirse; 

y a la inversa, si le demostramos amistad, simpatía y consideración,  no  solamente  en  las  

apariencias  sino  con  una  actitud  sincera  y sentida como tal, entonces es lícito criticar 

en él lo que estimamos criticable, y tenemos alguna posibilidad de que nos escuche”(:26).   

 

En aquest sentit, penso que és inevitable que entre totes les cultures acabem adoptant els 

elements procedents d’aquelles més fortes, però serà essencial que puguem comprovar com 

també  molts elements de la nostra cultura les adopten tots els continents. Lo important aquí es 

que aconseguim que la diversitat cultural no desuneixi i el que s’unifiqui no sigui uniforme. El que 

tinguem en comú no sigui necessàriament idèntic i el que desigual no sigui injust. “Tenemos el 

derecho a ser diferentes, cuando la igualdad nos des caracteriza. Estas son las reglas, 

probablemente fundamentales, para entender el momento que vivimos” ().        

 
Una educació intercultural eficaç exigeix que la gent trobi un espai on poder treballar l’afecte i la 

conducta amb els altres, que el coneixement que generin les persones integrants es posi de 

manifest compartint-lo amb totes les que el formen: “Se trata de que la gente reflexione en torno 

a las experiencias obtenidas, y en algunos casos será preciso que se les explique qué es lo que 

acaban de experimentar”(:197). 
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Per acabar, com Amin Maloouf ens explica:  El món no pertany a ningú concret, cap raça ni nació. 

És de tots i totes els que volen fer-se un lloc. A llarg termini, serà tant necessari per ciutadans de 

tot el  món que prenguem la batalla per la diversitat cultural, quan estiguem disposats a 

mobilitzar-nos intel·lectualment, afectivament i materialment per la defensa de les llengües en 

perill de desaparició amb tanta convicció com per l’extinció del panda o el rinoceront. Aleshores, 

aquesta actitud aportarà a les societats contemporànies un sentiment real d’interculturalitat, 

solidari i respectuós amb la diversitat().  

 

 

 

Experiències interculturals: Taiye Selasi i Pellegrino Riccardi 

 

 

 

 

1. “No em preguntis d’on vinc, pregunta’m d’on soc local”       

 

 

 

Taiye Selasi és escriptora, fotògrafa i cineasta anglesa. Es va criar a Massachusetts, però prové 

d’una família  ghanesa i nigeriana a la vegada. Tanmateix, es descriu com una " local " d'Accra, 

Berlín, Nova York i Roma. Afirma que se sent essencialment ‘afropolitana’ perquè privilegia la 

cultura per sobre dels països. “Mi experiencia no es americana, sino por los sitios particulares por 

los que pasé, mi experiencia es mi origen”(Selasi, 2014).En aquest sentit, va intentar redefinir-se  

durant deu anys de la seva vida, en el treball, en l’experiència personal, més enllà del que 

legitimen les estructures de poder. No es considera una persona ‘multinacional’ o ‘nacional’ 

perquè no entén que els éssers humans ens identifiquem bàsicament amb aquests conceptes. 

Creu que més enllà de la cultura real, la historia real, el país és inventat. El discurs del país d’origen 

és com privilegiar una ficció.  

Aleshores, opina que només la experiència humana fa la identitat i només pot ser local.  Per 

aquest motiu, ella es considera ‘multi-local’. En aquest sentit, ens anima a que ens preguntem 

d’on som en sentit ‘local’ perquè podríem transmetre molt més de nosaltres mateixos/es. Diríem 

molt més sobre quant similars som i sense  perill per els estereotips. “Reemplazar el lenguaje de 

la nacionalidad por el de la localidad nos interpela a desplazar el foco hacia donde ocurre la vida 

real. Porque como unidad de medida de la experiencia humana, el país casi no funciona” (Selasi, 

2014).  

La Taiye Selasi, destaca el test de les 3 ‘R’. Rituals, relacions i restriccions: Les coses que tenim el 

costum de fer, les persones amb les quals establim vincles emocionals i on tenim permès viure.  

En aquest sentit, ‘Somos locales allí donde llevamos nuestros rituales y relaciones, pero cómo 
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tomamos nuestras experiencias locales depende en parte de nuestras restricciones’(Selasi, 2014). 

Per exemple si el passaport ens limita la llibertat individual. 

“¿Qué buscamos realmente, entonces, al preguntar a alguien de dónde viene? Y ¿qué vemos 

realmente en la respuesta? (Selasi, 2014)” Per ella, preguntar per el país d’origen normalment 

encobreix la pregunta de ‘perquè estem aquí’. Com si es tractés d’un joc de poder. No ho pensa  

a favor  d’eliminar els països sinó que és conscient de que la cultura s’erigeix en les comunitats i 

aquestes en el seu context. Ella insisteix sobre l’escassa informació personal que trobem 

identificant-nos a través d’un país o una cultura d’origen determinada.  

No obstant, quant més coneixem el context d’una historia, més color i textura local té. És 

aleshores quan més fàcil resulta identificar-se. En canvi, sobre el mite de la identitat nacional i el 

vocabulari que acostumem a fer servir envers la procedència, creu que ens confonen així com  

posen en categories excloents a moltes persones.  

 

 

 

2. “Comunicació intercultural” 

 

 

Pellegrino Riccardi va néixer al Regne Unit en el sí d’una família italiana. La mare i el pare van 

emigrar d'Avellino, del sud d'Itàlia a una ciutat anomenada Bath, al Regne Unit. Actualment però, 

viu a Oslo i treballa a Noruega. Així que va créixer al voltant de tres cultures molt diferents, però 

pensa que va aprendre com reconciliar-les i com treure’n profit per obtenir el millor de les dues.  

 
“Lo primero que pensamos para establecer una relación intercultural es “mirar a las demás 

culturas”. Yo tengo un enfoque un poco distinto. Digo a la gente, “mírate a ti mismo” (Riccardi, 

2009).  En aquest sentit, Riccardo explica com sovint porta a terme experiments socials amb la 

gent per comprovar la imatge que tenen d’ell. És així com prova diferents accents lingüístics a 

l’aeroport per veure quines reaccions hi ha. L’anglès, diu que sempre aconsegueix un millor 

resultat per que nota que  el prenen més seriosament. En canvi, quan parteix d’un accent italià 

diu que no ho aconsegueix tant. Aleshores, partint d’aquesta experiència, es va animar a fer la 

seva pròpia definició de cultura: “Un sistema de comportamiento para actuar de una forma 

conocida o aceptada”(Riccardi, 2009).   

 

Un dia analitzava un document en el que es definia als noruecs a base d’adjectius i descripcions 

quotidianes: Si fos un color es tractaria del verd i viu aïllat a casa seva, un lloc que descriu com a 

“seu” i “acollidor”(Riccardi, 2009). No obstant, no es el tipus de persona més receptiva quan es 

tracta de visites. Es una mica primitiu però sincer i directe. En Riccardo, veu en aquesta informació 

purs estereotips, però alhora considera que tenen part de veritat. De fet, ensenya aquestes 

descripcions als noruecs i  també ho afirmen. Aleshores es sorprenen en el moment que saben 
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que tot això ho va dir una estrella de Hollywood. “El caso es que muchas veces se creen lo que la 

gente les dice. La gente ve lo que quiere ver, no siempre ve lo que tú ves” (Riccardi,2009).  

Riccardo opina que treballar en relacions internacionals implica no acceptar mai completament 

que les teves suposicions són les mateixes que les dels altres. Això ho reafirma a través d’una 

experiència personal en la que ell i la seva esposa noruega, observant una mateixa imatge  

descobreixen que el significat era completament diferent per cadascú. Són aquestes diferències 

les que moltes vegades ens enriqueixen. Ho valores gràcies a la curiositat humana: “Un consejo: 

Lo que realmente me apasiona es la curiosidad. La curiosidad te abre muchas puertas. Creo que 

puedes preguntar cualquier cosa a cualquier persona, siempre que lo hagas con curiosidad” 

(Riccardi, 2009).  

Riccardo explica com li apassiona reconèixer-se en aquestes tres cultures. Les considera molt 

diferents, com si fossin planetes diferents perquè realment ho pensa en molts aspectes. El que 

més li apassiona però, es intentar aprendre el millor de cadascun dels seus fills i concentrar-ho 

en una cultura ‘pròpia’ que permeti conèixer el millor de les tres. “Traspasar fronteras no significa 

cruzarlas en la mente, se trata de expandir tus fronteras y crear otras a tu alrededor” 

(Riccardi,2009). Només d’aquesta manera, explica, es com es crea el que en diem una mentalitat 

global. 

 

 

 

Els Estereotips: prejudicis i rumors  

 

 

1.1 Context  

 

Dels rumors, prejudicis i estereotips es serveixen moltes propostes artístiques des del teatre 

social especialment i fonamentalment, intenten fer-los front. En aquest sentit, l’objectiu és 

trencar amb la ‘historia única’ a la que remeten. Segons Chimamanda Dgozi, activista nigeriana i 

feminista en potència, són construccions socials que en perspectiva mundial són arraigades en la 

cultura o la  societat i aparentment  cadascuna té la seva raó de ser. Com diria Chimamanda Dgozi, 

si fem alguna cosa un cop rere l’altre acabarà esdevenint normal i si veiem el mateix una vegada 

i una altra, acabarà tornant-se normal. Com per exemple quan veiem molts homes presidint 

empreses, doncs ens començarà a semblar “natural” que només hi hagin homes presidint 

empreses encara que un 52% de la població siguin dones i no obstant, la majoria dels càrrecs de 

poder i prestigi els ocupin homes (Dgozi, 2015). 

Al llarg dels anys, els estereotips s’han convertit en un sèrie de conceptes que ja no funcionen 

amb el propòsit inicial: Servir a la societat per a que qualsevol persona pugui reconèixer les 
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diferents cultures, ideologies, filosofies, costums...així com es fomenti l’intercanvi de 

coneixement cultural, social i polític en el món.  

De l’acceleració social que han generat diversos mitjans de comunicació i la innovació  

tecnològica,  s’ha desenvolupat en la capacitat humana  el fet de relacionar-se i créixer com a 

éssers socials a un ritme frenètic. En aquest context, es produeix la necessitat de crear unes 

referències comunes entre la multitud existent de persones, els estereotips, malgrat no sempre 

beneficiïn a tota la comunitat mundial: 

 “La esencialización implica categorizar y estereotipar, es una forma de pensar y actuar 

que trata a individuos como si estuvieran “esencialmente” definidos,  su subjetividad 

está determinada por su pertenencia a una categoría específica, en este caso a su grupo 

cultural/ étnico” (Grillo, 1998).   

Gràcies a ells, aparentment podem identificar-nos i ser identificats, reconèixer-nos i ser 

reconeguts fàcilment. En menys temps que mai, hem aconseguit en certa manera controlar el 

que passa cada dia en el món, en tot moment, però ara bé:  Els estereotips, els prejudicis i els 

rumors han constituït una sèrie de valors, creences i mites de determinats col·lectius al llarg del 

temps que actualment  s’han vist amenaçats. Finalment, s’han vist exclosos de la cultura del 

primer món. Per tant, “los prejuicios y estereotipos raciales profundamente arraigados en el 

hábitus de los miembros de grupos dominantes,  pueden afectar las oportunidades vitales de 

todo grupo que de alguna forma es percibido como diferente”.  

Com a conseqüència també dels estereotips, els prejudicis i els rumors, s’han accentuat de 

manera il·lusòria les semblances entre les persones que formen part d’una categoria o col·lectiu 

alhora que exagerem les diferències entre les persones que pertanyen a diferents col·lectius. 

Aquesta percepció és, alhora, causa i conseqüència de l’escassa interacció entre grups d’orígens 

culturals diferents: Els percebem com a molt diferents i, per tant, no ens hi relacionem, (Myers, 

1995). 

En aquest sentit, la investigació estudia de la diversitat d’experiències dels participants en el taller 

com es generen els estereotips, els prejudicis i rumors en un context de convivència intercultural. 

Com s’hi relacionen els participants i en quina mesura els condicionen a viure l’experiència d’una 

determinada manera.  

 

1.2 Definicions   

 

Començaré definint el que són els prejudicis, els estereotips i els rumors en aquest ordre. Els 

prejudicis, “hacen referencia a la predisposición emocional de una persona ante otra que 

considera diferente”(Myers, 1995). O dit més extens per una de les definicions més acceptades   

de fa més de 50 anys: Els prejudicis són les actituds hostils i de desconfiança que una persona 

pren envers alguna altre que pertany a un col·lectiu, simplement a causa de la seva pertinença a 

aquest grup, (Allport, 1954).  

Els prejudicis responen a diversos factors:   
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-  La desigualtat que generen la competència o les jerarquies entre 

diferents categories socials.  

- La necessitat d’identitat com a mecanisme de defensa davant la pròpia 

inseguretat.  

- La manca d’experiència i/o coneixement dels altres.  

- La mecanització de certes actituds que ens serveixen als éssers humans 

poder canalitzar frustracions o pors. Aquest seria un tipus de prejudici 

habitual a la societat. Aquells que es manifesten fonamentalment en 

estratègies d’evitació ().  

 

 En canvi, els estereotips són més tangibles. En aquest sentit, es regeixen per una base empírica 

que més o menys és compartida en tot el món: “Los estereotipos constituyen el conjunto de 

creencias generalizadas que se utilizan para describir a los miembros del grupo en 

cuestión”(Prieto, 2013). D’aquesta manera, el problema que generen els estereotips és que el 

contingut que tenen sobre una experiència, coneixement o informació sempre és parcial. 

Aleshores, de l’exageració i la generalització indiscriminada envers el conjunt dels membres d’una 

comunitat, es quan els estereotips es poden convertir en prejudicis (Antirumors,2012). Així, 

l’estereotip pot esdevenir en creença, que alhora pot esdevenir en prejudici i finalment s’arribaria 

a la discriminació com a forma de comportament.  

En aquest sentit, el problema es quan apareixen els prejudicis estereotipats. Són molt difícils de 

desmuntar, ja que són informacions summament simplificades i, per tant, molt fàcils de 

transmetre. La família, les amistats, les relacions de veïnatge i de feina, els mitjans de 

comunicació...es tracten de transmissors d’imaginaris, que no tant sols no qüestionem sinó que 

acabem assumint com a propis. (Antirumors, 2012).  

 

Aleshores, de la suma d’estereotips i prejudicis sobre un grup social, en sorgirien els rumors. Com 

diria Sustein, (2010), els rumors són declaracions sobre persones, grups o esdeveniments que es 

difonen d’una persona a una altra sense que se’n demostri la veracitat, que tenen credibilitat no 

perquè hi hagi proves directes que les sostinguin, sinó perquè hi ha molta gent que se les creu. 

Bàsicament tenen l’objectiu de confirmar les creences generalitzades (els estereotips). L’ 

efectivitat  d’un rumor, dependrà per quant es multipliqui la importància del seu significat amb 

la seva ambigüitat. D’aquesta manera, els rumors ens deslliuren dels nostres sentiments respecte 

la por, l’angoixa o el rebuig que sovint hi associem per encobrir-nos de les situacions que sentim 

estranyes o perilloses.  
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1.3 Història  

 

L’origen dels estereotips, ens situa en l’ Europa de les últimes dècades d’aquest segle, on ja no es 

que s’articulin en base la desigualtat racial, encara que en segueixin existint sinó principalment, 

en la diferencia cultural, (). En aquests temps, s’ha desenvolupat una creixent ideologia i 

estructura de les institucions promoguda sota les bases d’una convivència multicultural. No 

obstant, difícilment s’han pogut eradicar les problemàtiques reals entre els diferents col·lectius 

culturals. “Así, sus propuestas a menudo se enmarcan dentro de esquemas aparentemente 

“multiculturalistas”, pero acostumbran a postular abiertamente la conveniencia de la segregación 

y apuestan por la limitación del contacto inter-cultural”(:199).  

D’aquesta manera, la multiculturalitat fa menys evident la xenofòbia latent i el rebuig subtil que 

pateixen les persones amb orígens diferents. Especialment, estereotipant aquelles que pertanyen 

al xoc de civilitzacions cristià-occidental i l’islam,  per  la visió que es té d’ orient com una ‘altretat’ 

incommensurable amb occident, (Hunter, 1998). Malauradament, es desencadenen tota una 

sèrie d’especulacions a prop de l’impacte que ocasiona “el perill de l’islam” en un món cada cop 

més globalitzat i ‘pluricèntric’.  

 

1.4 Tècniques i teories per reduir els estereotips 

 

No obstant, per educar per la convivència intercultural penso que és important recordar que ho 

aconseguirem no tant parlant de les diferències, sinó posant accent de les relacions que es 

construeixen en el com es construeixen. En aquest context, el treball amb els estereotips i els 

prejudicis servirà per combatre els conflictes culturals que s’interposin entre les persones que 

integren una determinada comunitat, en una forma participativa i lúdica: “De ese modo, se 

presentan los cuatro elementos de la vacuna: a) dudar; b) no generalizar; c) buscar datos; y c) ver 

más allá. En definitiva, se trata de promover el pensamiento crítico ante los comentarios que 

circulan sobre las personas inmigradas” (Prieto 2013).  

Com he esmentat abans, en aquest cas són les tècniques del teatre de l’oprimit les que des 

mecanitzen el cos y el cervell en quant a que fomenten la interacció de l’un/a amb l’altre més 

natural respecte de ‘la vida real’. Precisament quan la discriminació cultural limita i condiciona 

les interaccions socials entre grups, fet que perpetua durant mot de temps, fins i tot durant 

generacions, situacions de segregació i marginació social (Antirumors, 2012).  

No obstant, també és important tenir en compte que tothom tenim estereotips i prejudicis. Per 

tant  no es tracta  de convèncer a ningú, sinó de sembrar el dubte constant des del  diàleg. De fet, 

quan tenim un gran poder comunicador perquè tenim el coneixement sobre alguna cosa i com a 

mínim, ho podem validar per tres fonts diferents, aleshores tenim una gran responsabilitat social. 

Però, la realitat és que som tots i totes comunicadors. La comunicació objectiva no existeix com 

a tal, en tot cas es honesta i sempre subjectiva. D’aquesta manera, entenem que som tots i totes 

responsables de quin ús fem de les nostres interpretacions diàries. 
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 Com diria Chimamanda Ngozi al llibre “Tothom hauria de ser feminista”, sabem que no ho fem 

amb mala intenció, però pot ser diferent saber una cosa amb l’intel·lecte que sentir-la a nivell 

emocional. “Cada vegada que em passen per alt, em sento invisible. M’enfado. I em venen ganes 

de dir-los que sóc igual d’humana. Són petites coses però, de vegades, són aquestes petites coses 

les que ens fan més mal”(Dgozi,2015). Sobre això, trobo molt recomanable el fet de conèixer les 

experiències de discriminació sobre aquelles persones que diuen sentir-se exclòs o exclosa. De 

tota manera, com a agents antirumors, el fet de posicionar-nos per combatre els rumors és millor 

des de la distància emocional, perquè  hi ha més probabilitats de dialogar en millors condicions.  

 En el cas que presenciem un acte de discriminació, el ‘cara a cara’ és  més eficaç amb 2-3 

persones on s’ataca col·lectivament a algú o alguns/es. Llavors, es tractaria de parlar d’igual a 

igual rescatant aquella persona més tard. Malgrat tot si com a mínim aconseguim que 

l’interlocutor dubti o incorpori en la seva manera de pensar una petita part del nostre discurs, 

s’ha d’entendre ja com el més gran dels èxits(Antirumors,2012).  

Finlament destacaria com a agent antirumor la sensibilització com a eina essencial per afavorir la 

comprensió entre els diferents individus. Té sentit en la mesura en que s’afavoreixen actituds i 

hàbits de diàleg més reflexius i responsables amb allò que es diu.  Així que tampoc no s’ha de 

menysprear l’opinió de la persona estiguem d’acord o no. Valorar l’experiència de l’altre i senyalar 

els punts en comú respecte el que es creu mútuament, ajuda a que els arguments tinguin millor 

acceptació. En aquest sentit, l’empatia i la sinceritat son clau.  

 

 

Experiències: Minna Salami i Chimamanda Ngozi  

 

 

 

1. “Per canviar el món, s’han de canviar els imaginaris” 

 
 
 
Minna Salami, escriptora també feminista i nigeriana, explica per una banda, com el patriarcat ha 

configurat al llarg de tots els temps les vides de les dones africanes, posant d’exemple a les seves 

dues àvies: “En un mundo donde  había reglas estrictas de cómo ser la hembra adecuada, los 

triunfos eran similares también, las dos trabajaban y las dos se sentían orgullosas por 

ello”(Salami,2014).  Per l’altre, explica com va donar compte del funcionament de les lògiques del 

racisme i l’enorme influència que tenen per manipular la imatge de la dona africana al món 

sencer.  

 

 En el moment que Nigèria guanya la independència a gran Bretanya, les dones començarien a 

obtenir els seus drets per treballar i  votar. No obstant, explica que des de ja ben petita segueix 

tenint la sensació de que la raça negra seguirà sent una raça de nivell menor: 
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 “Yo veía y continuo viendo, representaciones de mujeres africanas que no reflejan la 

realidad de las mujeres en mi familia, mis amigos o mis compañeros. De esta forma, se 

me hizo evidente para mí, la compleja realidad de lo que significa ser mujer africana, los 

medios saturaron  la dimensión de los retratos de mujeres africanas.(Salami, 2014)”  

 

Quan és adulta, va ser així que dels mitjans identificava tres estereotips sobre les diferents classes 

de dona africana:  

 

- La primera és la lluitadora, la dona que passa gana, es pobre i viu en la 

desesperació, està de dol, crida i plora. Aquesta dona es considerada la 

normalitzada dins l’estructura.  

- La segona, es d’alguna manera idèntica a la primera. Només ha sobreviscut a la 

lluita i acostuma a sortir als mitjans somrient per així demostrar-ho. Conscients 

de les dures condicions que encara les envolten, es la dona supervivent per 

excel·lència.  

- Per últim, la empoderada, es aquella dona africana qualsevol. Podria ser política, 

fornera, o artista…però els mitjans la representen com la dona que ha lluitat, ha 

sobreviscut. Aquesta ve d’un llinatge de dones on des de sempre han lluitat per  

sobreviure,  per tant, només llavors estan empoderades.   

 

 

En aquest sentit, Minna Salami defensa  que la dona africana és molt més que una dona:  

“Ahí es solo una mujer, ella casi nunca se muestra haciendo cosas mundanas. Bebiendo un té o 

leyendo, relajándose, enamorándose. Si los medios proyectan esa imagen de estereotipos, 

desafortunadamente el hombre negro y la mujer blanca no tienen ayuda para así 

retirarlos.”(Salami, 2014) Es així com creu que es transmet la idea  sobre l’ Àfrica com un continent 

del qual poques coses bones surten, incloent les seves dones. Mentrestant, es desconeix que per 

exemple és una dona la que aconseguia la presència femenina en el parlament italià a Ruanda, el 

primer en tot el món. Així doncs, creu que moltes de les dones africanes mereixen ser valorades 

com ho va ser en el seu moment Nelson Mandela.  

 

No obstant, Minna Salami no nega que la dona africana no s’hagi enfrontat a durs obstacles. 

Precisament es defensa afirmant que les dones africanes venen del continent més pobre del món, 

un continent que ha sigut envaït pels estrangers des de fa segles: “Colectivamente hemos tenido 

que lidiar con la tradición de la mutilación genital femenina o el matrimonio con niñas, violencia 

doméstica, maternidad pobre, mala salud, por no mencionar que las mujeres des de niñas no 

tienen el mismo acceso a una misma educación  que los niños” (Salami, 2014). El que Minna vol 

donar a entendre és que se li fa molt dur que es reflecteixi el conflicte africà en imatges de 

feministes africanes sense un profund sentiment. Perquè no només són negatives, sinó que no 

mostren l’enorme esforç que fan elles mateixes. 

 

 Es per aquest motiu en que l’any 2009 Minna Salami va deixar la seva antiga carrera per dedicar-

se a escriure sobre l’Àfrica i sobre la dona. Per la lluita per la igualtat de gènere i no sentir-se 

culpable com a dona africana que desafia aquestes representacions que els mitjans fan d’elles 

mateixes. 
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“No es que la gente no pueda imaginar que las vidas de las mujeres africanas son más 

complejas que los medios expresan, pero que en un mundo en el que la gente ha venido a 

ver a África y sus mujeres, en particulares formas, si  pudieran aprender a verlas diferentes, 

ellos aprenderían a ver al mundo también diferente” (Salami, 2014).  

 

Així, ens donaríem compte de les moltes percepcions errònies que tenim sobre la realitat de les 

vides de molta gent. 

 

 Minna Salami, considera molt important en temps de globalització expandir-se al mateix ritme 

que el mon exterior. Diu que són temps per actuar radicalment, però per fer-ho ens alerta de que 

em de ser nosaltres mateixes quines canviem radicalment. No per un canvi simplement pel fet de 

radical, sinó  per una qüestió de pura lògica humana, perquè no hi ha res més arrelat a la lògica 

que una ment que reemplaça conceptes erronis per la veritat mateixa, (Salami,2014).  

 

 

 

2. “El perill de la única història” 

 

 

Chimamanda Dgozi Adich, també nascuda a Nigèria i escriptora feminista, famosa per la obra 

editada aquí a Catalunya “Tothom hauria de ser feminista”. Explica que va ser tant lectora com 

escriptora precoç, bàsicament sobre contes on tant les històries com els protagonistes venien 

d’occident: “Lo que leía eran cuentos infantiles ingleses y americanos. Mis personajes eran de 

ojos azules y rubios, que jugaban en la nieve y comían manzanas, y hablaban mucho del tiempo, 

y aunque todo esto se salía de Nigeria, yo nunca había salido de Nigeria” (Dgozi, 2015). Es així 

com dóna compte de lo molt vulnerables i influenciables que som a través de les històries que 

llegim, particularment des de la infància.  

D’aquesta manera, ella entenia que en els llibres es parlava estrictament de personatges 

estrangers dels que mai podria identificar-se, fins que un dia va conèixer els llibres africans i la 

seva percepció sobre la literatura va canviar. “Yo amaba los libros ingleses y estadounidenses, me 

avivaron la imaginación y me abrieron nuevos mundos, pero los africanos me salvaron de conocer 

solo una historia sobre qué son los libros” (Dgozi,2015).  

Això mateix li va passar quan amb 19 anys va anar de viatge als EEUU i va impactar en una 

companya d’habitació  quan li va preguntar d’on vindria si havia après a parlar tant bé l’anglès. A 

la companya li sorprenia que a Nigèria la llengua anglesa era la oficial. “Al ser yo africana, se me 

reducía a una lástima condescendiente. Mi compañera conocía solo una historia de África, una 

única historia de catástrofe. No había posibilidad así de conexión entre iguales, ni de sentimientos 

más complejos que lástima” (Dgozi, 2015).  

Chimamanda,  admet que ja abans d’arribar als Estats Units no s’identificava com a africana, però 

el fet que li preguntessin tant sobre l’Àfrica va acostumar-se a identificar-se com a tal. Ara, pensa 
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en ella mateixa com a africana. Però li segueix molestant que es refereixin a l’Àfrica com a un país. 

En realitat, no li estranya el cas de l’americana que es sorprèn, pel simple fet que volant en un 

avió avui en dia una persona podria entendre dels anuncis que demanen caritat la idea de que la 

causa són els ‘països’ pobres de l’Àfrica i la Índia, bàsicament perquè es dediquen a vendre 

aquesta idea sobre aquests països. En aquest sentit destaca:  

“Si yo no me hubiera criado en Nigeria, y mi idea sobre África hubieran sido sólo esas 

imágenes populares, también pensaría África con sus hermosos paisajes, animales, 

gente incomprensible que libran guerras sin sentido y mueren de pobreza y SIDA, 

incapaces de hablar por sí mismos, esperando por ser rescatados por un extranjero 

blanco y gentil”(Dgozi, 2015).  

Així doncs, Chimamanda creu que la historia única sobre l’Àfrica prové de la literatura occidental. 

Com ja he dit abans, tenim prou amb que mostrem un poble com una sola cosa una i altre vegada, 

fins que amb el pas del temps es converteix en això. Es impossible parlar d’una única historia 

sense parlar de poder. Perquè el poder té la capacitat no només d’explicar la historia de l’altre, 

sinó d’aconseguir que aquesta sigui la historia definitiva:  

“Si comenzamos la historia con las flechas de los pueblos nativos americanos, y no con 

le llegada de los ingleses, tendremos una historia tremendamente diferente. Si 

comenzamos con la historia del fracaso del estado africano, y no con la creación colonial 

del estado africano, tendremos una historia totalmente diferente” (Dgozi, 2015).  

 

Aleshores, arribem a la conclusió amb tots aquests elements de que la historia única crea 

estereotips. El seu problema no es que resultin falsos, sinó que més aviat són incomplets, com ja 

explicava abans. Hi han bones i grans històries i es igualment important parlar d’elles. Com en el 

cas de l’advocada que va anar a les corts de Nigèria per qüestionar la llei que requereix que les 

dones tinguin l’aprovació dels seus marits per renovar els passaports, o l’èxit de la cirurgia de cor 

que es va fer a un hospital de Lagos fa poc. Com diria Chimamanda Ngozi, “la consecuencia de la 

única historia es que se roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento de nuestra  

igualdad humana, enfatiza nuestras diferencias, en lugar de nuestras similitudes”(Dgozi, 2015). 

Així doncs, les diferents històries s’han utilitzat per calumniar, però han de donar poder i 

humanitzar.  
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1r Anàlisi:  Observacions   

 

 

Observació participant 

 

 

De les observacions en la 1r sessió,  

m’en adono de la gran capacitat de reflexió que tenen alguns participants així com del 

coneixement que poseeixen. No obstant, el debat no va ser massa profund, considero que no es 

va donar prou espai. Però per aquest motiu es destacaven les diferents formes de pensament, la 

diversitat d’opinions i el sentit crític amb el que molts d’ells exposaven les seves idees. També, 

sobre les condicions que molts cops com a societat ens sentim obligats/es a complir quan no 

pertanyem al bàndol de les persones amb èxit. En aquest sentit, s’exemplifiquen els casos 

d’exclusió social com a conseqüència de l’èxit d’uns pocs. Aleshores, es quan apareixen els 

estereotips en aquest context.  

 

 

 

Consisteix en realitzar una gran rotllana per què puguem ajuntar-nos en el centre 
els que ens sentim identificats amb la següents preguntes que realitzarem entre 
tots, (algunes d’elles fetes al principi per l’Adrián), o bé si és a mitges, quedar-nos 
en un punt mig: 

 Quantes persones repeteixen l’edició de teatre fòrum? Quantes persones són 
nascudes a Catalunya? Tenen parella? Són vegetarianes? Es consideren feministes? 
Les agrada ballar? Creuen en déu o  en un ésser superior? Tenen estudis 
universitaris? Tenen més d’un germà? Tenen fills?...En totes les preguntes, s’hi 
presentava tanta gent al mig com fora de la rotllana.  

Es així com es va creant debat entre tots els membres del grup quan suggereix 
l’Adrián algunes qüestions, com per exemple: Amb quins problemes ens trobem 
davant un fort sentiment religiós? Com ho afrontem la societat occidental?. 
Contesten: “No es tant el problema religiós sinó el com s’utilitza la religió per 
encobrir molts problemes que són polítics”. “La  societat provoca que la religió es 
cregui ser un gran poder estigmatitzador per Europa”. “Para mí, ser feminista igual 
es una cosa que es diferente para ti”. “Desgraciadamente, el sistema trata de cultas 
y mejor expertas a las que tienen acceso a cuanta más formación que las que no se 
lo pueden permitir”, etc.                                                     
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                                                                                                12:05h  20 de Febrer  2016 

                                                                                                                       

Aquesta diversitat es va seguir evidenciant quan l’Adrián incitava a crear debat  en 
una dinàmica on les persones que trobessin el seu nom a través d’altres persones, 
es considerarien les persones “aptes” en comptes de les que encara no l’havien 
trobat:  

“Moltes vegades, les persones que no l’han trobat són les que han ajudat a que 
aquestes altres estiguin a l’altre banda”. “Malauradament el món és així, però no 
són gairebé mai més aptes les d’aquella banda que les de l’altre”. Quins 
impediments ens trobem alhora de passar cap a l’altre costat? “La llengua per 
exemple, els pocs privilegis del que comporta ser dona, etc.”                  

                                                                                                                                        13:15h  20 de Febrer  2016 

De les observacions en la 2n sessió,  

 

Moltes persones vivien l’experiència de la primera dinàmica de manera diferent sobre la relació 

amb l’altre: La comunicació no verbal, la confiança...eren aspectes que no tothom assimilava per 

igual. El contacte físic semblava una qüestió delicada per unes quantes persones. Aleshores, de 

la realitat que desconfiessin algunes més que d’altres reflexiono entorn els estereotips que 

mecanitzen el cos com a estratègia de defensa contra la por o la frustració. No obstant, van ser 

les persones pertanyents a la cultura occidental les que especialment expressaven sentir-se 

incòmodes. Aquets fet em va sorprendre i fer pensar en com de vegades construïm una idea falsa 

al voltant de les persones asiàtics/es, per exemple. Viure aquesta experiència va fer que 

m’interessés esbrinar quines relacions en comú poden tenir  les persones de diferents orígens i 

demostrar que es poden desmuntar alguns dels estereotips i rumors sobre la diversitat. 

En la segona dinàmica, va quedar clara la existència de les múltiples maneres de viure i interpretar 

el món que tenim entre tots/es els participants. De la figura de l’immigrant, gairebé tothom 

projectava una imatge diferent. Algunes persones que han viscut experiències migratòries, 

representaven figures interessants: Una persona amb les mans obertes a l’altura dels ulls 

simulant obrir-se a un nou món o una persona amb les mans tapant-se la boca... 

Prendre consciència de les reaccions, era com adonar-se del fet que reproduïm moltes vegades 

nosaltres mateixos/es els estereotips culturals. En  l’exercici de teatre imatge  hi havia persones 

que representaven una realitat viscuda en primera persona i això creava curiositat. En aquest 

context, la dinàmica generava una tensió com emocional. L’experiència era significativa per 

aprendre de la convivència intercultural: El respecte a la diversitat així com despertar l’interès i la 

curiositat d’un/a mateix/a envers l’altre. 
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Una altre dinàmica consistia en que una persona de la parella tanqués els ulls i 
sense mirar, l’altre la conduïa per la sala per mitjà d’unes consignes amb la mà 
tocant el cos. Si se la tocava a les espatlles, girava cap a un costat. Darrere  
l’esquena, cap endavant. A dalt del pit, hauria de fer un soroll alarmant com si es 
tractés d’una botzina. Així indicava a les demés parelles que s’apropava i si se la 
deixava de tocar, hauria de simplement aturar-se. Molta gent tenia por o miraven 
dissimuladament. Després, la parella canviava de paper. A partir d’aquí, es va 
comentar com havia anat la experiència: 

 “Semblava que anessis canviant d’ambient, com si es tractés d’un somni on 
viatges a diferents llocs”. “M’he sentit més còmode dirigint que sent dirigida”. 
“M’ha costat confiar, sobretot al començament”. “Hi havia un moment en que 
reproduïa tot el que la meva companya dirigida feia per acompanyar-la en la seva 
experiència, jo també reproduïa la botzina”.  

                                                                                               12:30h  27 Febrer 2016 

                                                       

 

 

La Xixa Teatre introdueix la noció del teatre imatge, a partir d’una dinàmica 
individual que consisteix en representar a través del propi cos conceptes aleatoris 
com “mestre”, “metge”, “polític”, “nen”, “dona”, etc. Quan la representació 
entre els participants  resulta molt diversa, algunes figures determinades es 
comenten.  

Aleshores, l’Adrián diu “immigrant”. Aquí, ajunta entre tres i quatre persones que 
li han suggerit un interès i deixa que la resta del grup parli sobre aquests figurants, 
per generar un debat de perspectives. Després, es fan grups i es representen per 
separat una fotografia en la que tothom va completant per passos la imatge, 
número per número. Finalment, cada imatge es representa davant dels altres 
grups. La resta de grups observen. Ara se li demana al grup que faci cada membre 
un moviment, mentre la resta de grups opinem de la estampa en moviment.  

                                                                                                     13:02h  27 Febrer 2016 

 

 

 

De les observacions en la 3r sessió,  

En aquesta dinàmica va quedar clara la realitat de les diferents posicions polítiques amb la 

bandera espanyola. Els múltiples significats que li donaven moltes persones. Tot d’una es va 

provocar un espai polític en que la diversitat d’opinions dels participants semblava justificar la raó 

de la experiència de cadascú/a envers la bandera. Hi havia una tensió important però no menys 

interessant. Com en les anteriors dinàmiques, la diversitat cultural era evident. Els estereotips 
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culturals pesaven sobre la consciència col·lectiva. No obstant no va durar gaire temps, de lo 

contrari, segur que finalment el debat hagués generat conflicte. Em vaig preguntar, ben mirat...en 

quina mesura som “tots iguals” si partim de viure alhora situacions de manera tant diferent?  

 

Ara, l’Adrián posa al mig la bandera espanyola. A continuació, formula  la pregunta 
a l’aire  “què veieu aquí?”. L’Iñigo diu que veu senzillament un pal i una tela que hi 
penja. Altres comencen a comentar coses com:  

“Para mí, representa un símbolo imperialista”. La interpretació es va fent mica en 
mica més profunda, carregada d’un significat determinat segons l’experiència de 
cadascú. “Un símbolo institucional”, “el ejército”, “pues para mí también significa 
mi país y me viene a la cabeza la playa, la paella, el sol, etc.” “Para mí, un símbolo 
deportivo, de competición deportiva”. “La embajada española cuando te 
encuentras en otro país”. “Un símbolo puramente turístico”. “Para mí, representa 
Franco, la guerra civil, la transición”. “Para mí significa un país, simplemente, como 
bandera no me molesta”. “A mí es que no me gustan las banderas, no me reconozco 
nunca en ellas”.  

 12:45h 12 Març 2016 

 

De les observacions de la  5a sessió,  

De l’intercanvi d’experiències entre els personatges, entenies la realitat dels participants. Era 

molt més que un simple intercanvi de presentacions, t’aportava coneixement sobre l’altre alhora 

que es generava autocrítica per com elaborava un mateix/a el seu personatge. Era possible 

connectar amb la persona a un nivell simbòlic, en el que alguns estereotips culturals estaven 

implícits: La necessitat d’expressar-se en base als tòpics de l’estranger o l’immigrant com ara 

posant-se una motxilla i caminar com si una excursió o portar un micròfon per simular el fet de 

cantar per obtenir diners... La dinàmica permetia explorar l’altre i empatitzar amb la seva realitat 

o problema. Aquesta experiència la considero un exemple més de la convivència intercultural.  

 

La següent activitat tractava de que tothom elaborés un personatge amb el que 
s’identifiqués  a partir d’un objecte, caminés com ho faria el seu personatge donant-
li vida, adquirint el so, la respiració, el moviment. Després, li afegiria una paraula i 
amb la persona de més a prop es presentaria com a personatge. En el meu cas, jo 
em vaig presentar com a Chaplin i l’Àngels, una participant, com a una pagesa de 
Pallejà que s’identificava a través d’ un ventall que feia servir per evitar la calor i 
l’estrès que li provoca el transport públic a Barcelona. Ens posem en dues files i 
sortim una per una fins al fons de la sala col·locant-nos com el nostre personatge, 
entre tots els altres. Contem fins a 10 i fem un moviment significatiu. L’Adrián ens 
recorda que a partir d’ara el nostre personatge és el que ens dirà com actuar en la 
obra final.                                                                      

                                                                                                                  13:00h 19 Març 2016 
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En general, no crec que se’n pugui extreure del taller que els estereotips culturals s’han treballat 

del tot, com  crec que no s’ha permès explorar bé els seus límits. No obstant, tampoc no es tractava 

de l’objectiu principal del taller, sinó bàsicament la relació intercultural. Però sí que penso sobre el 

temps dedicat en aquestes dinàmiques que hauria d’haver sigut més llarg per aprofitar més els 

conflictes de la convivència i interpel·lar així més el col·lectiu.  

 De totes maneres, el taller sí que ofereix una idea general sobre com és l’experiència de viure en 

una comunitat intercultural. Com pensen, què senten, què desitgen i de quines experiències 

significatives es constitueixen les persones de diferents orígens, la seva identitat, etc. Es així com 

crec de les vivències dels participants, que, queda en la consciència col·lectiva la diversitat cultural 

com una realitat entesa des del respecte, l’interès i la humilitat. Aquestes dinàmiques, emfatitzen 

la relació intercultural alhora que remouen els prejudicis, estereotips i rumors per posar-los, 

almenys, més en dubte.  

 

 

Altres observacions 

 

 

 

 

 “Muchas veces incluso me hacen bromas al respecto, porque apenas soy un inmigrante y 
me hacen bromas, se mofan y yo mismo bromeo, porque ya llevo 20 años aquí.  De hecho, 
a ti porque te conozco, pero en mi caso, en general desde “siempre” que me solicitan al 
entrevistarme, estoy cansado. Me siento como fichado cuando en realidad nunca me he 
sentido tan inmigrante como ellos se piensan”. 
 

 En relació a aquest participant, em sembla que pateix sovint l’estereotip cultural per part de la 

societat.  

 

 

 

 “Sé que es poco tiempo lo que dura el taller, para eso estás tú, en parte. Por la gente  
que apenas pudo aportar sus experiencia y pueda hablar también de ella y de sus 
matices”. 
 

 En aquest sentit, em consta la idea de que en el taller no s’hi va dedicar prou temps per tal 

d’aprofitar la intervenció de tots els participants.  

 

 

 

 

 “De hecho, tengo una especie de novio del teatro foro, somos algo más que amigos”. 
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 En aquest cas, s’intueix que el teatre fòrum és una eina que fomenta la proximitat entre les 

persones. No es d’estranyar doncs que es tracti d’un espai  en el que el contacte amb l’altre sovint 

resulti una experiència intensa.  

 

 

 

 “En general, me considero una persona poco sociable a nivel de grupo. Tengo pocas 
amistades. Casi todos son ecuatorianos, o de otros países de Sudamérica. Pero 
generalmente soy una persona tímida, me gusta relacionarme generalmente poco entre 
las personas”.  
 

Aquesta experiència, la he volgut destacar perquè en aquest cas es tractava d’un participant  que 

havia repetit el taller varies vegades i em resulta curiós que no tingui afinitat o interès per 

relacionar-se en grup amb l’experiència del taller. El fet que mantingui relacions amb més 

persones sud-americanes, penso que es una evidència de que la interculturalitat no és igual de 

fàcil per a tothom i perquè la personalitat i l’interès són importants factors.  

 

 

 

 “La mujer en Ecuador, apenas tiene libertad.  A los 20 años casi todas están casadas o con 
hijos. Por presión social, está bien visto que lo hagan aunque no sean luego felices, porque  
no pueden permitirse divorciarse, ya que generalmente la mujer todavía no trabaja, 
mientras el marido se llena de amantes. Me fui para no volver”.  
 

Aquest participant explica una realitat del seu país d’origen. No es una realitat que em sorprengui, 

perquè també altres participants han necessitat marxar per la manca de drets i llibertats. Es tracta 

d’un exemple on consta el canvi cultural que han perseguit per canviar les seves vides.  Considero 

important destacar-lo perquè  aquest es un dels motius pels quals s’animen més a participar en 

el taller, principalment sud-americans/es i asiàtics/es.  

 

 

 

 “Sudamérica comparte muchos rasgos culturales con España, no somos tan distintos a 
vosotros respecto a los chinos o los árabes, por ejemplo. Las clases sociales ahí, se creen 
que no existen pobres blancos. Son increíblemente racistas. Creo que nos encontramos en 
la misma situación previa a la primera guerra mundial, allí en Ecuador”.  
 

Aquest relat penso que em serveix per expressar l’experiència de com altres cultures perceben a 

la cultura occidental. Entren en joc els estereotips i els rumors de manera que es provoca que es 

reforci el propi estereotip sobre el país que l’afavoreix.    
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2n Anàlisi:  Entrevistes i gràfics  

 

 

 

1.1 Participants del  taller  

 

Context  

En el taller de teatre fòrum intercultural de la edició de primavera 2016 de Casa Àsia, van 

formalitzar la inscripció  unes 45 persones en total, de les quals només 23 van participar de l’inici 

al final del taller. No obstant, s’entrevista a un total de 24 persones, de les quals 5 no van 

participar en dues o tres sessions perquè no van poder assistir-hi; malgrat això se les ha 

entrevistat. En canvi, resten 5 persones que no va ser possible entrevistar malgrat participessin 

fins el final. En definitiva, de 29 participants en el taller, un total de 24 són els entrevistats/es.  

 

1.  

 

 

En aquest indicador, crec important valorar en quin percentatge els participants van arribar a 

Barcelona per motius culturals, bé per provar de viure a un altre lloc o perquè les condicions 
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38%
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15%

MOTIU DE RESIDÈNCIA A BARCELONA

Estudiar Treballar Canvi cultural Natiu/va
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culturals del seu país d’origen els impedien realitzar-se personalment. Llavors, es troben nou 

persones que arriben a Barcelona buscant un canvi cultural.  

 Algunes arriben de forma il·legal, altres es veuen vetades en relació els seus drets (com ara la 

llibertat de ser i expressar-se des de la seva condició homosexual), o bé busquen un canvi cultural 

que les permeti expandir-se i també en alguns casos, per motius artístics:  

 
1. “Intenté muchas veces allí en Málaga para tener los documentos. Uno amigo me llamó 

aquí y me dijo que arreglaríamos los papeles, entonces allí no había mucho trabajo y aquí 

sí”. “Conocía Europa ya de antes, y me di cuenta de que no encajaba en la sociedad 

ecuatoriana, para mí era irreversible el hecho de volver. Quería empezar de 0”. Eric. 

 

2. “Para vivir, porque me encanta Barcelona y no quiero vivir en Egipto nunca más”. Ahmed. 

 

 

3. “Puedes estudiar artes donde sea del mundo, pero creo que aquí en Barcelona, como he 

dicho, he conocido artistas muy locos como Gaudí, Antoni Tàpies. Porque decían la verdad 

sobre lo que estaban pensando, hablaban sobre ello y porque Catalunya como Barcelona, 

te ofrecen este espacio de libertad y quiero sentirme así. En China, no sé por qué, pero no 

pude encontrarme en un ambiente como éste. Descubrir quién soy, como soy…desde que 

nací ya me di cuenta de que yo era distinta al modo de vivir de allí”. Amo. 

 

La diferència, però, entre les persones que bàsicament van venir a treballar-hi, és realment 

estreta. En aquest cas, 10 persones asseguren arribar a Barcelona per començar una nova vida a 

nivell laboral:  

1.  “Els meus pares son del Marroc i van arribar aquí per motius de feina. Allà els països 

europeus ja atreuen molt, el meu pare havia estat abans i va dir que Barcelona tindríem 

una vida millor”. Iman.  

2. “En Valencia la situación de la crisis era bastante mala, más que aquí. Encontré trabajo 

de lo mío en el ámbito del trabajo social nada más que llegué y respecto la cobertura 

social se nota bastante”. Imma. 

 

3. “Nos llamó mi padre, vinimos con mi familia, le salió encontrar un trabajo, condiciones de 

vida, mejor futuro, etc.” Mosheen. 

 

El fet que els resultats sobre l’interès cultural siguin tant semblants als resultats de l’interès 

econòmic, penso que diu molt sobre el conflicte cultural d’alguns dels seus països. En aquest 

sentit, no m’estranya que les persones que participen en el taller tinguin interès en la diversitat 

cultural i en conseqüència, un desig de relacionar-se o  desenvolupar-se en un ambient diferent 

al que han deixat enrere.  
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2.  

No obstant, no es casualitat que se’n pugui extreure de 15 participants sobre els 19 que 

actualment treballen o estudien que, 7 participants vinguin del camp de l’educació social i els 

altres 8 treballin en el sector artístic o en el sector de la immigració,  la diversitat cultural i les 

relacions internacionals:  

1. “Treballo com a informadora en una associació del Marroc que ajuda a les persones d’allà, 

des de Barcelona, amb les famílies que volen adoptar nens/es allà, però en aquest aspecte 

les relacions estan bloquejades i no es poden dur a terme adopcions per part d’espanyols, 

llavors fem projectes de cooperació amb el país de cara a que les dones solteres no 

abandonin els nens i puguin mantenir-los”. Sara. 

 

2. “Treballo en el màrqueting d’una empresa catalana. Té clients d’altres països, gestió 

internacional.”Adriana. 

 

3. “Treballant a ATLAS, una fundació sociocultural amb la missió principal de - 

transversalment - sensibilitzar i treballar envers la diversitat cultural, alhora, que duu a 

terme i gestiona projectes que calen pel bon funcionament de la societat (o almenys això 

creiem) i que impliquin la transformació d’aquesta a través d’una educació 

emancipadora”. Carles.  
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3.  

 

En aquest cas, deu participants s’inscriuen al taller per interessos tant artístics com socials i/o 

interculturals. No obstant, hi ha molt poca diferència sobre aquells que prioritzen la idea de 

conèixer gent nova o que busquen relacionar-se amb un col·lectiu cultural diferent. Per exemple, 

alguns/es participen amb l’objectiu d’aprendre estratègies per actuar contra les opressions 

culturals, (sobretot aquells que han participat en anteriors edicions i són conscients dels efectes 

del taller): 

1. “Ahora estoy en un proceso transformador de empoderamiento y creo que por eso me he 

inscrito esta vez, además que tengo muchísimas ganas de ser un agente activo de cambios 

en esta sociedad. Siempre he tenido la voluntad para hacerlo, pero me hace falta un poco 

de empenta para materializar esa voluntad y espero que este taller me entregue unas 

cuantas herramientas”. Adriana. 

 

- Alguns participants que s’inscriuen perquè els motiva el teatre de l’oprimit com a eina, ja que 

és tracta d’una metodologia que permet expressar-se d’una manera especial: 

 

2. “El teatre sempre m’ha agradat. Estar-me amb persones de diferents tipus de pensament 

i crec que era l’espai. Jo anava al cinema asiàtic de Casa Àsia. Vivia amb gent coreu-

asiàtica al meu país i sempre m’ha quedat aquesta vivència a dins”. Adriana. 

 

3. “Me interesó primero porque era teatro, para que la gente se exprese, que deje atrás sus 

estereotipos, que deje el papel que en el día a día  no es real”. Jackelyn. 
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-  Alguns participants amb un motiu arrelat als orígens culturals i volen aprofitar per a conèixer 

gent nova:  

 

4. No muchos filipinos habían participado y me dije, si vamos a ser de diferentes culturas, 

voy a enriquecerla con lo que me han enseñado mis padres, al ser centro-Asia a lo mejor 

me siento identificada con muchos aspectos respecto esa cultura. Es la oportunidad a 

abrirme a demás culturas, no solo la mía y conocer las otras, además de hacer amigos”. 

Jackelyn. 

 

- Alguns participants amb vocació educativa que estan interessats per a millorar a nivell 

professional:  

 

5. “Romper sobre todo con la vergüenza y las timideces porque con los usuarios con los que 

trabajo me iría bien, trabajarme esos aspectos. Poder mirar más a los ojos, mejorar el 

trato personal con ellos”. Imma. 

 

- Per qüestions personals, de les quals 6 participants presenten cadascun un motiu personal 

diferent. No obstant, coincideixen amb la intenció d’empoderar-se i millorar tots aquells aspectes 

de caràcter o personalitat que els hi costa:  

 

6. “Ayuda a perder la vergüenza, a aprender a hablar delante del público”. Sithy.  

 

- Per últim, fins i tot, alguns s’inscriuen per motius laborals o acadèmics que els exigeixen a 

participar amb un objectiu educatiu concret.  

 

En general, partint d’aquests  resultats em sembla important fer constar els diversos motius pels 

quals els participants trien aquest tipus de taller perquè, es demostra el fet que realment hi ha 

tanta diversitat de persones com interessos, independentment de l’origen cultural de cadascun 

d’ells.  

 

 

 

 

 

4.  

 

 

De l’indicador sobre les primeres impressions que pot causar el taller, 4 persones reconeixen 

haver-se sentit còmodes des del primer dia. Ja sigui per idees preconcebudes, “ya iba con esa 

idea de encontrarme con gente que pensara diferente a mí” (Iñigo) o bé perquè els hi resultava 

tranquil·lament  familiar l’experiència, “me ha encantado compartir las dinámicas con gente muy 

diferente a mí, pero a la vez, he de admitir que la sentía muy cercana” (Úrsula). 
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-  Sis persones, afirmen especialment impactar-se amb la rebuda dels asiàtics/es, per la diferència 

cultural sobretot en relació amb el cos; perquè la majoria d’ asiàtics/es es relacionen físicament 

diferent, ja que forma part de la seva cultura i la seva educació. En aquest sentit, la manera que 

tenen molts/es d’apropar-se a un company/a no especialment conegut és diferent, (tot i que 

depèn de quins països). Un altre cas es que també molts participants provinents de països com la 

Índia o Pakistan, impacten de forma natural sobre  els demés participants quan expliquen el tipus 

de vida que tenien abans d’arribar a Barcelona. Les seves realitats suposen moltes vegades un 

aprenentatge que permet valorar amb més intensitat la trajectòria personal d’un mateix/a: 

 

1. “Sentía cierta timidez porque la interacción no es la misma que podemos tener nosotros, 

los latinos. Ese tipo de cosas las aprendí con cierta prudencia”. Eric.  

 

2. “De la gent d’Iràn o la Índia, gent que tenia experiències migratòries molt fortes, vaig 

adonar-me’n de que jo tenia molta sort i vaig aprendre a apreciar-ho. Jo havia vingut per 

altres raons. En aquest sentit això sí que em va impactar”. Adriana. 

 

 

 

- No obstant, 18 participants de 24 afirmen impactar-se en general amb el col·lectiu, dels quals 14, 

bàsicament sobre la diferència entre cultures. En aquest sentit, per uns quants participants, la 

convivència en el taller amb les persones de diferents orígens no és suficient en només 8 sessions. 

 

- A uns altres, els impacta la diversitat cultural pel fet que mai han conviscut en un espai 

multicultural i aleshores coincideixen amb persones properes a la seva cultura d’origen. 

 

-  O a algunes participants asiàtiques, que s’impacten sobre la manera diferent que tenen de 

relacionar-se en relació amb els altres, sentint-se diferents a les demés cultures.  

 

- Per últim, a alguns participants els hi sorprèn del taller que hi hagi tanta llibertat d’expressió i que 

res no suposi un tabú, perquè en el seu país d’origen han tingut dificultats per esdevenir ells 

mateixos plenament. En aquest sentit, es com valoren la diferència cultural.   

 

3. “Me impactó bastante la diversidad que había en el grupo. Cada país tiene su cultura y 

entonces tienes que conocer a todos en 8 sesiones y es muy poco tiempo, es como un 

conocimiento exprés, donde quieres darlo todo y recibirlo todo. Estaría bien que 

tuviéramos más tiempo”. Mosheen.       

 

4. “Durante mi educación no había variedad, éramos dos filipinos. Era como una 

oportunidad para conocer más mi cultura, no me creado entre la comunidad filipina…” 

Jackelyn. 

 

 



62 
 

5.  “Los primeros dias me siento como algo diferente porque soy de Asia. Viene gente de 

todas partes, sobretodo de américa latina, o España en general de aquí Europa, y en Asia 

la cultura no tocas mucho, no hay mucho contacto físico. Hay diferencias en cuanto a 

experimentar el sexo, los chicos y las chicas no se  acercan. Siento que algo no es natural 

cuando contacto con gente de otro país, y más si es hombre”. Sithy. 

 

6. “La gente no tiene vergüenza para mostrar lo que siente. Hacer todo sin límites, eso me 

gusta mucho”. Ahmed.  
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No obstant, 8 persones també s’han sentit impactades per la metodologia del teatre fòrum.  En 

aquest sentit, com a eina que realment propicia la interacció intercultural d’una manera plena, 

uns quants participants ho han valorat així:   

 

- Perquè el teatre apropa a viure la realitat sobre un conflicte i es quan aleshores podem dir que  

fem o som interculturalitat.  

 

 

- Alhora, el teatre fòrum proposa actuacions sobre situacions reals i per alguns participants això 

és realment significatiu, ja que han experimentat una classe d’experiències que els han marcat 

tota la seva vida.  

 

- Per últim, perquè apreciar la diferència entre els participants que actuen, és compartir d’una 

manera especial l’experiència de la comunitat intercultural.   

 

1. “En aquest context, el teatre t’apropa a viure la diversitat. Quan ja ho fas 

interculturalment crec que t’aporta viure diferents visions d’altres cultures, tothom ofereix 

des de la seva posició una solució, la seva opinió, i realment sempre et pot sobtar, i 

penses...“jo no ho hagués fet així”. Iman. 

 

2. “La experiencia del inmigrante en patera que le pilla la poli. En eso me siento identificado 

y me gustó que se recrearan este tipo de situaciones, me impactó. Además, nunca había 

hecho teatro antes en mi vida”. Raju. 

 

3. “Adrián es un tipo muy especial y lo admiro, porque cuando nos separan en grupos y 

trabajamos juntos, me hace pensar en cómo se componen las actuaciones. Somos 

diferentes y por eso tenemos que actuar, porque somos diferentes. Compartir des de la 

diferencia, lo creo muy importante”. Amo. 

 

 

 

- Em sembla curiós no obstant dels resultats sobre l’impacte que, no gaires participants han donat 

compte sobre el fet que són moltes coses les que compartim entre les diferents cultures, més de 

les que ens fan pensar. En aquest sentit, només 6 persones han parlat sobre el tema:  

 

- Es destaca de l’experiència del taller que alguns participants han après per exemple, sobre les 

persones refugiades, que a més de ser musulmanes també algunes formen part de la defensa 

dels drets homosexuals.  

 

- D’altres, fan constància de com el taller genera la consciència de les nostres semblances culturals, 

fent-nos veure a partir de la diversitat que realment és possible compartir un mateix sentiment 

entre diferents persones i aleshores, és possible descobrir moltes altres més coses en comú.  

 

- Per últim, perquè la societat et ven la diversitat marcant-ne especialment les diferències, quan 

realment són més coses les que ens uneixen. Som humans i sentim i estimem per igual.   
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1.    “Saber que una d’aquestes persones, o si més no això em va comentar una companya, 

a la condició de refugiada li sumem la intersecció de formar part del col·lectiu 

LGTBIQ+, em va impactar. Doncs tot i jo sentir-me part del mateix col·lectiu, no 

entenia perquè aquesta distinció… , per la ignorància de caure en la persecució del 

propi col·lectiu en altres indrets del món. A la vegada, que aquesta persona 

s’identifiqués amb la religió musulmana… tot i conèixer algunes lluites que hi han als 

països àrabs, ho reconec… amb sinceritat… em va impactar”. Carles. 

 

2. “Todos compartíamos un mismo sentimiento o interés, no solamente de cómo somos 

culturalmente sino que también nos entendemos, compartimos ciertos aspectos”. 

Jackelyn.  

 

 

3. “Vaig valorar que tothom està connectat, que les nostres diferències te les venen com 

més fortes però en realitat són moltes més coses en comú les coses que compartim. 

Tothom pot estimar, tothom té sentiments, etc”. Adriana. 

 

En definitiva, conèixer les impressions dels participants en relació a  la diversitat del taller, penso 

que és tenir en compte el bagatge cultural de cadascun/a. També, ens permet saber en quina 

mesura es relacionen amb persones de diferents cultures i si els hi costa més o menys adaptar-

se en un ambient d’aquest tipus. D’aquesta manera, podrem preveure els elements que 

perjudiquen la interacció entre aquestes persones més fàcilment, ja que disposarem del 

coneixement de les seves vivències i de la relació que tenen en contextos de diversitat. 

En aquest cas, els resultats mostren que les diferències culturals impressionen per sobre dels 

aspectes comuns que compartim. Penso que en un principi es difícil no parlar de la diferència 

quan es conviu en la diversitat. No obstant, viure la experiència del taller de manera positiva 

reflexa les ganes de seguir creixent i aprenent a través d’aquest espai.  

5.  
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Les relacions afectives que es generen a partir del taller, ajuden a qüestionar el valor dels 

estereotips culturals i com a conseqüència penso que val la pena que se’n parli en societat. En 

aquest cas, només una participant de 24 no va establir massa relació amb ningú en la última 

edició, per un motiu que segons ella no s’havia repetit en altres ocasions: “Més potser per una 

qüestió generacional, que no pas cultural. En d’altres edicions s’hi concentrava més gent jove i sí 

que vaig fer amics”. Alhora, la participant tenia la funció de dinamitzar juntament amb l’equip de 

voluntaris de la Xixa Teatre el taller. “Potser des de la perspectiva de dinamitzadora no n’era tant 

conscient en aquest aspecte”.      

 

No obstant, és realment positiu que la gran majoria dels participants pogués fer amics. És 

important conèixer a les persones realment com són si volem defensar la causa antirumors i 

transmetre bé el coneixement sobre elles. En aquest sentit, destacaria dues experiències al 

respecte:  

 

1. “La mezcla entre todos creo que es muy positiva. Es la experiencia más bonita para todo, 

es un buen sitio para aprender a sentir y explicar lo que se siente des de la cultura de cada 

uno. Una buena oportunidad para conocer otras personas, otras culturas, otra 

mentalidad”. Ahmed. 

 

2. “Es una suma de varias cosas. Tiene que ver con el ‘feeling’, la energía mágica que puedes 

llegar a tener con una persona más allá de donde sea, qué sientes con esa persona cuando 

la miras, cuando compartes algo. La casualidad de encontrar en esa dinámica que hace 

que esa persona te sorprenda o te anime a mirarla. Con la causalidad, provocar un espacio 

donde puedas conocer esa persona, i así ella te va a conocer a ti”. Patricia. 

 

- Fins i tot, 7 participants asseguren haver fet amistats intenses. La majoria, entre participants de 

diferents països. Mostro un parell d’exemples on es demostra fins a quin punt el factor personal 

és tant important que permet generar l’oportunitat de viatjar:  

1. “Em vaig fer molt amiga d’una noia de Cambodja. Es maquíssima, una persona molt 

positiva, em vaig sentir molt acollida per ella. Sensacional perquè em trobava com a casa, 

amb ella”. Sara. 

 

2. “Una de les experiències que guardo amb més afecte és amb una noia de Cambodja amb 

qui vaig coincidir durant la vuitena edició. Vaig aprendre quins són els valors de la gent 

asiàtica comprenen per viure (de manera generalitzada. Ella em va posar en contacte amb 

la seva família de Cambodja i aquesta, em va acollir en una experiència que vaig realitzar 

l’any 2015 viatjant 7 mesos pel sud-est asiàtic”. Helena. 

 

- En aquest cas, 18 participants de 24 afirmen haver fet amistats amb persones de diferents 

països perquè mostren afinitats comunes i no fan distincions culturals alhora de relacionar-se. 

En aquest sentit, també ajuden molt les xarxes socials a mantenir el contacte:  

 

1. “Depenent de la personalitat de les persones, hi ha qui es molt simpàtic o té molta 

experiència, son mes empàtics i et fan sentir molt còmode, però gairebé tots son molt 

simpàtics”. Rishta.   
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2. “No tengo ninguna conexión especial con nadie en concreto, con todo el mundo. Las 

personas como personas”. Raju.  

 

3.  “He hecho muchas amistades de varios países y con parte de ellos seguimos en contacto 

por redes sociales”.  Josep Maria. 

 

 

-  Alhora, penso que és important també destacar una experiència diferent, ja que l’interès 

d’alguns participants en relació amb altres pot ser perquè comparteixen més o menys la 

mateixa cultura: 

 

1. “Es curioso que si son cercanas a mi procedencia de filipinas, siento que algo nos liga, me 

pasó con Sithy, Rishta, gente de Indonesia, etc. Y más o menos estamos en el mismo lugar, 

hay algo que nos hace llevarnos bien, no sé muy bien cómo explicártelo, es muy especial”. 

Jackelyn.  
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6.  

 

 

De les incomoditats que han viscut els participants en el taller, podem esbrinar com s’han 

enfrontat als estereotips i de quina manera han viscut la relació amb els participants de diferents 

orígens. En aquest sentit, 16 sobre 24 participants han tingut algun tipus d’incomoditat o 

dificultat. 

No obstant, el tipus de conflicte és diferent segons com el viuen els participants. Per exemple, la 

qüestió cultural que alguns experimenten amb xoc, en relació amb altres companys. Per aquest 

motiu, 4 participants estaven incòmodes en algun moment del taller. En canvi la vergonya, la 

diferència d’edat, l’idioma o l’intel·lecte són factors que provoquen més conflicte, (per un marge 

molt petit, possiblement inexacte).  

- D’aquests 4 participants, una asiàtica considera el conflicte de la qüestió cultural un conflicte 

molt comú per els asiàtics que es relacionen amb persones d’altres cultures diferents a la seva. 

Alhora, creu que sovint s’estereotipa als asiàtics/es quan no hi ha prou temps per aprofundir en 

la relació. No obstant, alguns participants no asiàtics reconeixen que també hi havia intimidació 

per part seva alhora de relacionar-se: “Quizás la incomodidad que sentí fue que el contacto físico 

al final del ejercicio fue de una fusión a la que no estoy acostumbrada con una persona con la que 

no tengo una gran confianza”.  

- Per últim, alguns participants consideren que la mala gestió de les emocions pot provocar en 

algunes ocasions, situacions confuses o incòmodes. En aquest sentit, aquest participant creu que 

està millor preparat per relativitzar aquest aspecte.   

 

1. “Al principio cuesta, pienso que es normal, hay gente que en seguida la comprendo muy 

bien, pero con otros no tanto. Creo que es por ser de Asia, a veces. Noto que entre los 
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españoles es más fácil que se entiendan, a mí se me escucha menos. Me siento un poco 

afectada”.  Sithy.  

 

2. “Xocada amb un exercici amb un company xinès.  La persona t’havia de conduir per la sala 

amb els ulls tancats. El notava molt nerviós, en un principi, i em feia sentir malament 

perquè m’ho transmetia, no sabia com ajudar-la. De mica en mica, es va anar relaxant”. 

 

 

 

3. “Creo que hay temas que los tengo más trabajados que otros, las emociones las tengo 

más reguladas y controladas que en otros casos, más trabajadas, y estoy más 

acostumbrada a debatir sobre unos temas más que otros”. Patricia.  

 

 

 

En relació als resultats, penso que es bastant positiu el procés que la majoria de participants han 

fet des del teatre fòrum, si tenim en compte que dels 24 participants gairebé tots/es han 

participat en la totalitat del taller. En aquest cas, el tipus d’incomoditat em sembla natural i de 

poca envergadura. És així com en aquest tipus d’espai resulta molt més fàcil no considerar les 

petites incomoditats com un problema significatiu. En aquest sentit, tant les persones que han 

dit sentir-se còmodes com les que no, l’experiència les ha resultat enriquidora.  

Com diu una participant xinesa: 
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1. “Creo que se puede remediar la incomodidad, hay muchas cosas por las que  podríamos 

sentirnos así, pero al mismo tiempo, hay un ambiente de libertad en todo momento”.Amo. 

 

7.  

De les dinàmiques, la majoria de participants (21 de 24), han valorat més les col·lectives que les 

individuals o per parelles. En relació a les col·lectives, 7 participants han triat les peces de teatre 

fòrum com les dinàmiques més interessants del taller. A continuació, són més valorades les 

dinàmiques de dansa.  

En aquest sentit, penso que les dinàmiques col·lectives promouen més les relacions interculturals 

més que no pas les dinàmiques individuals. Perquè  la perspectiva de la diversitat cultural, es 

recolza en la idea de conviure col·lectivament. Del treball per parelles, no obstant, em sembla 

interessant considerar la importància del llenguatge no verbal, ja que es potencia la empatia i la 

curiositat envers l’altre. Així, es fomenta l’apropament cap a  la resta de participants.   
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8.  

 

Dels 24 participants, 10 diuen haver patit discriminació racial. De les quals, una d’elles, assegura 

haver-se sentit  també discriminada dins del taller: 

“Des del proyecto, a veces hay gente que se hace antes con los que no somos asiáticos, me siento 

afectada por eso. Siempre hay alguien. Yo también a veces tengo miedo porque casi siempre hay 

alguien que te hace sentir así”. Sithy.  

No obstant, si tenim en compte l’experiència de la resta d’asiàtics, les impressions no són les 

mateixes:  

1. “El teatro es una experiencia muy guay, allí nadie intenta juzgarte, no discriminarte, 

además”. Raju.  

2. O “No, nono. Perquè tots som com de diferents països i es com que tots som iguals, en 

aquest sentit. El fet de que siguem de diferents cultures, ens fa a cadascun de nosaltres 

molt únics”. Rishta. 

3.  I, per últim, “Más que discriminada diría yo que, me ha ayudado más a identificar los 

problemas que puede haber en la sociedad, en un grupo de amigos  y saber reaccionar 

ante ellos. Me he sentido en un grupo muy abierto, receptivo”. Jackelyn.  

Donat que altres asiàtics/es no manifesten aquest retret, penso que la vivència de la participant 

pot haver estat originada per qüestions relacionades amb la seva personalitat. No obstant,   

l’estereotip cultural sobre els asiàtics és present sobretot en relació al contacte físic. En aquest 

sentit, identifico a través de la següent caricatura aquesta situació:  

 

Malgrat això, penso que no es tracta d’una discriminació en tota regla sinó d’un prejudici 

interioritzat que costa superar a dues bandes: La mateixa asiàtica amb la por de ser rebutjada i 

les persones que d’entrada s’hi relacionen amb prudència per interaccionar amb ella.  

Així doncs, com s’explica a la guia pràctica de l’agent antirumor, semblaria que assumim els 

estereotips d’una forma tant enraigada a l’inconscient social que ens sorprenen poc les 
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sensacions que provoquen: “Més enllà de la base real o empírica que puguin tenir els prejudicis, 

es produeix la ironia que els nostre propis prejudicis actuen com un mecanisme social potent que 

reforça aquesta base real”().  

- No obstant, hi ha 9 participants que s’han sentit discriminats fora del taller. Per tant, no es 

d’estranyar que l’anterior participant asiàtica ja es sentís discriminada abans del taller: 

 

” Fuera del taller a veces se me persigue. Me hablan como si me gritaran, no me atienden 

como a los demás. A veces pienso que no tengo ganas de comprar en algunos sitios porque 

me miran como si fuera a robar, y entonces pienso, no quiero ir. No es un problema muy 

importante pero sutilmente lo siento, me miran como diferente”.  Sithy.  

 

- En aquest cas, es presenta una situació en la que moltes persones desconegudes interactuen 

de cop enviant missatges espontanis sense tenir massa en compte el receptor, tot i que sempre 

hi ha cultures més afins que no pas altres. Com en aquest exemple:  

 

1. Aquí, más que discriminación creo que va a sensibilidades. Yo estoy en otra honda y no le 

doy importancia igual a quien sí que le da lo que sea. El europeo no trata igual al 

latinoamericano que al musulmán, compartimos muchas cosas, des de la lengua, la 

cultura, la religión. Yo creo que eso ayuda. Eric. 

 

- Així doncs, l’experiència de discriminació pot provocar no obrir-se a tothom de la mateixa 

manera i per tant, es relaciona més selectivament:  

 

2. “Yo creo que antes tenía una relación mucha más fluida con las personas que conocía y 

ahora he cambiado esa manera tan sencilla de relacionarme, es decir, ahora actúo 
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mediante niveles. No comparto con todo el mundo mis experiencias ni mi vida, sino hasta 

que siento que la persona me conoce y la conozco desde cero etiquetas”. Adriana. 

 

9.  

En relació a la pregunta, pots establir relacions amb persones d’altres països sense estereotipar-

les? Una majoria de 16 participants responen afirmativament. En aquest cas, 6 persones per 

motius inculcats en l’educació, bé perquè se’ls ha transmès aquests valors i reconeixen des de la 

igualtat a totes les persones de qualsevol origen, o perquè han sigut jutjades durant el transcurs 

de les seves vides i per tant comprenen que jutjar sense conèixer no és una bona opció.  

No obstant, no només l’educació et forma sobre la diversitat: “Creo que la gente de mejor 

educación a veces parece que tienen más facilidad para no juzgar, pero no siempre es así”. (Raju).  

- En aquest sentit, altres 6 participants també opinen que la convivència en la diversitat és la clau 

per assolir un procés realment transformador que prepari a les persones per aquest context: 

 

1. “Quan tu veus una persona d’una cultura que desconeixes, crec que veus un estereotip. 

Però quan la coneixes, deixes de llegir-la envers un estereotip, incloent-la dins del teu 

cercle cultural. Jo,  aprenc d’aquest taller que el que s’estereotipa es lo desconegut, el que 

són les barreres, els murs culturals que impedeixen conèixer la persona. Però un cop 

passat aquest pas, quan es tracta del teu veí, del teu professor, etc. ja es tracta d’una 

persona propera en el teu cercle. Ja ho diferencies de l’estereotip i ho visibilitzes coneixent 

la persona, en base a la experiència”. Aida. 
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De totes maneres, no tothom té l’oportunitat de viure aquestes circumstàncies i per tant, no 

poden superar alguns prejudicis tant fàcilment.   

- De fet, 4 participants opinen que és realment complicat no estereotipar per diferents motius: Per 

els missatges que ens fa arribar la societat, per l’acumulació de diferències culturals en 

determinats contextos, i per últim perquè senzillament els estereotips habiten dins de cadascú 

de nosaltres (la por a la diferència). 

 

1. “Es difícil no estereotipar, hay veces que es inevitable pero intento pararme a pensar por 

qué, muchas veces porque están totalmente normalizados en nuestra vida diaria y desde 

nuestra crianza. Es complicado derribar prejuicios e ideas preconcebidas e indagar o 

conocer al “otro”.  Úrsula. 

 

- Una persona entre 24, però, s’ha mostrat una mica més escèptica en relació a la idea d’aconseguir 

no estereotipar, perquè  realment pensa que es impossible no fer-ho mai del tot. No obstant, els 

seus arguments van en la línia de buscar maneres que fomentin la trobada de la diversitat:  

  

1. “No, de nou no vull quedar bé i crec que en la seva totalitat és impossible. No estereotipar 

implica conèixer i mai podrem saber tot arran de les diferents identitats i pertinences de 

cada persona del món. Hi ha tantes identitats com persones i relats de vida. Crec que la 

clau esta en no generalitzar, no donar per suposat, dialogar i conèixer”. Carles. 

 

Així doncs, penso que conèixer les opinions del col·lectiu i analitzar-les, fa possible saber quins 

són els matisos en que es sustenten els estereotips culturals i de quina manera es viuen en la 

societat. La convivència suposa sempre un conflicte, intercultural o no, i sempre genera un 

enriquiment. Considerar que és complicat el fet d’enderrocar els estereotips, es  important a tenir 

en compte perquè sabent-ne els motius, podrem ser més conscients per poder-los superar. 
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10.  

Els 24 participants, han afirmat poder aplicar els coneixements transmesos en el taller. El més 

interessant per a mi, no obstant, es concretar com aquesta afirmació es posa en pràctica en la 

seva vida diària  

- En aquest sentit, 6 participants afirmen tenir més coneixement de les diferents cultures i altres 

6, afirmen haver-hi après com desmentir rumors i falses dades. En el primer exemple, s’explica 

com de la experiència de la peça de teatre fòrum on es tractava el tema de l’espai públic, es va 

assolir un procés d’aprenentatge col·lectiu investigant el sindicat de manters de Barcelona. En el 

segon, s’explica l’actitud conseqüent de com trencar amb els estereotips des d’un mateix/a.  

 

1. “Te das cuenta de que no siempre nos preguntamos más allá de lo que muestran los 

medios, los manteros compran también su mercancía antes de venderla…en un sitio como 

las puede comprar cualquiera. Donde está la ilegalidad? He aplicado los conocimientos, 

he aprendido a pensar que no hay que juzgar hasta el momento en que te informes bien, 

para a la vez saber de lo que hablas”. Imma. 

 

2. “Me ha empoderado, cuando veo una situación de opresión, aunque sea de un nivel leve 

entre comillas inicial, yo expreso mi voz, hago constar que no estoy de acuerdo y también 

me he convertido en una experta en no hacer circular rumores, y he aprendido qué hacer 

cuando ellos se presentan en mi vida”.  Adriana.  

 

- Tot seguit, 5 persones afirmen aprendre a reflexionar i a preguntar-se abans d’actuar:  

 

1. “La diversidad cultural también hace que veas no solo el 50% sino el 100%. Ves las dos 

partes. Ves el opresor y el oprimido y que el oprimido muchas veces también es opresor”.  

Patricia. 
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2. “El taller m’ha fet revisar la manera que jo tinc d’entendre el món i la diversitat de mirades 

que hi ha per viure’l”.  Helena.  

 
- Després, en els percentatges menys significatius, destaquen les valoracions que es mostren en el 

gràfic: Adquirir una mentalitat més oberta, no jutjar sense conèixer, posar-se en el lloc de l’altre, 

actuar amb sinceritat i respecte, relacionar-se sense pudor i aplicar dinàmiques grupals des del 

teatre de l’oprimit.  

 

Preguntar-nos sobre quins coneixements han adquirit els participants, ens dóna informació sobre 

el grau de creixement assolit en el taller. Conèixer les seves reaccions i experiències posteriors, 

ens explicaria de quina manera el teatre fòrum és una eina eficaç a favor de la convivència 

intercultural i la diversitat. El coneixement intercultural en sí mateix no és suficient per garantir 

l’èxit en la pràctica. Cal una actitud pro-activa en la persona, per tal que esdevingui una ferma 

defensora de la diversitat i de la igualtat. Penso que és més satisfactori el resultat de desmentir 

rumors i falses dades, encara que el fet de guanyar coneixement pugui conduir possiblement a 

aquest fet.  

 

En aquest sentit, per a que puguem desmentir els rumors i prejudicis  en relació a l’altre, cal que 

esdevingui una voluntat de posar-se en el lloc de l’altre alhora que ser més comprensius i 

tolerants, no des de la ignorància sinó des del coneixement:  

 

“Si me da tiempo para explicarlo, lo explico, pero si la persona no quiere 

entender, entonces ya es más difícil, depende de ellos: Que si quieren saber bien, 

sino, no es mi problema. Pero sí, lo intento. No te aseguras que la otra persona 

te entienda,  ellas también tienen que querer”. Raju.  
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En aquest exemple, una persona del taller afirma que és complicat aplicar els coneixements quan 

la societat sovint no accepta estar predisposada a empatitzar amb la diversitat.  

 

11.  

 

En quant a la pregunta si el taller ha influït positivament en la manera de veure i relacionar-se 

amb les persones de diferents orígens, la resposta és afirmativa en un 92%, (Un resultat de 22 

participants). Un 63%, reconeix que l’eina del teatre fòrum ha sigut indispensable per poder 

desenvolupar una actitud personal i col·lectiva més activa en la lluita contra els estereotips, així 

com sentir-se més predisposada a relacionar-se amb qualsevol persona independentment del seu 

origen.  

 
1. “Els primers dies al taller donen molta importància a que les persones parlin entre elles, 

interactuïn entre totes. Això ajuda a relacionar-se. Conèixer-se, i després, treballem junts. 

Tot plegat s’aconsegueix que sigui fluid i molt fàcil. Com pot ser que sigui tant difícil a la 

vida real?” Iman.  

 

2. “Antes de empezar el taller no tenía ni idea de las personas de otro origen. A veces no 

quiero comunicarme con ellos, pienso que son personas diferentes a mí. Pero después del 

taller empiezo a abrir mi corazón y contacto con ellos. Me conozco a mí misma más que 

antes, tengo mejor idea del trabajo en equipo, comparto ideas, acepto los errores, acepto 

criticar, adaptarme a la persona o situación”.  Sithy.  
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3. “En situacions de conflicte, en la meva vida me n’he recordat molt del teatre fòrum. Ara 

m’ho plantejo com si l’espectador estigués al teatre i em començo a qüestionar què fer. 

Em va passar fa poc al metro, per exemple, i no vaig actuar com m’agradaria. Una cosa 

es dir-ho i l’altre fer-ho, de vegades trobar-t’ho no es tan fàcil, i almenys això el teatre 

fòrum t’ho recorda”. Sara.  

 
4. “Sin saber qué nos ha pasado a cada uno, a veces solo es necesario explicar y escucharnos. 

Creo que mucha de la gente que viene del Islam, veo que a veces son diferentes porque 

tienen su lucha, pero cuando los conoces son majos, son amistosos como cualquiera 

amistoso/a”. Amo.  

 

El teatre fòrum, per tant, ha estat una eina molt satisfactòria i efectiva per aglutinar  una sèrie de 

persones que es coneixen del no res, perquè de cop es trobin en un projecte comú que resulti 

vital per a tothom, degut a la idiosincràsia del teatre fòrum. Es així com crec que el teatre fòrum 

aconsegueix col·locar-nos en el context ideal per a que sorgeixin nous vincles afectius partint de 

la diversitat cultural, mentre que habitualment  al carrer no passa. 

 Des d’aquesta perspectiva, es connecta emocionalment amb tot tipus de persones. De la 

participació col·lectiva, es van obrint també possibilitats de millora personal, com l’autocrítica i 

l’autoconeixement, així com es possibilita una millor adaptació en el context intercultural. També, 

s’incrementa la consciència per a actuar davant allò que sembla just i necessari per tal de lluitar 

contra les ofensives culturals negatives. Al mateix temps, es produeix un acte més conscient de 

les dificultats que tot allò suposa, adonar-se’n i agafar forces per a tornar-ho a intentar.  

El teatre fòrum, ofereix l’oportunitat de poder sensibilitzar-nos amb totes les persones per igual, 

comprendre i respectar cadascuna de les circumstancies i característiques que l’han fet ser qui 

és i l’han portat on és. En aquest sentit descobrim  que no som tant diferents.  

Finalment, dues persones han expressat que la durada del taller era massa curta per intercanviar 

des del punt de vista cultural tot el desitjable: “Cada país tiene su cultura y entonces tienes que 

conocer a todos en 8 sesiones y es muy poco tiempo, es como un conocimiento exprés, donde 

quieres darlo todo y recibirlo todo”, Mosheen.  

 

 

12.  

 

Penso que és important destacar quin tipus d’observacions han fet els participants sobre el taller.  

Es tracta d’un indicador més per esbrinar els efectes que fomenta la interculturalitat i l’aversió 

envers els estereotips.  
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-Com per exemple, en aquest cas, els 24 entrevistats/es han pogut conèixer les persones de 

diferents orígens de més a prop i les respectives cultures, així com també afirmen haver pogut 

resoldre conflictes personals que els ha permès afirmar-se i gestionar els propis prejudicis i les 

pors en relació a ‘l’altre’. Penso que no és casualitat que el teatre fòrum hagi fet possible 

desenvolupar un procés social/intercultural amb èxit:  

1. “En primer lloc individualment perquè t’empodera, perquè et dona eines perquè puguis 

aplicar en la teva vida diària, quan et trobes en una situació d’opressió  que pots fer per 

sortir-ne, quan tu veus que algú en pateix, també dir la teva. No quedar-te sense fer res. 

També perquè tens la gran oportunitat de conèixer la gent de diferents països, de forma 

de pensar diversa, perquè no només n’hi ha una, sinó moltes maneres de pensar diferents, 

però al mateix temps pots connectar amb moltes persones. Hi han moltes coses que ens 

uneixen i que podem conviure. Al final t’acabes estimant a les persones”. Adriana.  

 

2. “Te ayuda a dejar de funcionar con estereotipos, a aumentar la capacidad de escuchar a 

las personas con diferencias culturales y a desbloquear las relaciones con ellas. Es bueno 

abrir la mente y el corazón a las dificultades de los otros para reducir el nivel de 

conflictividad social”. Andrés. 

 

En aquest sentit, penso que es important també tenir present el percentatge de participants que 

afirmen reaccionar davant les situacions d’opressió en la defensa dels oprimits. 10 persones 

aposten per un canvi social des de l’actitud de cadascú/na de nosaltres. No obstant, tampoc no 

es massa alt.  
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Per acabar, em resulta interessant destacar com dues persones han assegurat que el fet de crear 

una comunitat en el taller d’una manera diferent a l’habitual, és una realitat molt positiva. En 

aquest sentit, penso que seria com “establir contacte i amistats noves per a realitzar activitats 

engrescadores que sovint, no podem dur a terme amb les persones del nostre entorn més 

proper”, Helena. 

Malgrat això, aquests tipus d’espais no acostumen a  trobar-se fàcilment, a no ser que conegui la 

institució o l’associació de la Xixa Teatre. És un luxe, certament, que en una ciutat com Barcelona, 

tant globalitzada, es pugui disposar d’aquest tipus d’espais on es treballa la convivència 

intercultural.  

 

 

 

Finalment, és útil saber a quines persones els participants recomanarien aquest taller. Dels 19 

participants entrevistats per aquesta pregunta, 9 recomanarien el projecte a qualsevol tipus de 

persona:   

1. “Si, en realidad recomendaría el taller a todos sin prejuicio alguno”. Adriana.  

 

- Mentre que, 6 persones, recomanarien el taller a tots aquells ciutadans/es catalanes que no han 

interaccionat amb persones de diversos orígens o tenen dificultats per relacionar-s’hi:  

 

2. “Para que salieran del mundo a veces hermético y limitado al que están acostumbrados 

a vivir y para que ampliaran su visión del mundo”. Sara. 
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3. “Penso que les persones que ens trobem en situació de majoria cultural, som aquells que 

necessitem aquest espais d'encontre per sortir del nostre “guetto majoritari” i conèixer 

altres realitats. Doncs, entre d'altres, aquest poder adquirit és el que pot actuar de 

facilitador i mediador entre alguns àmbits específics (per exemple altres llocs de poder)”. 

Carles. 

 

- Per últim, penso que es important reconèixer que 3 participants recomanarien el taller als 

asiàtics/es:  

 

1. “Tenemos problemas para estereotipar  a la gente en la China, juzgamos. Si eres de África, 

serás sucio por ser pobre? Lo que necesites saber, en un curso como este te lo muestran, 

para que sepas bien de todo esto”. Amo.  

 

2. “De Asia les diría de participar, es muy especial: Porque te ayuda a perder miedo, 

vergüenza, para no sentirte mal en público, sientes que estás haciendo algo muy 

importante para ti. No es mucho tiempo, tres meses, pero creo que no importa la cantidad 

que te pueda enseñar”. Sithy.  

 

3. “De la India a aquí, se lo explicamos y están en shock. Nosotros hemos pasado por mucho. 

La gente de la India no conoce mucho el teatro, y es una buena manera para relacionarse 

interculturalmente. Yo no creo que haya otra manera de saber de otra cultura”. Raju. 

 

En general, trobo que és realment positiva la varietat de persones a les que els participants 

recomanen el taller. Això és així, potser perquè s’han sentit còmodes en la diversitat i s’han 

expressat amb llibertat. La convivència intercultural ha sigut possible. També, es significatiu que 

alguns participants, alguns catalans, recomanen aquest taller per a persones nascudes a 

Catalunya, perquè tenen la certesa de que ampliarien la seva perspectiva i els ajudaria a conèixer 

de més a prop altres realitats per tal de no jutjar-les sense realment saber. Alguns participants 

asiàtics el recomanen molt necessàriament a persones del seu país:  

1. “Ho recomanaria a gent, de ment tancada i que treballa per l’administració publica, que 

no fan un filtratge del que escolten, que treballa per la interculturalitat i de cop, 

reprodueix estereotips culturals pels que estan combatent. Van expandint rumors sense 

saber què es veritat i què no, i això s’expandeix. Que tinguessin en compte la persona com 

a persona, que s’informessin, perquè es molt delicat descobrir-ho de vegades, no es fàcil, 

però m’agradaria molt que aquesta gent ho intentés, perquè tindrien una altra visió. I que 

reflexionessin també, d’on venen, d’on provenen ells? Amb quines condicions? Els 

agradaria que els tractessin així?”. Sara. 

 

2. “No solamente para la gente que viene de fuera, también a los que llevan aquí mucho 

tiempo. Para mí, la edición del 2013, el grupo era muy variado. Eché en falta gente que 

fuera de aquí. Éramos muchos del área asiática. No nos interrelacionamos por ambas 

partes como me hubiera gustado”. Jackelyn. 
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Només 6 participants eren d’origen asiàtic i els ha sobtat que portant-se a terme el taller a Casa 

Àsia, no hi hagués més persones d’aquesta procedència: “Quizás en mis expectativas deseaba 

encontrarme con más personas de Asia, dado que Casa Asia ha propiciado este taller”. Úrsula.  

D’entrada, el taller té el deure d’aproximar el continent asiàtic a les relacions amb Europa. No 

obstant,  suposa també un gir cultural pel que fa a les relacions afectives d’aquestes persones, el 

fet d’adaptar-se en un espai on hi conviuen tantes sensibilitats diferents. En aquest sentit, és 

important recordar que dues persones procedents del continent, veteranes en l’experiència del 

taller, sentien que els havia faltat temps per dur a terme la convivència intercultural tant com els 

agradaria. És un repte per Casa Àsia, incorporar més persones asiàtiques.  

En quant a la metodologia del teatre de l’oprimit, em resulta interessant destacar el fet que una 

participant veterana del projecte, opina que seria més satisfactòria l’acollida des de la 

metodologia en el taller si la majoria de participants coneguessin prèviament aquesta eina:  

“Veure una peça de teatre fòrum i després ja dir, ostres, vaig a veure de què va doncs, 

aquests curs. Potser es comença massa directe sinó. D’aquesta manera, et crida l’atenció 

i potser llavors ja t’interesses a nivell intercultural”. Iman.  

A la majoria dels participants, els va agradar aquesta experiència intercultural des dels primers 

dies, independentment d’estar més o menys familiaritzats amb la tècnica del teatre fòrum. Molt 

pocs van abandonar  per manca de motivació. Per la majoria, ha estat una eina que ha propiciat 

que tothom s’impliqui positivament.  

Finalment, m’agradaria tancar el capítol mencionant l’experiència d’una de les participants a qui 

va interessar aquest taller per la metodologia del teatre fòrum des d’un començament. Penso 

que, resumeix molt bé la idea sobre l’increïble espai que es genera al voltant de la diversitat de 

persones, que estan unides per actuar juntes i així dur a terme des del teatre fòrum el que no 

seria igual des d’una altre proposta. Demana, si mes no, més respecte i llibertat en la societat.  

 

“Soy una persona a la que ya le motivaba la diversidad cultural des de un principio, la sigo 

eligiendo y sigo viendo que es de los tesoros más grandes que tiene esta ciudad. Lo que 

pasa, muchas veces, es que el mar con el que te mueves, a veces no es el indicado con el 

que poder crecer y compartir ciertos temas. El respeto, en según qué ámbitos no está tan 

llevado, la libertad de expresión tampoco. Con la Xixa y estas premisas, es lo que hace que 

esto sea una maravilla”. Patricia. 
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2nt Anàlisi: Entrevista a la coordinadora del taller     Imma Llort i Juncadella  

 

 

 

 

A partir d’aquesta entrevista, podem contrastar de quina manera els resultats dels participants 

s’interpreten i es valoren des de la experiència del taller per part de la Imma Llort, corresponsable 

del projecte de teatre fòrum de Casa Àsia. Com a antecedent del projecte, des de Casa Àsia la 

Imma ja havia dirigit una trobada setmanal a Mallorca en la que joves espanyols i asiàtics 

participaven d’un espai compartit amb l’objectiu de generar aliances culturals. El projecte va tenir 

un gran èxit i  aleshores, el taller de teatre fòrum es va proposar com una opció de futur i així és 

com decideix contactar amb la Xixa teatre.  

L’Imma,  explica com emprèn els ciments d’aquest taller amb l’única intenció d’oferir un espai de 

trobada intercultural amb persones de múltiples orígens, en el que es promogui el màxim 

intercanvi a través del diàleg i el debat col·lectiu. En aquest sentit, el projecte es va promocionar 

com un espai en el que la diversitat cultural i l’intercanvi promogut per les persones de diversos 

orígens, és el principal interès. Més tard, donaria importància a la metodologia teatral. L’Imma 

personalment ja adquiria aleshores coneixements en el camp del teatre social, tot i no 

experimentar llavors la mateixa perspectiva ni les pràctiques del teatre de l’oprimit d’Augusto 

Boal. 

Explica com també des del taller s’ofereix l’oportunitat per seguir treballant la convivència 

intercultural en el moment en que s’acaba, fent possible l’ espai comú entre  persones de cultures 

diverses però que comparteixen un mateix context, en aquest cas, Barcelona. Sobre aquesta idea, 

alguns participants que de fet han participat diversos cops, des de les entrevistes deixen 

constància de quina manera el taller motiva i promou les ganes de seguir creixent des d’aquest 

tipus d’ambient: 

1. “Ahir ens parlàvem amb alguns. Alguns estan organitzant activitats junts, no son amistats 

molt profundes però encara hi ha contacte. Del Japó, d’Alemanya, del Canadà, etc. A cada 

edició et ve un grapat de gent diversa, sempre agafes contacte amb algú de cada edició. 

“Si torneu o si veniu a tal país aviseu-me”, etc.” Iman. 

 

2. “Sí, o sigui…vam fer bastantes activitats després del teatre, portar el teu menjar, quedar 

després de sopar,  intercanviar un munt de coses, etc”.  Adriana.  

 
En aquest cas,  però, la darrera edició desafiava una mica aquesta idea, en el sentit que compartir 

un context multicultural després de realitzar aquest tipus de taller, no es ben be del tot real, 

tenint en compte aquesta opinió:  

 
 



83 
 

3. “En altres edicions el grup era molt diferent perquè la majoria acabaven d’arribar, no té 

res a veure la vivència que vaig tenir a la d’aquesta edició. Respecte la diferencia cultural 

penso que entre els participants es distingia per l’origen, en gran part per l’origen 

descendent dels pares, però en quant a cultura, gairebé tots érem catalans, integrats”.  

 

 De fet, sobre l’impacte cultural, la Imma parla de l’alta participació de joves d’origen 

asiàtic especialment de les primeres edicions. No obstant, respecte aquest col·lectiu, sent 

profunda satisfacció per com els joves s’expressaven, s’obrien envers els altres. En aquest 

cas, valora que la interacció entre els participants ajudés als asiàtics/es a desinhibir-se, a 

superar reptes com  en el contacte físic pel fet de construir més ponts i diàleg, tenint en 

compte que els asiàtics/es tenen una herència cultural d’origen força diferent de la resta 

i molts no hi estan acostumats a relacionar-se d’aquesta manera. Així doncs, l’Imma 

valora la importància d’alguns canvis que es van produint en l’estructura cultural asiàtica 

gràcies a aquesta interacció. En aquest sentit, recordo un exemple d’experiència similar 

amb la relació envers els asiàtics: 

 

4. “Xocada amb un exercici amb un company xinès.  La persona t’havia de conduir per la sala 

amb els ulls tancats. El notava molt nerviós, en un principi, i em feia sentir malament 

perquè m’ho transmetia, no sabia com ajudar-la. De mica en mica, es va anar relaxant i 

al final vam acabar fent una escena de titànic, com una persona tant tímida, m’agafava 

de la cintura. Com molt fort el canvi, va ser preciós.” Sara. 

 

 

 

 Respecte els vincles afectius, l’Imma considera l’espai de tot el procés d’actuació de les 

peces de teatre fòrum com l’experiència personal més valuosa pel que fa a la relació amb 

els participants del taller. En relació a la participació asiàtica, afirma haver fet amistats 

que duraran tota la seva vida. En aquest sentit, uns quants participants també reconeixen 

haver fet amistats fortes amb la comunitat asiàtica: Per part d’una colombiana, un 

pakistanès, una filipina i tres catalans.      

 

 

 A nivell de dificultats, l’Imma afirma no haver-se’n trobat amb cap personalment. 

Respecte els participants, considera realment una dificultat el tema de l’idioma. A uns 

quants dels participants asiàtics sovint els hi costava entendre el castellà. D’altre banda, 

l’Imma insisteix amb el conflicte cultural sobretot amb les persones asiàtiques que es 

senten incòmodes en els exercicis on hi ha contacte físic, especialment en les noies, que 

s’incomodaven encara més relacionant-se amb asiàtics nois, ja que compartien el mateix 

codi cultural i per tant la cultura forçava aquets tipus de situacions. No obstant, al 

detectar aquesta realitat, el taller va decidir disminuir aquest tipus d’exercicis. Recordem 

l’experiència d’una noia asiàtica en el taller:  
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5. “Los primeros dias me siento como algo diferente porque soy de Asia. Viene gente de 

todas partes, sobretodo de américa latina, o España en general de aquí Europa, y en Asia 

la cultura no tocas mucho, no hay mucho contacto físico. Hay diferencias en cuanto a 

experimentar el sexo, los chicos y las chicas no se  acercan. Siento que algo no es natural 

cuando contacto con gente de otro país, y más si es hombre”. Sithy. 

 

 L’Imma, no ha percebut cap tipus de discriminació entre els participants. En aquest sentit, 

considera que el taller es tracta d’un espai que crida l’atenció a aquelles persones que en 

cap cas volen discriminar ni sentir-se discriminades, ja que moltes d’elles han sigut  o són 

oprimides per raons a la seva cultura d’origen, entre d’altres. l’Imma recorda que en 

general tots nosaltres podem trobar motius per sentir-nos oprimits i opressors en les 

nostres vides. Aquest aspecte, em recorda l’opinió d’una participant que donava motius 

per no discriminar a l’altre en el taller:  

 

6. “Al taller no, gens, mai. Al contrari, hi ha un ambient de molt d’interès. Et fas idees de la 

persona,  però després ho veus amb altres ulls”. Iman.  

 

 

 

 

L’Imma opina en relació a la vivència de  l’estereotip cultural que la majoria de persones que 

s’hi apunten, pensen que no tenen estereotips sobre la persona immigrant. Però, el taller 

rebel·la que això gairebé mai es cert. Ella mateixa considera una gran feina el fet de trencar 

amb els estereotips. Tenint en compte que la gran majoria dels participants han respost 

positivament sobre la capacitat que tenen per no estereotipar, aquesta altre opinió suposa 

realment un contrast. Algun participant també ho veu d’aquesta manera: 

 

7. “Eso cuesta mucho. Lo intento siempre que puedo, pero los estereotipos están dentro de 

cada uno de nosotros y el trabajo es diario para descubrirlos y romperlos”. Sabrina. 

 

No obstant, l’Imma afirma sens dubte que el taller ajuda a no estereotipar, identificant 

les situacions d’opressió i proporcionant eines per actuar i transformar també el nostre 

entorn. Aleshores, resulta encara més emocionant i intens el moment en que els 

mateixos participants exposen les seves experiències d’opressió personals.   
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 Sobre com el taller ajuda a valorar la diversitat cultural, l’Imma pensa que la convivència 

intercultural és la resposta: Permet fugir de la mirada estereotipada, escoltar i 

qüestionar-se sobre l’altre. En aquest cas, 11 participants de 24 tenen aquesta opinió.  

 

 

 

 Sobre els coneixements aplicats, l’Imma situa a la practica personal aquelles estratègies 

de transformació social que es desperten dins nostre i que sorgeixen quan presenciem 

situacions d’injustícia i opressió diària. Sis participants repetidors del taller, tenen també 

aquesta opinió:   

 

8. “Creo que en las otros talleres yo era diferente, no estaba empoderada, y ahora estoy en 

un proceso transformador de empoderamiento y creo que por eso me he inscrito esta vez, 

además que tengo muchísimas ganas de ser un agente activo de cambios en esta 

sociedad. Siempre he tenido la voluntad para hacerlo, pero me hace falta un poco de 

empenta para materializar esa voluntad y espero que este taller me entregue unas 

cuantas herramientas”.  Adriana. 

 

 

 

 Sobre els  inconvenients del taller,  l’Imma  opina que el taller podria resultar més fructífer 

si durés més temps. Dos participants del taller també són d’aquesta opinió. En aquest 

sentit, creu que les peces es podrien treballar millor, així com també milloraria la cohesió 

dels grups. També, fora bo poder presentar les peces de teatre fòrum a altres llocs.  

 

 

 

 Per últim, l’Imma recomana el taller a totes aquelles persones amb un mínim d’interès 

per aprendre i participar d’un entorn multicultural. Nou participants també comparteixen 

aquesta opinió.  No obstant,  “per  implicar-se en una experiència que és transformadora 

en sí mateixa”, per una banda podria adreçar-se a qualsevol persona que vulgui créixer 

personalment. En aquest cas, 17 participants així ho veuen. Per una altra, adquirir 

consciència de les petites lluites diàries contra les opressions afavorint el canvi social.  

Deu participants en aquest cas, ho valoren així.  
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   Conclusions sobre l’estudi de cas 

 

 

1.1 Informe final 

 

Per aquest informe s’han recollit les valoracions de cinc persones significatives del taller amb 

l’objectiu de justificar com vivien la experiència i l’opinió que tenen envers els resultats de la 

investigació. En aquest sentit, la selecció  d’aquests participants m’interessa en la mesura en que 

cadascun/a representa una cultura diferent d’origen alhora que la seva identitat actual la formen 

diverses cultures. També, perquè han repetit l’experiència del taller:  

 

 Maria Ángeles, una dona de seixanta-tres anys, jubilada, de nacionalitat 

espanyola nascuda a Espanya. Ha participat en l’edició del 2013 i el 2016. Va 

arribar a Barcelona  fa més de vint anys, per el motiu de buscar feina.  

 

 Raju, un jove de vint-i-vuit anys, nascut a la Índia. Fa 1 any i pocs mesos que va 

arribar a Barcelona, després d’emprendre el seu viatge creuant l’oceà i passant 

per l’Àfrica nord fins a quedar retingut a Ceuta i després d’uns anys, a Màlaga. 

Finalment, arriba a Barcelona amb la policia i viu uns mesos en un CIE. 

Actualment busca feina i està formalitzant la seva documentació. Ha participat 

en l’edició del 2014 i el 2016.  

 

 Iman, una jove estudiant d’Antropologia amb 24 anys, d’origen Marroquí però 

nascuda a Barcelona. Ha participat en tres edicions del taller. En la segona, la 

va acompanyar la seva mare.  

 

 Sithy, una jove de trenta-quatre anys, nascuda a Cambodja. Actualment viu a 

Barcelona des de fa vuit anys. Ha participat en la sèptima edició del taller i en 

algunes sessions de la darrera. 

 

 Imma Llort, va néixer  i viu a Catalunya. És coordinadora del taller i directora del 

projecte educatiu de Casa Àsia. Ha participat en tres edicions i ha donat suport 

en 8 edicions.  
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   Primer indicador       Motiu de residència  a Barcelona 

 

 

 D’aquests cinc participants, quatre van arribar-hi per motius de treball i es sorprenen de 

que els seus resultats siguin tant similars als participants que buscaven un canvi cultural.  

Només una persona ha expressat no sorprendre’s. 

Aquests participants són conscients que la raó per la qual deixen el seu país d’origen enrere, és 

per una necessitat important relacionada amb l’àmbit econòmic. Aleshores, entenc que pot anar 

implícita o no la qüestió cultural la qual pot dificultar certs aspectes personals com la llibertat 

d’expressió, la igualtat de drets, l’orientació sexual, etc.  

El fet de migrar no significa el mateix per a tothom perquè dependrà de quines siguin les 

circumstàncies socials, educatives, polítiques, les tradicions, els valors i en definitiva quina sigui 

la cultura del país d’origen de cadascú perquè puguem entendre els motius que la mouen a 

començar una nova vida en un altre país.  

En relació al  fet que  una persona marqui la diferència de motivació, penso que la qüestió cultural 

té més força del que sembla, sobretot per aquells participants que han viscut una situació 

d’opressió molt forta. El taller de Casa Àsia, intenta oferir un ambient acollidor a aquests 

participants per tal de facilitar la seva integració cultural.   

 

Segon indicador   Situació actual  

 

 Aquestes cinc persones reconeixen que era evident la  formació en el camp de l’educació 

social d’alguns dels participants tant per la manera d’expressar les idees com de dirigir-

se i dominar la comunicació verbal i no verbal. Només una participant considera més 

important que la formació mostrar una mentalitat oberta envers l’experiència 

intercultural.  

Considerant que set participants tenen formació en l’àmbit social i que 10 participants tenen 

formació en altres àmbits, el marge no es massa significatiu. De fet, dels 24 participants 

entrevistats dins el percentatge de  persones que treballen i/o estudien, hi ha molta diversitat 

entre l’ocupació laboral i els estudis que tenen. En tot cas, considero que aquesta realitat és 

important: La majoria dels participants, han estudiat o treballat coses diferents i no tenen cap 

connexió fora del taller. Es per aquesta raó per la que crec que en el taller resulta especialment 

interessant d’interaccionar des d’un punt de vista cultural i social a la vegada.  

L’indicador, en aquest cas és útil per constatar que el fet de que els participants parteixin de 

situacions tan diferents, no impedeix relacionar-se Inter culturalment entre ells. La convivència 

intercultural és possible independentment de la realitat de cadascú, a banda de l’origen.  
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Tercer indicador    Inscripció al taller 

 

 

 A dos participants els sorprèn que l’interès artístic sigui el criteri més baix alhora 

d’inscriure’s en el taller. La Iman, comenta que anteriorment el teatre podia ser el motiu 

principal perquè molts participants decidissin apuntar-se. Però, ara li sembla que 

s’ofereix més com una eina per assolir quelcom.  

 

 No obstant, a la Maria Ángeles no li sorprèn. Pensa que quan repeteixes l’edició, 

visualitzes tot el que t’aporta i entén que l’interès social sigui més alt, donat que un cop 

coneixes l’experiència del taller aprens a interrelacionar-te amb gent de diferents 

cultures, coneixes noves maneres  de transmetre coneixement i et formes per a la 

defensa de la diversitat cultural. Per tant, valores la transformació social. 

 

 No oblidem que 10 participants de 24 s’interessen per la vessant artística i social alhora 

perquè es tracta de teatre amb persones de diferents orígens. Finalment, els interessos 

personals (com diu en Raju), poden manifestar que el teatre de l’oprimit atrau l’atenció 

en sí mateix per treballar emocions com la vergonya o la sociabilitat. 

  

En aquest sentit, penso que l’indicador mostra la diversitat d’intencions per les quals els 

participants estan motivats a adreçar-se al taller. Com deia en l’anàlisi, és prova de que també  hi 

ha tants participants com interessos. Aleshores, es tracta d’un espai en el que la diversitat cultural 

és present abans de començar el taller. Quantes més expectatives, més profitós serà el taller.  Així 

doncs, el context es favorable a la convivència intercultural.  

 

 

Tercer indicador    Impacte cultural 

 

 

L’ opinió dels cinc participants divergeix força: 

 La Maria Ángeles afirma que li va cridar l’atenció la importància que es dóna a la religió 

en la cultura musulmana. Creu que el conflicte cultural es crea per la relació entre el 

binomi política-religió. No obstant, en el taller considera que tots els participants, siguin 

de la cultura que siguin, només tenen la curiositat de relacionar-se compartint un mateix 

espai comunicatiu i no hi ha tants prejudicis. En el context del taller, resulta una obvietat 
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la diversitat cultural; però no obstant n’hi han aspectes com el contacte físic davant els 

quals es mostren més reticències i encara sigui aquesta una qüestió a treballar. 

 

  Tot i que a l’Imma li sorprèn els avanços tant positius que s’han viscut entorn a aquesta 

experiència.  

 

 Al Raju li impactava negativament el fet de no conèixer a ningú. En canvi, en relació a les 

diferències culturals, no va sentir-se sorprès perquè per ell es més important el 

coneixement dels aspectes personals que no els aspectes culturals. En aquest sentit, el 

teatre fòrum el va impactar positivament perquè pensa que es gràcies a aquesta eina que 

pots conèixer realment a les persones independentment de la seva cultura.  

 

 A la Iman li sorprèn que hagin impactat més les diferències i no pas les coincidències 

culturals entre persones de diferents orígens perquè per ella es destacable que en realitat 

som més iguals que diferents.  

 

 

 La Sithy entén que com que les persones vivim de manera diferent, les expectatives i visió 

en relació al taller també són diferents. Li sorprèn quan per exemple força gent diu no 

impactar-se i en canvi després diu tenir vergonya en segons quines situacions del taller.  

 

Així doncs, sobre l’impacte cultural de cadascú s’observen diferències, però alhora podem 

entendre que això es pot viure com un fet natural. Penso que l’indicador ens mostra que no 

tothom està familiaritzat amb un ambient multicultural i encara menys quan es tracta de fer-lo 

intercultural. El contacte físic entre els asiàtics es una experiència de la que les cinc persones 

reconeixen la seva dificultat, però  també és aplicable a qualsevol participant que mostri vergonya 

o li costi sentir-se còmode sobretot els primers dies. En tot cas, així com opina la Imma penso que 

es positiu viure l’experiència en la seva dificultat i després viure’n la transformació. Igualment 

amb el teatre, ja que resulta una experiència molt intensa i no s’imaginen en un principi la 

quantitat de coses que aporta i genera.  

 

No obstant, penso que amb aquests resultats també l’indicador ens mostra la manca de 

consciència sobre ‘l’altre’ com un igual donat que ha estat més fàcil verbalitzar les diferències 

que no pas les coincidències. L’aprenentatge intercultural parteix de les diferències, però com 

menys se’n destaquin, menys s’estereotiparan i més present és tindrà el diàleg intercultural.  

 

 

                                    

 

  Quart indicador    Vincles afectius 
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 La Sithy, creu que en el terreny amistós, es fa difícil establir vincles propers. Sempre hi ha 

gent més oberta, però aquest fet no implica que es relacionin més profundament. En 

general, també creu que es una qüestió de manca de temps. No obstant, sí que destaca 

‘el bon rotllo’ entre la gent i s’enduu algunes amistats fortes. M’ha sorprès, però, que 

destaqués el fet que no gaires asiàtics amb qui podria compartir una cultura comuna 

semblaven tenir interès en fer-se amiga seva. En aquest sentit, reafirma llavors que 

cadascú té el seu interès en el taller i es relaciona de maneres diferents.  

No obstant, els altres participants opinen que les amistats generalment amb tothom eren obvies 

en el taller sense diferenciar entre origen, sexe o edat. 

 Al Raju li sorprenen aquells participants que es senten atrets per d’altres de la mateixa 

cultura simplement perquè hi ha un vincle cultural comú. Considera que el fet de 

compartir un mateix espai és com si tothom pogués sentir-se proper amb tothom. 

 

 La Iman comparteix amb  la Sithy la idea que el taller mitjançant els tipus d’amistat que 

sorgeixen, ha de constatar el seu interès per la interculturalitat i la ‘destereotipació’; però 

mentre els participants es relacionin amb persones de diferents orígens, ja s’estan 

complint els objectius. El fet de repetir el taller li ha facilitat fer noves amistats i ser més 

selectiva.  

 

 En aquest cas, la Imma valora molt positivament el fet que els participants repeteixin el 

taller com a mostra de que la convivència intercultural és possible.  

Per tant, aquest indicador ens diu que és realment positiva l’experiència del taller per demostrar 

que és possible la relació entre les persones de diferents orígens al propi. S’estableixen amistats 

més o menys properes, però sobretot el taller aconsegueix que la majoria dels participants 

estableixin entre ells una relació d’estima i respecte. Aquesta realitat tant simple, penso que es 

realment important. D’aquesta manera, podem generalitzar que el col·lectiu aconsegueix no 

regir-se pels prejudicis i rumors, sinó que és capaç de deixar enrere els estereotips.  

 

 

Cinquè indicador   Dificultats i incomoditats 

 

No tots els cinc participants coincideixen en les mateixes incomoditats o dificultats: 

 La Maria Ángeles està d’acord en que a les persones asiàtiques o de cultura llunyana a 

l’occidental, els hi pugui resultar més difícil la participació en el taller.  

 

 En aquest sentit, la Sithy destaca el fet que ella mateixa de vegades té problemes per 

apropar-se a certes cultures que resulten molt diferents a la seva perquè en el seu 

quotidià no estan gaire familiaritzats. Posa l’exemple de la relació entre asiàtics/es i 

llatinoamericans o asiàtics/es amb els negres i també fins i tot entre els dos sexes. Creu 

que això és real. Ella considera que no pot portar a terme algunes accions com per 
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exemple ballar, cantar i cridar de la mateixa manera com ho fan els participants d’altres 

cultures. 

 

 

En aquest sentit, coincideix amb la resta de participants en què la vergonya i la timidesa 

són condicionants comuns en el taller. En canvi, reconeix que hi ha participants amb un 

domini de les arts escèniques. A vegades també ha observat com s’establia 

inconscientment una mena de competició sobre les habilitats de cadascú que ella vivia 

amb pressió.  

 

 En canvi, per en Raju no és tant un tret cultural com una qüestió personal relacionada 

amb la por  a obrir-se a noves maneres de pensar i de relacionar-se. No obstant, és 

conscient que sobretot algunes noies asiàtiques ho viuen diferent. Ell entén que al 

principi la dificultat lingüística i la vergonya poden frenar la interrelació, però que a mida 

que avança el taller es van relativitzant aquestes qüestions.  

 

 L’Iman es mostra preocupada perquè l’idioma sigui un impediment en alguns 

participants. Considera oportú trobar una solució per tal de millorar l’eficàcia en relació 

al temps i evitar que a vegades la dinàmica sigui caòtica.  

 

 En aquest sentit, l’Imma opina que abans era una dificultat real però actualment es fan 

parelles lingüístiques dins el mateix grup perquè es tradueixi.  

 

Com deia en l’anàlisi, tenint en compte les poques persones que van abandonar el taller, podem 

dir que les incomoditats no són greus. No obstant, vistes les opinions dels cinc participants de la 

triangulació sembla que la qüestió de les diferències culturals té força més pes. En quant a 

l’idioma, sembla que es un inconvenient que condiciona més els asiàtics/es encara que en alguns 

casos es podria contrarestar enriquint el llenguatge no verbal.   

 En conclusió, reitero la idea de que la diferència genera conflicte i el conflicte és la base del taller 

intercultural. En aquest cas, l’experiència del taller supera els conflictes donant solucions i 

coneixements per tal de que no es provoqui un enfrontament cultural ni un increment dels 

prejudicis, estereotips o rumors.  

 

 

Sisè indicador    Discriminació cultural 

 

 

 En l’anàlisi, constava que una participant va afirmar que es sentia discriminada en el 

taller. No obstant, a l’hora de fer la triangulació, aquesta participant ha assegurat que 

no, que es tracta més aviat de la manca de sensibilitat o afecte. Opina que la gent del 
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taller és oberta i respecta als participants que conformen el col·lectiu. En canvi, segueix 

estant d’acord en que la discriminació fora del taller en el seu cas és present i entén que 

a altres participants també els hi passi, així com al Raju. Com deia l’Imma, des de Casa 

Àsia es comprèn que molts immigrants participants són o han estat víctimes de 

discriminació o opressió als seus països.  

 

 La resta de participants de la triangulació, es sorprenen de que algun participant s’hagi 

pogut sentir discriminat. Valoren per sobre de la discriminació, altres qüestions personals 

com la vergonya o el poc costum de relacionar-se Inter culturalment.   

 

 L’Iman, valora positivament el resultat global i considera un fet molt puntual i personal el 

cas de l’anterior discriminació. L’important és destacar la poca discriminació que hi ha en 

el taller si la comparem amb la que poden viure al carrer.  

 

L’indicador, mostra l’evidència que el taller és exemple de transformació social  ja que es tracta  

d’un espai lliure d’opressions per a tots els participants, independentment de que siguin víctimes 

de discriminació cultural en el seu tarannà de vida o no. Destacaria que les incomoditats es van 

sumant degut a les diferències culturals d’alguns participants. Dels participants que han patit 

discriminació fora del taller, cap d’ells va deixar de participar-hi.  

 

 

Setè indicador     Relació amb els estereotips culturals 

 

Tres de 5 persones que contrasten el resultats, consideren que els estereotips culturals són creats 

per nosaltres mateixes. És a dir, nosaltres som els responsables de que existeixin.  

 En aquest sentit, la Iman creu que estereotipar en el taller es més difícil però en tot cas 

veu complicat donar-ne una resposta clara perquè creu que algunes persones 

estereotipen a la pràctica però no ho diuen. En el context del taller, considera real la 

convivència intercultural i per tant, potser les persones del col·lectiu ja tenen el propòsit 

de no estereotipar. No obstant, considera que si reflexionem ens adonarem de que tots 

estereotipem, encara que sigui d’una forma inconscient.  

 

 A l’igual que l’Imma fa saber com els participants no es consideren racistes ni autors/es 

de discriminació però al taller descobreixen que la gran majoria som oprimits i opressors 

al mateix temps. En aquest sentit, opina que és de vital importància que ens hi bolquem 

per reflexionar sobre aquest tema.  

 

 

 La Sithy, coincideix amb la idea de que la majoria de gent sí que estereotipa i no es dona 

compte tot i que tingui un nivell cultural alt. No obstant, tot i que ella es mostra oberta 
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amb les persones del taller afirma no sentir-se a gust per relacionar-se amb tothom. No 

perquè no vulgui sinó perquè reconeix la manca d’informació i la quantitat de prejudicis 

infundats des dels mitjans de comunicació sobre determinades cultures.  

 

 La Maria Ángeles sí que creu que treballant sobre els estereotips és possible reconèixer 

la persona tal i com és sense partir d’ idees preconcebudes. Sobretot considera que no 

és tant una qüestió educativa sinó una qüestió més de pràctica en l’experiència 

multicultural. No obstant, cal posar en pràctica la idea que els immigrants no són 

diferents a la resta de les persones.  També, afegeix que el poder adquisitiu entre les 

persones de diferents cultures, marca diferències importants.  

 

 

 A en Raju, li sorprèn el resultat de que algú estereotipi i creu inconcebible fer-ho. No 

obstant, veu més complicat el fet de convèncer l’altre si aquest/a no respon amb la 

voluntat de canviar els seus prejudicis.  

 

L’indicador ens mostra que la majoria dels participants creuen tenir les eines necessàries per 

trencar amb els estereotips i rumors culturals sobre les persones immigrades de manera que 

puguin actuar personalment contra els prejudicis. La convivència i l’educació en valors de la 

diversitat cultural  són els  factors més valorats  per dur-ho a terme.  

En aquest sentit, penso que 16 persones de les 24 entrevistades que han afirmat no estereotipar, 

no ho van fer en funció d’un coneixement profund de cada cultura, perquè això seria impossible. 

Com bé deia la Imma, no estereotipar és molt difícil. Penso que necessitem identificar-nos a 

través de la diferència i no tenim ni el coneixement ni les habilitats necessàries per relacionar-

nos amb tothom. És per això, que ens sustentem en refermar-nos amb els estereotips. No obstant 

el seu contingut es relativament cert i em de ser-ne conscients. Per acabar, el fet que 5 persones 

posin en dubte els estereotips és positiu per a mi en el sentit que el pas d’acceptar-ho fa conscient 

la complexitat d’aquesta realitat,  i per tant estarem més a prop de poder gestionar-los de manera 

que no ens condicionin.   

 

 

Vuitè indicador     Coneixements a la pràctica  

 

- Les cinc persones reconeixen haver après de l’experiència del taller i poder aplicar coneixements 

a la pràctica. L’assistència continuada, és un factor important en aquest sentit.  

 

 L’Iman, considera que el coneixement sobre les diferents cultures es un aprenentatge 

fàcil d’assolir d’una manera natural en el taller. A mida que més es participa, es guanya 

més consciència sobre les opressions i els conflictes que causa la discriminació cultural. 

Aleshores, pensa que el fet de desmentir rumors i falses dades és un pas superior del qual 

s’és més conscient quan repeteixes el taller.  
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 La Maria Ángeles opina que per afrontar aquest tipus de situacions a la pràctica, és 

important generar dubtes en l’altre. D’aquesta manera, encara que no puguem 

convèncer-les, potser seran més conscients de la diversitat d’opinions. Desmentir rumors 

i falses dades, es el contingut més valuós per aprendre en el taller.  

 

 L’Imma, també destaca desmentir rumors partint de les eines del taller, a nivell personal, 

ja que considera que tots/es presenciem situacions d’injustícia i opressió a diari. A més a 

més, considera aquestes eines també útils en el context professional.  

 

 

 Per en Raju, es molt important el fet de no jutjar sense conèixer, la qual cosa s’entén com 

una actitud a favor d’enfrontar estereotips, rumors i falses dades. En el seu cas, penso 

que aquesta reflexió s’origina a partir de les males experiències que ell mateix ha patit 

com a immigrant.  

 

 La Sithy, està totalment convençuda que les estratègies que ha après les ha posat en 

pràctica en la seva vida. El fet de treballar en grup també l’ha ajudat a tenir més 

perspectiva i ha estat capaç de canviar la seva manera de pensar sobre els estereotips 

culturals. Pensa  que a partir del treball de l’ego, ha anat assolint més seguretat per 

demostrar tot el que ha après.  

 

Aquest indicador, permet veure clarament que el taller compleix amb l’objectiu intercultural des 

del moment en que es posa en pràctica el coneixement après. En l’anàlisi, constava una persona 

que trobava complicat aplicar alguns coneixements, però de nou a la triangulació ha clarificat que 

tot i que li resulti costós en la vida quotidiana, és capaç d’intentar-ho.   

Vistes les opinions sobre els resultats dels cinc participants penso que és molt normal el fet que 

les persones més experimentades en aquest tipus de taller valorin la importància d’empoderar-

se com a agent antirumor; perquè són més conscients de com es viu la diversitat cultural en la 

societat. 

Per tant, de la resta de participants que només han participat un cop no es d’estranyar que la 

seva implicació no sigui tan activa. D’altre part, també es comprèn que el teatre fòrum és una 

metodologia que pot aplicar-se com a eina important en altres contextos educatius.  

La riquesa de les aportacions dels participants, contribueix a la riquesa del propi taller. Per tant, 

crec que es tracten d’uns resultats molt favorables al creixement dels participants i a la 

convivència intercultural.  
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Novè indicador    Millora de les relacions des de la diversitat cultural 

 

 

- Quatre de les cinc persones coincideixen en que la manca de temps en el taller és una realitat 

que es fa cada cop més present en les últimes edicions.  

 

 La Maria Ángeles opina que quan repeteixes el taller, te’n adones més d’aquesta 

realitat i diu que a la darrera edició mancava temps per fer el debat i tenia la sensació 

de que es volien tractar massa coses alhora. Relacionar-se amb els altres i aprofundir 

en les diverses realitats, necessita més temps.  

 

 L’Iman, que va faltar a bastantes sessions, opina que al llarg de les diferents 

edicions del taller  ha anat creixent el nombre de participants i aquest fet ha provocat 

que la dinamització anés més accelerada. Considera important prendre alguna mesura 

per tal d’optimitzar el temps tenint en compte que no és el mateix treballar el debat 

entre 10 participants que entre 30.   

 

 La Sithy, també està d’acord en que falta temps per connectar en general amb el 

col·lectiu però que la seva relació amb els altres s’ha optimitzat molt al llarg d’aquests 

tres mesos que ha durat el taller.  

 

 En Raju, coincideix amb ella.  

 En general, com diria l’Imma, el taller ofereix l’oportunitat de mirar-se amb 

diferents ulls les persones de diversos orígens i té la certesa de que l’experiència 

dels participants és la mateixa, encara que es doni en unes poques hores a la 

setmana. En tot cas, en 8 sessions creu que es pot aprendre a escoltar opinions i 

maneres d’entendre i viure diverses. No obstant, reconeix  la manca de temps per 

crear peces més sòlides i també acabar de cohesionar millor el col·lectiu. 

L’indicador, fa palès de com per 15 participants resulta efectiva i satisfactòria l’experiència del 

taller des de la metodologia del teatre fòrum. De les cinc persones que han valorat els resultats, 

totes però, han destacat la manca de temps per aprofundir en les relacions i en els debats. 

Malgrat això, les cinc persones estan d’acord en que el taller ajuda a obrir-se a nivell personal en 

un espai diferent i amb gent diversa, mentre que altres espais no ho aconsegueixen. En aquest 

sentit, tots els participants han afirmat la millora en les relacions amb persones de diversos 

orígens. Per tant, l’indicador fa constar de nou el bon funcionament per a que la diversitat cultural 

sigui una constant i en conseqüència, es promogui la convivència intercultural fora del taller.  

 

Desè indicador    Recomanacions del taller  
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Els cinc participants en qüestió i també la resta,  recomanen la participació en aquest taller. Els 

motius, són realment diversos, però en la triangulació són més breus: Consideren 

l’empoderament personal i el coneixement sobre les diferents cultures i persones, una realitat 

molt recomanable. 

 El Raju, ho afirma exactament així.  

 

 No obstant, la Maria Ángeles, tot i que valora la varietat de motius a aprendre del taller, 

destaca el fet d’assolir una millor consciència social dotant de recursos als participants  

per defensar-se contra els rumors i atrevir-se a desmuntar-los.  

 

 No obstant, l’Iman no es partidària de recomanar el taller per aquest motiu perquè 

considera massa ambiciós l’objectiu del canvi social. A l’Iman li sorprèn la recomanació 

que fan alguns participants sobre el fet de practicar l’idioma, però se’n alegra de que 

alguns ho puguin aconseguir.  

 

L’indicador permet mostrar les experiències més recomanables dins del col·lectiu, sovint 

generades a partir d’una vivència important en el taller. Per tant, la recomanació és una manera 

d’investigar sobre el grau d’assoliment dels objectius interculturals del taller.  

Penso que la consciència pel canvi social es un fet real al taller i 10 participants ho recomanarien 

també. No obstant considero que les categories del coneixement cultural o de gestió personal 

valorades per 17 persones, es retro alimenten ja que l’una condiciona l’altre i les dues estimulen 

clarament la convivència intercultural.    

 

 

 

 

Onzè indicador     A qui es recomana el taller 

 

- Els cinc participants de la triangulació, són partidaris de recomanar el taller a tot tipus de 

persones, independentment de l’origen, sexe o edat.  

 

 La Maria Ángeles, principalment a les persones que estima, als seus fills, però considera 

que el fet de recomanar no és suficient: Ella prefereix promocionar el taller a totes les 

persones que coneix.  

 

 De la mateixa manera, Raju recomana el taller a totes les persones d’origen divers o amb 

discapacitats físiques diverses ja que l’experiència de l’Iñigo (un noi que hi anava amb 

cadira de rodes), va ser molt satisfactòria.  
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 A la Sithy, adreçar el taller a persones amb discapacitats li sorprèn. Mai no ho hagués 

imaginat, però opina que és realment gratificant que l’experiència resultés tant positiva. 

Tot i que 6 participants recomanarien el taller a persones catalanes, la Sithy també és 

sorprèn, perquè a la seva experiència no li consta la manca d’obertura als altres per part 

dels catalans, tot i que en els casos de no bilingüisme, sí que el recomanaria. Però, a qui 

no dubta en recomanar-lo és a les persones asiàtiques perquè en general troba que són 

molt reservades.  

 

  l’Imma, recomanaria el taller senzillament a totes aquelles persones que tinguin ganes 

d’aprendre i qüestionar-se la diversitat cultural.  

 

 

 L’Iman, pensa que estaria bé recomanar el taller a tot tipus de persones perquè opina 

que sovint molta gent pensa que té una mentalitat oberta quan realment no sempre és 

així. Aleshores, suggereix que per a treballar amb elles potser convindria convidar-les de 

públic a veure una peça de teatre fòrum. Potser el taller aconseguiria  captar el seu 

interès tot i que d’una manera molt directa.  

 

 

Per tant de les cinc persones de la triangulació, totes recomanarien el taller a qualsevol persona 

de qualsevol país però, quatre, fan matisos sobre un tipus de persona o incideixen en algun 

col·lectiu determinat mentre només un ho fa globalment a tothom.  Per tant, dels 19 participants 

entrevistats, finalment uns 13 adreçarien el taller a qualsevol persona. En aquest sentit, la gran 

majoria.  

Aquest indicador, penso que és útil per esbrinar si els participants han tingut problemes a nivell 

personal entre els companys/es de diferent origen del taller, alhora que podem saber quin valor 

té la interculturalitat per ells/es. Observant els resultats, opino que a quanta més diversitat de 

persones es recomani  i s’especifiqui sobre elles, més valorem el sentit crític que genera el taller 

en quant al treball amb els estereotips i els rumors. Penso que fer constar a quins col·lectius 

adrecem el taller des del nostre coneixement, fa que els hi donem rellevància i per tant, facilitem 

la causa antirumor. El cas contrari, seria que un màxim de persones recomanessin el taller a un 

únic grup racial concret. Penso que el que precisament el taller ensenya és a respectar la 

diversitat, apreciar-la d’a prop i a aprendre a relacionar-se amb tothom independentment d’on 

hagi nascut.  
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1.2 Conclusions generals  

 

 

 

Finalment, a partir dels indicadors exposats anteriorment, voldria fer un resum per tal de destacar 

les conclusions més significatives del taller:  

 

 Motiu de residència: Casa Àsia facilita l’acollida en el taller a aquelles 
persones que per qüestions culturals tenen dificultats d’integració.  

 

 Situació actual: Fora del taller, es destaca que tot i que generalment tots 
els participants tenen uns estudis, una feina i interessos aparentment 
diferents, en canvi, l’experiència ha sigut notablement positiva dins del 
taller.  

 

 Inscripció al taller: Quantes més vegades participen, més consciència 
social de la diversitat i més coneixements posen en pràctica.  

 

 Impacte cultural: El rebuig al contacte físic es mostra tant en els 
participants asiàtics com en els que no. Els prejudicis són latents. 

 
 

 Impacte cultural: Els participants valoren molt positivament el teatre 
fòrum com a eina que els proporciona recursos en la seva vida diària.  

 

 Impacte cultural:. Des del taller s’ha sensibilitzat als participants en el 
coneixement sobre les diferències i no tant en els aspectes comuns.  

 
 

 Vincles afectius: Els participants estableixen relacions seguint criteris 
d’interessos personals i no tant per l’origen cultural.  

 

 Vincles afectius: Es fomenta un sentiment de grup per sobre dels 
estereotips i basat en el respecte. 

 
 

 Les dificultats i incomoditats: dels participants del taller, no són greus.  La 
qüestió lingüística pot condicionar el desenvolupament de les sessions.  
Les diferències culturals no incrementen els estereotips però pesen en la 
consciència col·lectiva.  

 

 No consta discriminació dins el taller mentre que sí consta fora del taller. 
Com a molt, algun cas de vergonya o manca de costum en les 
intervencions col·lectives.  
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 Estereotips culturals: Cinc persones posen en dubte els estereotips però 
la majoria afirma no estereotipar gràcies a la convivència intercultural i 
els valors educatius.  

 Coneixement a la pràctica: Tots els participants han afirmat aplicar els 
coneixements apresos del taller.   

 

 Millora de les relacions en la diversitat: Tots els participants han afirmat 
que milloren les relacions amb persones de diferents cultures però falta 
temps per aprofundir.  

 

 Recomanacions del taller: Es fomenta el coneixement cultural alhora que 
l’empoderament personal.  

 

 A qui es recomana el taller: Es recomana el taller a persones de diversos 
orígens i es concreten els col·lectius d’especial interès. 

 

 

 

Valoració  

 

 

Finalment, considero que el taller afavoreix la interculturalitat i l’aversió per els estereotips. No 

obstant, la investigació no tracta d’afirmar que els participants hagin deixat d’estereotipar o hagin 

assolit una experiència intercultural per complet ja que no seria cert. La diferència recau en que 

els objectius del taller principalment es basen en reunir una sèrie de persones amb el propòsit 

material de realitzar una obra de teatre així com per fomentar una experiència en la diversitat 

que apropi els ciutadans barcelonins de diferents orígens. En aquest sentit, no es centra en 

aprofundir en els estereotips ni en desenvolupar des de la interculturalitat un projecte com a tal. 

 

No obstant, és cert que el taller ajuda a desenvolupar les aptituds i habilitats personals per a 

relacionar-se des de la convivència intercultural alhora que es qüestionen sovint els estereotips i 

els rumors. Més aviat, jo diria que el taller ofereix un espai òptim on treballar els processos 

personals dels participants per transformar situacions que ells mateixos presenten en la mesura 

que es relacionen en la diversitat així com es generen debats i reflexions amb l’objectiu d’ 

interpel·lar-los. En aquest sentit, em sembla interessant que la investigació faci constar de quina 

manera viuen uns participants amb bagatges culturals diferents l’experiència del taller perquè es 

pot indagar sobre els efectes positius i negatius que es generen i que es consideren importants a 

tenir en compte en la realització d’un projecte que és realment potent.   

 

En general, no ha sigut fàcil esbrinar en quina mesura els participants es relacionen amb aquests 

conceptes ja que la perspectiva de cadascú depèn especialment de l’experiència personal i en 

conseqüència no ha estat fàcil mesurar resultats tant qualitatius. En aquest sentit, els indicadors 
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que plantejo en la investigació tampoc no tenen tots el mateix valor envers la problemàtica dels 

estereotips, encara que ajuden a destacar els matisos més significatius de l’experiència 

intercultural i considero que la investigació no ha estat possible organitzar-la estrictament com 

un estudi de cas, per manca de coneixement sobre aquesta.  

 

Per acabar, considero que l’experiència del fet d’investigar els participants del taller ha sigut 

realment enriquidora i motivadora. Conèixer la diversitat de pensaments, històries de vida i 

trajectòries migratòries dels participants m’ha generat un interès constant sobre aquestes 

persones i un apropament considerable a la interculturalitat entesa com un estil de vida. Des del 

teatre fòrum, la convivència va ser molt positiva i  animaria a participar a qualsevol en aquest 

tipus de taller. El teatre d l’oprimit ha sigut una eina molt facilitadora per l’empoderament dels 

integrants alhora que per mi mateixa. De fet aquesta metodologia, és un motiu important pel 

qual m’he engrescat amb aquesta investigació en la mesura que em conscienciava de les 

opressions i les injustícies en la diversitat a través del teatre fòrum.  
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Annexes 

 

 

 

 

 

 

                                            

• Motiu pel qual vas arribar a Barcelona (ciutat o voltants): 

 
 
 

ADRIANA:      Motius familiars. 
 

IMAN:           Els meus pares son del Marroc i van arribar aquí per motius de feina, al 92, i jo vaig neixer al 94. Allà els    
paisos europeus ja atreuen molt, el meu pare havia estat abans i va dir que Barcelona tindriem una vida 
millor.  

 
JACKELYN:   Por mis padres. Yo nací en Palma de Mallorca i ellos se trasladaron a Barcelona porque había más trabajo.  
 
MOSHEEN:   Porque nos llamó mi padre, vinimos con mi familia, le salió encontrar un trabajo, condiciones de vida, 

mejor futuro, etc.  
 
SITHY:           Vine a Barcelona para trabajar, hace 8 años. Se ha encontrado como en su casa, su segunda casa. Es un 

buen lugar para vivir.  

Nom (no obligatori) 

Adriana, Iman, Jackelyn, Mosheen, Sithy, Raju, 
Sara, Ismail, Iñigo, Erick, Andrés, Maria Angeles, 
Alex y Samira, Amo, Imma, Aida, Patricia, Rishta, 
Sabrina, Úrsula, Carles, Helena, Josep Maria 

Edat 
27, 22, 23, 29, 33, 36, 45, 21, 30, 38, 66, 63, 
23,32, 25, 31, 32, 42, 23, 38, 38, 27, 25, 44 

País d’origen 

Bolívia, Barcelona (pares Marroc), Palma (pares 
filipins), Barcelona (Pares Pakistan), Cambodja, 
Índia, Barcelona, Marroc, País Basc, Equador, 
Espanya, Egipte, Xina, Mallorca, Argentina, Nepal, 
Itàlia, Argentina, Barcelona, Barcelona, Barcelona 

Quantes edicions has fet? 

2 edicions, 3 edicions, 2 edicions, 3 edicions, 3 
edicions, 2 edicions, 1 edició, 1 edició, 2 edicions, 
2 edicions, 1 edició, 1 edició, 2 edicions, 1 edició, 
1 edició, 1 edició, 1 edició, 1 edició, 2 edició, 2 
edició 
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RAJU:           Intenté muchas veces allí en Málaga para tener los documentos. Uno amigo me llamó aquí y me dijo que 

arreglaríamos los papeles aquí, entonces allí no había mucho trabajo y aquí sí. Con los documentos tuve 
bastantes problemas. Salí de Ceuta y llevo des del 2011 hasta el Enero de 2015, me presenté por 4 meses 
y no me daron nada de trabajo, no hay empresas de hacienda, seguridad social, etc. La policía nos trajo, 
no como queríamos y directamente a os CÍE. Y luego ya en la calle. Allí me trataron bien, pero no a todos.  

 
SARA:          He nacido aquí. 
 
ISMAIL:       Cambiar de vida, trabajar, aunque no sabía que llegaría a aquí, en Barcelona he conseguido trabajo 

gracias al centro de menores que me acogió. (Fora de l’entrevista: A pena hace un año que estoy aquí, 
después de pasar dos años de viaje para llegar, debajo de un autocar des de Ceuta. Allí, incluso perros 
olfatearon abajo del vehículo pero no me vieron. Viajé de ahí hasta Jaén, hasta que en la comisaria me 
retuvieron, me subí a otro autocar, sin saber a dónde me llevaba y entonces así llegué. Sin documentos. 
Tengo problemas en el consulado para que me atiendan, porque soy reconocido con el nombre de mi 
hermano pequeño, que es menor de edad, aunque en el centro de acogida saben mi verdadero nombre 
y están al tanto de mi situación, sin papeles, mayor de edad y sin la familia viviendo conmigo. De cuatro 
hermanos, soy el mediano, el mayor que no se ha casado aún. Mis padres me echan de menos y yo a 
ellos.  

 
IÑIGO:        Me recomendaron en euskalerria Barcelona, por ser una ciudad más abierta a nivel artístico y para 

trabajar con el cuerpo des de las artes escénicas, además de ser una ciudad con alta consciencia social 
y reivindicación de los derechos. Mentalidad abierta y más opciones, más diversidad para expresarse.  

 
ERICK:           Llegué EL 14 de Enero de 2003. Vine para cursar el doctorado en Filosofía. Se prolongó y decidí quedarme 

porque me acostumbré a vivir aquí y experimenté un choque cultural con sociedad del país en que nací. 
Conocía Europa ya de antes, y me di cuenta de que no encajaba en la sociedad equatoriana, para mí era 
irreversible el hecho de volver. Quería empezar de 0. Mi profesión de abogado no me importaba tanto y 
decidí quedarme aprovechando mi cambio de vida. Quizás no tengo muchas amistades aquí, porque soy 
tímido y poco sociable, porque realmente no me gustan mucho las relaciones en grupo, prefiero las 
relaciones muy personales. Curiosamente me relaciono con personas que no viven aquí, que son de otros 
países europeos o de la misma Latinoamérica.  

 
ANDRÉS:     Por trabajo.  
 
ALEX Y SAMIRA:   Para vivir, porque me encanta Barcelona y no quiero vivir en Egipto nunca más. Quiero trabajar y 

vivir aquí. Llevamos 7 meses recientemente. Vivimos en un piso de acogida del estado los dos juntos. 
Pero uno es de Egipto y ella es de Marruecos.  

 
AMO:           Vine a Barcelona para estudiar artes. Me parece una ciudad muy loca, donde puedo aprender cosas muy 

locas aquí, asi que me gusta estar aquí. Vengo para estudiar auqí por un año, inspirándome como artista. 
Estudio Artes en la Universidad Autónoma de Barcelona, en EINA. Teoría del arte y intepretación, la ECIB. 
Puedes estudiar artes donde sea del mundo, pero creo que aquí en Barcelona, como he dicho, he 
conocido artistas muy locos como Gaudí, Antoni Tàpies. Porque decían la verdad sobre lo que estaban 
pensando, hablaban sobre ello y porque Catalunya como Barcelona, te ofrecen este espacio de libertad 
y quiero sentirme así. En China, no sé por qué, pero no pude encontrarme en un ambiente como éste. 
Descubrir quién soy, como soy…desde que nací ya me di cuenta de que yo era distinta a todo eso.  

 
IMMA:          En Valencia la situación de la crisis era bastante mala, más que aquí.  También aquí encontré trabajo de 

lo mío, en el ámbito del trabajo social, nada más que llegué estoy trabajando de la mío y respecto la 
cobertura social se nota bastante. Mucho mejor, en el sentido laboral y por vivir mejor.  

 
AIDA:           Vaig arribar aquí per començar els meus estudis universitaris.  
 
PATRICIA:   Soy de Buenos Aires, en Argentina. Vine a Barcelona cuando tenía 28 años. Vine a Barcelona en busca de 

un cambio, para tomar un camino diferente. Inicialmente era para poder obtener papeles, mi 
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nacionalidad italiana. Luego me di cuenta que quería tener una experiencia de vida distinta. Barcelona 
me brindaba esa oportunidad y aquí estoy. En ese viaje a los 28, cambió mi vida 180 grados y ya me 
quedé viviendo aquí.  

 
RISHTA:         El meu pare treballava aquí. Sóm com una familia de la que si algú es mou, ho fa grupalment, no? Doncs 

sí, ell ens va portar aquí. Per estudiar, també. Fa 4 anys que estic aquí.  
 
SABRINA:    Llegué por tener pareja aquí y por querer tener una oportunidad fuera de mi país. 
 
ÚRSULA:     Al llegar a Europa, primero viví en Lugo y luego en el Bierzo. Al cabo de unos meses, estaba por volverme 

a Buenos Aires; pero decidí venir a Barcelona donde me quedaría definitivamente.  
                      Mi principal motivo de venir por la península fue conocer las raíces de mi familia materna, conocer el 

lugar donde nacieron mis abuelos gallegos e ir trabajando en lo que sea para ir pagándome mi estancia 
acá y viajar por Europa. Al cabo de unos meses, no me adaptaba a la vida de “pueblo”, además que 
estaba en plena crisis de morriña, por eso decidí venir a Barcelona a cambiar de aires (también aquí 
había unos familiares lejanos, de origen gallego), concretamente a Esplugues de Llobregat.  

 
HELENA:      Nascuda aquí. 
 
CARLES:       He nascut a Catalunya i a diferència d’altres joves catalans (o no) de la meva edat, de moment, per sort, 

no he tingut la necessitat de migrar. Tot i que, a petita escala, les persones que vivim a la Catalunya 
interior sovint hem de desplaçar-nos cap a la capital per optar a participar de moltes activitats que no 
arriben a territori. Però vaja, això és un altre debat (pots ometre aquest paràgraf de fet). 

 
JOSEP MARIA: Nascut aquí.  
 
 
 

 
• ¿En quina situació et trobes actualment?  Feina, estudis, etc. 

 
 

 
 
 
ADRIANA:    Treballa en el marqueting d’una empresa catalana. Té clients d’altres paisos, gestió internacional. Està 

bé perquè té feina, creu que a Barcelona no trobarà del que voldria, i com no vol marxar, va fent.  
 
IMAN:          Estudia pels matins antropología a la UAB, per la tarda treballa donant clases de reforç al Papiol, el seu 

poble. Es una feina difícil per compaginar amb els estudis però està contenta, va tirant.  
 
JACKELYN:   Acabo de acabar el master de Abogacía y estoy buscando trabajo.  
 
MOSHEEN: Estoy trabajando. Estudié aquí, solo me faltó nacer aquí, hahaha. Acabé mis estudios universitarios, 

ingeniería industrial pero trabajo para el ayuntamiento, para un programa de educación. 
 
SITHY:          Trabajo en una ONG que tiene proyectos en Camboia, que trabaja por los derechos de los niños, derechos 

humanos. Con gente que necesita ayuda des de Barcelona a Cambodja. Me gusta mi trabajo porque hay 
gente que es de Cambodja, es como trabajar con gente en Cambodja.  

 
RAJU:            Estoy buscando trabajo ahora mismo. Estudiar no, antes hacía conversación castellano-catalán. Haciendo 

algo para sobrevivir, ahora. Al llegar a Ceuta sí que me costó el idioma.  
 
SARA:         Treballo com a informadora en una associació del Marroc que ajuda a les persones d’allà, des de Barcelona, 

de families que volen adoptar nens/es allà, però en aquest aspecte les relacions están bloquejades i no 
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es poden dur a terme adopcions per part d’españols, llabors fem projectes de cooperació amb el país de 
cara a que les dones solteres no abandonin els nens i puguin mantenirlos.  

 
ISMAIL:       Estoy de prácticas en un taller de bicis.  
 
IÑIGO:      Estoy cobrando de mi pensión, al mismo tiempo que estamos empezando a  organizar junto a una 

compañera un taller de expresión corporal, partiendo de algunos conocimientos especializados en la 
danza, que ya conozco des del País Vasco. La compañera la conozco de aquí, cuando participé en un 
curso de danza inclusiva para gente con diversidad funcional.  

 
ERICK:          Estudio Filosofía, buscao como hacer del ocio algo productivo.  
 
ANDRÉS:     Jubliado. 
 
ALEX Y SAMIRA:   Sólo estudiamos español, por el momento.  
 
AMO:          Estudio un máster sobre Artes en diseño en EINA i  en la ECIB, performance, interpretación.    
 
 
IMMA:        Trabajo en una asociación que atiende a las personas que viven en la calle, sin techo. 
 
AIDA:         He acabat un màster. Treballo en una empresa d’aigues, de técnica d’aigues potables de la ciutat, a banda, 

és actriu d’una compañía de teatre social que s’anomena ProjectA teatre Social.  Ja abans, vaig formar 
part de l’equip de la Xixa Teatre ara farà un any. 

 
PATRICIA:    Trabajo, estudio, tengo mi casa, mis amigos, mis relaciones…mis proyectos personales y profesionales 

aquí, sí. Ahora trabajo en una escuela, un instituto de secundaria como conserje. Con todo lo que estoy 
estudiando, encuentro la conserjería como el centro neurálgico de la comunidad educativa. Muchos 
espejos de la realidad de la educación de hoy. Digamos que ese es mi trabajo formal. Estudio integración 
social por internet, en la UOC y luego participio en la edición de teatro foro.  

 
RISHTA:        Estic estudiant Estudis Anglesos, a la UB.  
 
SABRINA:     Ahora estoy trabajando de educadora social en el IMPO de Badalona. 
 
ÚRSULA:      Ya van 12 años aquí. Retomé los estudios y tuve que replantearme la vida al decidir quedarme acá. Al 

cabo de 2 años de vivir acá… cuando estaba por volverme, conocí a mi pareja, que es catalana… y por 
eso he tenido que hacer “cambio de planes”. Hace poquito que somos padres de un hermoso bebé. 
Realicé el CFGS de Integración Social y, estando embarazada, hace unos meses, acabé el grado de 
Educación social. He tenido suerte y he podido trabajar en el ámbito social, aunque como suplente o de 
manera temporal, pero ha sido muy gratificante. 

 
CARLES:         Actualment, em trobo vivint amb la meva mare. Estudiant a distància el Grau d’Educació Social a través 

de la Universitat Oberta de Catalunya i treballant a ATLAS, una fundació sociocultural amb la missió 
principal de - transversalment - sensibilitzar i treballar envers la diversitat cultural, alhora, que duu a 
terme i gestiona projectes que calen pel bon funcionament de la societat (o almenys això creiem) i que 
impliquin  la transformació d’aquesta a través d’una educació emancipadora. 

 
HELENA:      Estic treballant com a técnica de Joventut al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. He estudiat el grau en 

eduació social.  
 
JOSEP MARIA: Estoy trabajando. 
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1. ¿Per què et vas inscriure al taller de teatre fòrum? Què et va cridar l’atenció i/o què et va 
interesar del projecte?  

 
 
 

 
ADRIANA:    El teatre sempre m’ha agradat, sempre jo volia un espai internacional, estarme amb persones de diferents 

tipus de pensament i crec que era l’espai. Jo anava al cinema asiàtic de Casa Asia, ha sigut un mix de 
coses. Jo vivía amb gent coreo-asiàtica al meu país i sempre m’ha quedat aquesta vivència a dins.  

 
Mi motivación principal creo que fue porque mezclaba muchas cosas: 
 

 Mi realidad como migrante. 

 Mi amor por el teatro y la expresión artística. 

 Mi ser social, al brindarme la oportunidad de conocer a otras personas de distintas procedencias. 

 Mi ser activista, porque se utilizaría el teatro como medio de participación activa en la sociedad 
para enviar un mensaje, en este caso el de la vivencia migrante en su diversidad. 

 
La motivación para repetir fue la temática y la diversidad de todxs lxs participantes, esto para cuando 

repeti en el taller de la 3ª edición. 
Y esta vez, participo de manera distinta, creo que en las otros talleres yo era diferente, y no estaba 

empoderada, y ahora estoy en un proceso transformador de empoderamiento y creo que por eso me he 
inscrito esta vez, además que tengo muchísimas ganas de ser un agente activo de cambios en esta 
sociedad. Siempre he tenido la voluntad para hacerlo, pero me hace falta un poco de empenta para 
materializar esa voluntad y espero que este taller me entregue unas cuantas herramientas.  

 
IMAN:         Al principi jo m’havia d’introduir des de la uni en un grup que treballessin amb un projecte amb una 

continuitat, buscaba un grup que fossin d’una mateixa cultura, a ser posible que no conegués gaire,  vaig 
contactar amb la casa asia i ens van donar una xerrada a la universitat, la Imma em va parlar del projecte 
de teatre fórum i com treballaven la interculturalitat em va cridar l’atenció, no només introduirte sino 
també participar. Els tutors em van donar el vist i plau. Despres vaig participar la seguent edició per 
lliure amb la meva mare, ja més relaxada.  

 
JACKELYN:   Me interesó primero porque era teatro, para que la gente se exprese, que deje atrás sus estereotipos, 

que deje el papel que a dia a dia no és, no es real. Es la oportunidad a abrirme a demás culturas, no solo 
la mía y conocer las otras, además de hacer amigos. A Imma le alegró mucho porque no muchos filipinos 
habían participado, pero si vamos a ser de diferentes culturas, voy a enriquecerla con lo que me han 
enseñado mis padres, al ser centro-asia a lo mejor me siento identificada con muchos aspectos respecto 
esa cultura. A veces te dejas llevar por la cultura de la que has nacido, te has criado pero dejas atrás con 
la que son tus orígenes. Al principio pensaba qué raro pensar-lo así, pero estando allí realmente, no es 
tan raro. Sentirte identificada, hay diferentes culturas en el mundo ya solo en Asia, i habrá costumbres 
que no me habré sentido muy cómoda aquí, pues allí sí.  En este teatro hay culturas que ya buscamos 
ese respeto. 

 
MOSHEEN: En el teatro más que aprender, en la primera vez fue para conocer gente que ha venido como yo en 

Barcelona y para aportar mi experiencia. Porque entonces no había tanta migración y me interesaba 
conocer experiencias y con historial de vida parecido a la mía, como un punto de encuentro para conocer 
gente de diferentes sitios. El teatro es una herramienta que te ayuda a expresarte realmente como tú 
eres. Eres muy sumiso como actúas durante el día. Pero en el teatro ya sacas lo que eres realmente, 
entonces rompes un poco el hielo, actúas y expresas lo que sientes, es muy potente el teatro para 
compartir y aprender.  

 
SITHY:          Nunca había hecho antes teatro, y experimentas cosas nuevas. Ayuda a perder la vergüenza, por aprender 

a hablar delante del público. Conocer más gente, de diferentes partes, me motiva que sea intercultural.  
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RAJU:        Un amigo conocía Casa Asia y el proyecto. Me presentó a Adriàn y Meritxell, y me recomendaron 
apuntarme. Dije mira, algo nuevo. Una vez pasado el tiempo bueno y malo, me quise apuntar.  

 
SARA:           A mi m’interesa molt tot el que és la comunicación intercultural, coneixer altres cultures i coneixer gent 

de tot el mon que, més enllà del que la vida no em dona aquesta oportunitat.  
 
SARA:         Me llegó información de Casa Asia y entre ellas estaba el taller y me apunté porque me pareció una 

ocasión única de conocer gente de otros países, aparte de hacerlo a partir del teatro que es un arte que 
me encanta. 

 
ISMAIL:        Conocer gente y quitarme la vergüenza. El centro de menores me recomendó el taller. También, ya había 

hecho antes teatro con la Xixa Teatre. 
 
IÑIGO:       Me sorprendió mucho la diversidad de gente. El hecho de participar en un taller en el que la 

interculturalidad era la base y el objetivo del mismo taller, aprendí lo que incluso no esperaba. Me 
apunté para relacionarme con un colectivo en el que me dijeron que trabajaban el cuerpo, el teatro 
social me llamaba la atención en cuanto a eso. Me hablaron del taller y quise aprovechar otro espacio 
comunicativo des del cuerpo, que es lo que a mí particularmente me interesa.  

 
ERICK:          Ya había hecho en Ecuador teatro. Me llamó la atención de que el teatro expresa cosas de ti cuando la 

palabra ya se queda corta, te dice algo más, es una forma de expresar algo en el que implica construir 
un personaje y lo hace creíble, eso supone un reto para mí.  

 
ANDRÉS:      Porque me atraía la actividad. Me llamó la atención la participación de personas de distintos países. 
 
ALEX Y SAMIRA:    Para mí me encanta actuar y cantar también, es una muy buena manera para expresarse y mostrar 

mis emociones. Enseñar mi talento y conocer más gente. Considero el teatro como una actividad muy 
importante, por mí, lo transmitiría todo des del teatro.  

 
 
AMO:           Porque me gustaría ser una artista, me gusta el performance, lo teatral, aprovechando este ambiente de 

libertad de la ciudad.  
 
IMMA:          Lo que más me interesó, en un principio fue conocer gente, salir del contexto en el que estaba. Romper 

sobre todo con la vergüenza y las timideces porque con los usuarios con los que trabajo me iría bien, 
trabajarme esos aspectos. Poder mirar más a los ojos, mejorar el trato personal con ellos. 

 
AIDA:           Donar suport a l’equip de la Xixa Teatre, aprofitant que es feia una crida dels antics participants, en honor 

a la desena edició del taller. Jo llabors anava sobrecarregada de coses, però implicarme els dissabtes al 
matí, almenys sí que podía. En la primera edició, m’interessava coneixer-me i coneixer gent nova entorn 
un ambient intercultural.  

 
PATRICIA:    Yo ya venía muy motivada por el curso de dinamizadores de teatro foro que impartía la Xixa Teatre. 

Conocí a Adrián y conocí a Meritxell, así como la metodología de teatro. Lo encontré una herramienta 
buenísima para transmitir sensibilización, concienciación, mensajes  a la sociedad. También me motivó 
la idea de que se impartiera en Casa Asia porque me daba la oportunidad de conocer muchas personas 
de todo el mundo, además de profundizar esta formación que hice. Me doy cuenta de que el teatro se 
adapta a seas como seas, no tienes que tener una personalidad puntual para practicarlo. El teatro social 
te abre, te permite conocer, conocerte a ti misma, imaginar, etc.  

 
RISHTA:        Ho vaig trovar per internet. M’agradaria fer això del teatre, improvisació, intercultural…La veritat es que 

no m’ho vaig imaginar així i es molt guai. No perque fos teatre en especial, però volia probar. Hi havien 
professors que m’en havien parlat de Casa Àsia, que es feien activitats. Vaig fer una ullada i vaig trovar 
això interessant.  

 
SABRINA:     Me interesaba formarme en teatro foro desde hace tiempo. 
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ÚRSULA:      Decidí participar en el taller por tres razones: 
 

 El hecho de ser introvertida y las ganas de romper el hielo y “actuar” era algo que tenía 
pendiente y me daba miedo hacerlo. Quizás por el miedo a la palabra teatro (en referencia al 
teatro en el sentido clásico) y porque me sentía incapaz de jugar a ser actriz. 

 Desde que comencé a conocer el método del teatro del oprimido, pues me sentía seducida por 
probarlo, porque sus premisas centrales me motivaban a romper ese hielo y desbloquear el 
miedo a actuar.    

 Además al ser educadora social, el teatro del oprimido me brinda muchas herramientas… no 
solo para pensar estrategias para incorporar en mi tarea profesional, sino para escarbar en mí 
actuar como educadora, tarea que para mí, radica en propiciar la transformación social y 
personal de las personas… partiendo desde mi propia transformación. 

 Y por último, porque deseaba conocer gente  de otras culturas. El hecho de compartir una 
actividad con personas diversas en origen, maneras de vivir, situaciones especiales, edad etc., 
nos enriquecen mucho como seres y ayudan a derribar… o al menos indagar en nuestros 
prejuicios. 

 
La raíz comunitaria me llamaba la atención. Comulgar con personas con las que tenéis mucho en común 
pero a la vez son diferentes, cada sesión era algo que me llamaba la atención. Hacía varios años que 
supe de la existencia de la Xixa y tenía muchas ganas de formar parte de esa comunidad. 

 
 
CARLES:         En primer lloc, perquè tenia moltes ganes de repetir amb La Xixa Teatre l’experiència viscuda en altres 

ocasions (a Setem Catalunya, el 2010, o a ATLAS, l’entitat on treballo i on també han vingut els últims 3 
anys). Doncs, realment, les dinàmiques plantejades remouen allò més intern, t’apropen a la vivència de 
comunitat (tant oblidada avui) i, això, en certa manera, genera com una dependència. Res greu, però si 
quelcom catàrtic i terapèutic. 

 
Per altra banda, al treballar amb persones des de la vessant educativa, també em vaig inscriure motivat 
per l’aprofundiment professional en diferents sentits. Ja sigui veient la posada en pràctica dels jocs i les 
dinàmiques pròpies de la metodologia del teatre social, així com, aprofundint en els relats i les mirades 
d’aquelles persones amb diversitat (d’orígens, creences, gèneres,...) que avui viuen a costat nostre.  
 
També, perquè a la fundació on treballo la mare d’un jove (d’orígen marroquí) va venir preocupada per 
la situació del seu fill (apunt d’abandonar l’àmbit escolar, imers en algunes pràctiques pre-delictives tals 
com petits furts, desafiant l’autoritat i qüestionant la pròpia identitat, vaja, el que ve a ser “un jove”...) 
i, en  preguntar si hi havia quelcom, se’ns va acudir convidar-lo al curs, essent Barcelona, un gran atractiu 
pel propi jove. El taller, per ell, era una excusa per anar-hi, però també, una excusa per nosaltres per 
treballar, fora del curs, tot allò que aquest fes emergir (que no va ser poc). 

 
                      En resum, l’afany per conèixer i les ganes de passar-ho bé van acabar de ser els factors més decisoris. 
 
HELENA:      Havia dut a terme un curs de teatre social en una escola de Barcelona i volia continuar tenint alguna 

experiència lligada a aquest àmbit. 
                       Per una banda em vaig apuntar perquè personalment el teatre és una activitat que em proporciona 

aspectes positius a l’hora de desenvolupar-lo (habilitats personals, conèixer altres persones..) i per l’altra 
crec que, és una eina molt potent per a treballar des de la meva professió com educadora en la 
dinamització de grups. 

 
JOSEP MARIA:    Queria hacer una actividad nueva, desconocia como era el teatro foro y tuve curiosidad como podía 

ser en Casa Asia. Conocer y poderlo compartir con otr@s personas de tanta variedad cultural esta nueva 
experiencia. 
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2. ¿Quines van ser les teves impressions en el taller des del punt de vista cultural?  
 
 
 
ADRIANA:    Ara mateix no m’enrecordo molt bé però, sempre m’ha agradat estarme amb gent de molts paisos. A 

casa meva vaig experimentar aquest tipus d’activitats, he estat en contacte amb gent d’altres paisos. 
No sé si pq soc llatino-americana i soc molt oberta, mai he estat predisposada a tancarme, com he 
crescut amb la influencia amb la feina de mamare que ja portava gent turista de tots paisos, em vaig 
acostumar des de petita, gent d’Italia…etc. Pero obviament no coneixia gent d’iràn, de la India, etc i 
altres paisos orientals, gent que tenia experiencies migratories molt fortes, i vaig adonar-me de que jo 
tenia molta sort, i  vaig aprendre a apreciar-ho. Jo havia vingut per altres raons. En aquest sentit això sí 
que em va impactar.  

 
                      Fue un gran aprendizaje. Yo ya en mi país de origen había compartido con muchas personas de distintas 

procedencias, pero ellxs hacían el papel de migrantes y era diferente. Para mí al convertirme en migrante 
y compartir con otras personas, con otras experiencias, con otras realidades que a veces presentaban 
circunstancias duras, causó en mi un impacto empático, el realmente ponerme en el lugar del otrx y 
como persona ser realmente receptiva y abierta.  

 
IMAN:          Crec que lo curios de l’activitat es, no només es teatre fòrum sino que també es  intercultural, de per si 

quan el vaig descubrir, crec que es una activitat molt i molt interessant. Tot el que es fa internament fins 
tot el que s’exposa i s’interactua amb la gent que et ve a veure, s’hauria de fer molt més a tot arreu. 
Crec que cada cop més però se’n fa poc ressò, quan mires per internet, a les escoles i instituts s’hauria 
de fer. Realment ho veus, perquè quan t’ho expliquen no es el mateix, aquí ho vius. Però el teatre 
t’apropa a viure-ho, a veure què pots fer com a persona externa o interna al problema i realment et 
sents part del que pots canviar del que no et sembla bé. Quan ja ho fas interculturalment crec que 
t’aporta el viure diferents visions d’altres cultures, tothom ofereix des de la seva posició una solució, la 
seva opinió, i realment sempre pot sobtar, “jo no ho hagués fet així jo”; quan un extranger arriba i està 
perdut socialment, i el rebutjen etc. Empatitzes més.  

 
JACKELYN:   Sí, porque durante mi educación no havia variedad, éramos dos filipinos. Era como una oportunidad para 

conocer más mi cultura, no me creado entre la comunidad filipina…El factor de identificarse con la otra 
persona, con todos los que participábamos de teatro, me hizo sentirme integrada. Todos compartíamos 
un mismo sentimiento o interés, no solamente de como somos culturalmente sino que también nos 
entendemos, compartimos ciertos aspectos. Miedo no tuve, más bien al preguntarme sobre a ver qué  
iba a ser este curso…quien va a venir a vernos…pero en la medida del taller me sentía más identificada.  

 
MOSHEEN: Me impactó bastante la diversidad que havia en el grupo. Cada país tiene su cultura y entonces tienes 

que conocer a todos en 8 sesiones y es muy poco tiempo, es como un conocimiento exprés, donde quieres 
darlo todo y recibirlo todo. Estaría bien que tubieramos más tiempo. Normalmente la gente dice que mi 
mejor amigo es el que conozco des de pequeño. Pero yo puedo decir que en la segunda edición conseguí 
un mejor amigo de la India.  

 
SITHY:        Los primeros dias me siento como algo diferente porque soy de Asia. Viene gente de todas partes, sobretodo 

de américa latina, o España en general de aquí Europa, y en Asia la cultura no tocas mucho, no hay 
mucho contacto físico. Hay diferencias en cuanto a experimentar el sexo, los chicos y las chicas no se  
acercan. Siento que algo no es natural cuando contacto con gente de otro país, y más si es hombre. 
Entonces me siento como nerviosa o algo así. (Incòmoda).   

 
 
RAJU:           Empezaba teatro y la primera actuación, la experiencia del inmigrante en patera que le pilla la poli. En 

eso me siento identificado y me gustó que se recrearan en este tipo de situaciones, me impactó. Nunca 
había hecho teatro antes en mi vida. Las primeras dos semanas me sentí muy cómodo, así poco a poco 
entablabas con la gente e iba saliendo bien.  
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SARA:           Em va impactar la manera d’apropar-se, entre les relacions interpersonals, depenent d’on vinguéssin els 
hi costava més o menys, això em va impactar,  però això em va agradar. Sóm diferents, en aquest 
aspecte. Però ens uneixen molt més altres coses, no? I em vaig conèixer millor a mi. Jo penso que soc 
d’una manera pero en comparació amb gent d’altres llocs veig coses que són potser més diferents,  em 
dic, que m’agraden més com fan les coses aquests altres, llabors es més un enriquiment.  

 
 
ISMAIL:       Sí. Bueno, aunque sobretodo porque me veía pequeño y vergonzoso.  
 
IÑIGO:         Sí, aunque ya me lo esperaba, ya iba con esa idea de encontrarme con gente que pensara diferente a mí. 

Me pareció muy mágico. Me sorprendió la capacidad de reflexión que podía haber detrás de tanta 
práctica, des de un principio. Entender como de cada práctica había algo detrás muy grande.  

 
ERICK:            Al principio me llamaba la atención que no había cercado tan de cerca países de Asia, sobretodo. Nunca 

había tenido ocasión de tratar de tú a tu, con un marroquí, o pakistaní, de la india, etc. Nunca una 
relación personal en ambiente de camaradería. Fue una oportunidad para conocerlos a ellos y me 
parecía interesante. Son gente joven, se habla de otra manera, aunque sentía cierta timidez porque la 
interacción no es la misma que podemos tener nosotros, los latinos. Ese tipo de cosas las aprendí con 
cierta prudencia. 

 
ANDRÉS:       Sí, me gustó la actividad. La considero una buena herramienta de diálogo con los oprimidos, de diálogo 

intercultural.  
 
ALEX Y SAMIRA:   La gente no tiene vergüenza para mostrar lo que siente. Hacer todo sin límites, eso me gusta mucho.  
 
AMO:         Creo que es una clase muy especial. Adriàn es un tipo muy especial y lo admiro, porque cuando nos separan 

en grupos y trabajamos así juntos, me hace pensar en cómo se componen las actuaciones, somos 
diferentes y por eso tenemos que actuar, porque somos diferentes. Compartir des de la diferencia, lo 
creo muy importante.  

 
IMMA:     Me quedé impactada de todas las culturas que había, sí. Sitios recónditos que no te encuentras 

normalmente, Filipinas, Nepal, China, etc. Y aunque estoy acostumbrada a trabajar en un contexto 
cultural diverso, esto ya fue sentir la interculturalidad plenamente.  

 
AIDA:           Molt interès, amb ganes de conèixer personalment les diferents persones de les diferents cultures, molta 

curiositat  que m’envaia per tanta diversitat i amb moltes ganes de saber coses noves. La gent venia 
d’indrets llunyans, com ara el Nepal, o Filipines. Això m’impressionava. El fet que cada grup respresentés 
un colectiu ja ben divers em semblava molt atractiu. També em va agradar poder dirigir algunes 
dinàmiques, així com la gestió dels grups de les peçes de teatre.  Coordinar tota la feina del darrere, a 
través de les diferents reflexions, la gestió del grup. Des d’aquets punt de vista, la última edició em va 
agradar molt.  

 
PATRICIA:    Me sentí muy impactada por la cantidad de cosas que puedes tener en común, con otras personas de 

distintas partes del mundo, y de otras cosas que puedes descubrir. Como por ejemplo como se viven las 
bodas en otro lugar, como no tomar ni bailar. Eso es lo que te da la diversidad cultural, no? Como en 
otro lugar se hacen las cosas de una forma tan distinta. Me gusta porque te desmitifica.  

 
RISHTA:        Jo diría les persones de tants llocs del món. No anava amb aquesta expectativa, però tampoc no em va 

sobtar res, no en vaig pensar què em generava aquest tipus d’espai.  
 
SABRINA:     Me gustó mucho conocer otras culturas y descubrir más de ellas y de mi misma. 
 
 
ÚRSULA:     Quizás en mis expectativas deseaba encontrarme con más personas de Asia, dado que Casa Asia ha 

propiciado este taller. Pero igualmente la diversidad de procedencia de todos los participantes ha sido 
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mucha y muy enriquecedora. Me ha encantado compartir las dinámicas con gente muy diferente a mí, 
pero a la vez, he de admitir que la sentía muy cercana.  

 
 
CARLES:       Sí, sortint de la certa però falaç afirmació de que tot és cultura i que tota relació per petita que sigui 

porta implícit un impacte cultural, llavors, si abandonem lo políticament correcte, tot i haver treballat 
amb col·lectius de minoríes culturals o persones de diversa índole, altre cop, hi han molts aspectes que 
em van impactar. En destaco alguns: 

 

 El compartir amb un col·lectiu sabent que en aquest hi ha persones que estan en condició de 
refugiades, em va impactar. Doncs, més enllà del bombo mediàtic, de la cosificació d’aquesta 
situació i ha unes persones amb unes necessitats i unes pertinences que han de ser part del dia 
a dia a la ciutat de Barcelona. Gestionar això, trobo que és una tasca necessària i el taller ho 
va permetre. De fet, de nou entenc que el teatre era, en part, l’excusa. 

 

 Saber que una d’aquestes persones, o si més no això em va comentar una companya, a la 
condició de refugiada li sumem la intersecció de formar part del col·lectiu LGTBIQ+, em va 
impactar. Doncs tot i jo sentir-me part del mateix col·lectiu, no entenia perquè aquesta 
distinció…, per la ignorància de caure en la persecussió del propi col·lectiu en altres indrets del 
món. A la vegada, que aquesta persona s’identifiqués amb la religió musulmana… tot i conèixer 
algunes lluites que hi han als països àrabs, ho reconec… amb sinceritat… em va impactar.  

 

 Conviure i mediar en un mateix indret amb una diversitat de llengües essent l’anglés, després 
del llenguatge no verbal, un denominador comú per a les nostres interaccions. Em va impactar. 

 

 La diversitat present a Barcelona (amb els seus milions d’habitants) en comparació a la 
d’Igualada (amb els seis 40.000)... Em va impactar.  

 
 
HELENA:     Sí. La diversitat cultural que hi havia al taller va crear un important impacte a nivell de percebre les 

diferents perspectives de viure i entendre el món en funció de la procedència, estatus social, de gènere 
de cada persona. 

 
JOSEP MARIA: Lo que me impacto fue el canvio que tuvimas semana tras semana, unos  compañeras más que otras, 

como nos ivamos soltando, conociendonas y conociendo más sobre otras culturas. También, con la 
variedad de edades que  hay y casi no se note. 

 
 
 

3. ¿Quines experiències d’intercanvi cultural entre els participants han estat per a tu més significatives? 

Has fet amics/gues? Si és així, de quines procedències? Vas tenir alguns dificultat o incomoditat en 

especial? Si és així, què destacaries?   

 
 
ADRIANA:   Ostres, es que es molt complicat, hahaha. Sí, o sigui…vam fer bastantes activitats després del teatre, 

portar el teu menjar, quedar després de sopar,  intercanviar un munt de coses, etc. vaig coneixer el Nadin 
de Bangladesh, va ser guai conviure amb ell, va compartir amb mi les seves fotografíes del seu casament. 
Feia més amics de tota mena. Vaig valorar que tothom està conectat, que les nostres diferències te les 
venen com més fortes però en realitat són moltes més coses en comú les coses que compartim. Tothom 
pot estimar, tothom té sentiments, etc.  

 
IMAN:          A la primera edició, en una activitat de ballar, al principi en la distancia i després a cos a cos, al principi 

t’estaves divertint i en la mesura que abançava sabies que no només t’estaves divertint. Era més que un 
ball, s’estaven unint moltes persones. Spa que tindrà unes conseqüències. Tothom es va oblidar de les 
pors de la vergonya, de l’edat, etc. Recordo un ambient molt màgic. Va ser molt interessant.  
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Deu nido. Ahir ens parlavem amb alguns. Alguns están organitzant activitats junts, no son amistats molt 
profundes però encara hi ha contacte. Del Japó, d’Alemanya, del Canadà, etc. A cada edició et ve un 
grapat de gent diversa, sempre agafes contacte amb algú de cada edició. “Si torneu o si veniu a tal país 
aviseu-me”, etc.  
 
Gens incòmode, al contrari. Em vaig sentir molt sorpresa. Com pot ser que en un mateix espai hi hagi 
gent tant diversa, es puguin portar entre ells/es tant bé, crear relacions fortes, quan els mitjans et diuen 
altres coses, et venen què tant de difícil és, i realment aquí aprens que no ho és gents. Crear un espai 
amb unes activitats i un ambient així, fins i tot amb un dia ja ho tens.  

 
JACKELYN: Creo que con cada uno he conectado de una forma distinta. No hay nadie en específico. Quizás un poco 

mas intenso en el nivel de que te entiendan y sean receptivos también a conocer tu cultura, por ejemplo 
si he congeniado mas amistad o mas cariñoso, pero en general el ambiente es familiar. Es curioso que 
si son cercanas a mi procedencia de filipinas, siento que algo nos liga, me pasó con Sithy, Rishta, gente 
de Indonesia, etc. Y más o menos estamos en el mismo lugar, hay algo que nos hace llevarnos bien, no 
sé muy bien cómo explicártelo, es muy especial.  

 
MOSHEEN: Personalmente no. Intento ver las cosas des de su punto de vista, intento ver porqué su cultura es así, 

igual que yo puedo pensar porqué son así, ellos los mismos de mí. Entonces en el taller se trata de 
conocer y aprender, no tener inconvenientes.  

 
SITHY:         Como nosotros venimos de lejos, de repente no conoces nada. Pero luego con el grupo encuentras cosas 

en común, temas. Entonces viene la amistad, nos interesamos los unos por los otros, nos preocupamos, 
explicamos cosas cuando no entendemos a los demás, animo a que se resuelvan las dudas y eso me hace 
sentir bien. Todos son cariñosos pero con algunas me sentí más cerca, con algunas chicas, de América 
latina. En principio, algunos no querían escuchar mis ideas, o no me hablaban mucho, se hablaban con 
otros, pero cuando llevas tiempo mucho mejor. Pero al principio cuesta, pienso que es normal pero hay 
gente que en seguida la comprendo muy bien, pero con otros no tanto. Creo que es por ser de Asia, a 
veces. Noto que entre los españoles es más fácil que se entiendan, pero a mí se me escucha menos. Me 
siento un poco afectada.  

 
 Cuando trabajamos en un mismo equipo, un mismo tema, por un momento olvidamos quienes somos, 

nos preocupamos, nos ayudamos, amor entre uno y otros. Si, con varias personas, son muy buena gente, 
muy divertida y puedo compartir de todo.  

 
RAJU:         Hice amigos. Te sientes muy a gusto con ellos, al trabajar con ellos fue muy buena la experiencia. No tengo 

ninguna conexión especial con nadie en concreto, con todo el mundo. Las personas como personas.  
 
                      Sí que me sentí un poco incómodo cuando, por ejemplo sentí un poco de vergüenza para subir al 

escenario, por ejemplo, para hablar delante de la gente. Poco a poco me quitaba la vergüenza, los 
nervios de tener que salir bien. Luego hice actuaciones con la Xixa Teatre en otros colectivos, eso me 
ayudó también mucho.  

 
SARA:          Em vaig fer molt amiga d’una noia de Cambodja. Es maquisima, una persona molt positiva, em vaig sentir 

molt acollida per ella. Sensacional perquè em trobava com a casa, amb ella. Incomoditat no. Més aviat 
xocada amb un exercici amb un company xinès, i llabors la persona t’havia dde conduir per la sala amb 
els ulls tancats. El notava molt nerviós, en un principi, i em feia sentir malament perquè m’ho transmetía  
no sabía com ajudar-la. De mica en mica, es va anar relaxant i al final vam acabar fent una escena de 
titànic, com una persona tant timida, m’agafava de la cintura. Com molt fort el canvi, va ser preciós.  

 
                      Quizás la incomodidad que sentí fue que el contacto físico al final del ejercicio fue de una fusión a la que 

no estoy acostumbrada con una persona con la que no tengo una gran confianza. 
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ISMAIL:          Sí. Con todos, en general. No me rijo por ninguna procedencia en concreto. Me costaba por la vergüenza, 
pero no me sentí incómodo.  

 
IÑIGO:        Sí, en general con todos. Especialmente, con Patricia, Mosheen, Jackelyn, Adrián…son personas muy 

abiertas y simpáticas que me hicieron sentir muy cómodo. Con Adriàn estuve muy a gusto, sentí que 
estaba aprendiendo mucho con él. No me sentí incómodo especialmente con nadie. Incluso me sentía 
como uno más. Que me centraran en el círculo en el momento de cerrar la sesión, no me sentía para 
nada intimidado, como uno más.  

 
ERICK:           Me gustó mucho cuando hicimos el intercambio gastronómico cultural, en la edición del 2012, me gusta 

comer. Se decía como se preparan ese tipo de cosas, el mismo día de la representación en el pica-pica, 
los sabores que tienen, etc. El sabor de la comida te transmite una forma de vivir. Cómo en Alemania a 
penas le dan sabor, en cambio sí radicalmente en Pakistàn o la Índia.  

 
Incómodo en el sentido que, por ejemplo, yo era muy prudente en tocar, sobretodo en ejercicios de teatro 
imagen o el contacto con el cuerpo, no quería a lo mejor herir sensibilidad con algunas chicas de países 
asiáticos por no meter la pata.  

 
ANDRÉS:     No guardo memoria de situaciones de conflicto. Las experiencias compartidas y los ejercicios y actividades 

de preparación, crean un nexo de unión que luego perdura. Destacaría la acogida a pesar de la diferencia 
de edad, en general, el buen rollo entre la gente. 

 
ALEX Y SAMIRA: Me encanta conocer gente de otros países, son muy amables y muy simpáticos. La mezcla entre 

todos creo que es muy positiva. Es la experiencia más bonita para todo, es un buen sitio para aprender 
a sentir y explicar lo que se siente des de la cultura de cada uno. Una buena oportunidad para conocer 
otras personas otras culturas, otra mentalidad. Una buena manera de aprender el español, para 
aprovechar.  

 
AMO:          Creo que es una pregunta muy particular, hm, que nos separen por grupos me gusta mucho, es como 

representar el universo. Creo que puede remediar la incomodidad, hay muchas cosas por las que sentirse 
así, pero en realidad hay libertad en todo momento.  

 
IMMA:          Ha sido sentir una conexión a nivel general. Pero no sé por qué, con Iñigo (el jove participant amb cadira 

de rodes), igual sentí una afinidad especial. No sé si porque era más especial que ninguno, pero sí que 
reconozco que tuve una conexión diferente. Por lo general bien con todos.  
No, ninguna incomodidad. Dificultad por el idioma, que había compañeros con los que me costó 
comunicarme por el inglés y la vergüenza. Eso es algo que a veces me pierde y me sabe mal por mí. El 
romper la compostura, el miedo al ridículo.  
 
AIDA: En general, d’aquesta última edició no vaig poder aprofunditzar massa en niguna relació en 
concret, més potser per una questió d’edat, una questió generacional, que no pas cultural. En d’altres 
edicions s’hi concentrava més gent jove i sí que vaig fer amics.  
 
No em vaig sentir incomode, potser des de la perspectiva de dinamitzadora no n’era tant conscient en 
aquest aspecte, però penso que sobint em vaig mostrar una persona clara així com la gent en general 
em sembla que se sentía integrada. Ja que aquest curs hi participava gent que sobretot fa temps que 
domina la llengua, que porta temps vivint aquí, etc, al ser descendents d’immigrants que han viscut la 
majoría aquí. En altres edicions el grup era molt diferent perquè la majoria acabaven d’arribar, no té res 
a veure la vivència que vaig tenir a la d’aquesta edició. Respecte la diferencia cultural penso que entre 
els participants es distingia per l’origen, en gran part per l’origen descendent dels pares, però en quant 
a cultura, gairebé tots érem catalans, integrats.  

 
PATRICIA:    Yo creo que es una suma de varias cosas. Tiene que ver con el feeling, la energía mágica que puedes 

llegar a tener con una persona más allá de donde sea, qué sientes con esa persona cuando la miras, 
cuando compartes algo. La casualidad de encontrar en esa dinámica que hace que esa persona te 
sorprenda o te anime a mirarla. Con la causalidad, provocar un espacio donde puedas conocer esa 



115 
 

persona, ella te va a conocer a ti, el espacio del dialogo, pero una conversación dirigida en el que el 
teatro hace que sean temas que generalmente no se hablan, eso te da libertad. Eso me pasa a mí, que 
creo que crezco en cada sesión.  

 
A veces la lengua puede ser que te corte un poco, el hecho de personas que tienden más a abrise con 
mayor facilidad, como podemos ser los latinos, encuentras más similitudes. Pero el hecho que empezar 
a  moverte con otros elementos hace que seas más permeable. Entonces, que tengas un poco más de 
tacto, a la hora de relacionarte con otras culturas, saber dónde tienes que darle el espacio a la otra 
persona, saber cuándo callar, cuando hablar, cuando tocar…eso te genera un espacio de amistad más 
agradable, es más cómodo. Lo que te da la diversidad cultural es comodidad, eso es lo que te da en el 
mundo. Te sorprendes todo el tiempo con lo que pasa.  
 
Incómoda? Bueno, hay temas que llevo mejor que otros, el tema del poder, de la justicia, del género. 
Creo que hay temas que los tengo más trabajados que otros, las emociones las tengo más reguladas y 
controladas que en otros casos, mas trabajadas, y estoy más acostumbrada a debatir sobre unos temas 
más que otros y a expresar tu opinión. A veces está bien escuchar y no tener que hablar, reflexionar así 
sobre lo que te están diciendo, eso el teatro que hacemos te lo da mucho y creo que es muy positivo.  

 
RISHTA:        Depenent de la personalitat de les persones, hi ha qui es molt simpatic o té molta experiència, son mes 

empatics i et fan sentir molt comode, pero gairebé tots son molt simpàtics.  
 
SABRINA:     En alguna dinámica al principio me sentía un poco incomoda, pero los compañeros me han ayudado a 

soltarme y conocer más otras realidades. He hecho varios amigos interesantes, comparto inquietudes y 
intereses con muchos y muchas de ellos/as.  

 
ÚRSULA:      Pues tengo que admitir que el tiempo pasó volando, que en 7 sesiones y la presentación no alcanzaba el 

tiempo para conocer e intercambiar charlas con los participantes. De hecho, el intercambio cultural lo 
he vivido más con el pequeño grupito de la pieza teatral que transcurría en el metro. La razón, porque 
teníamos un buen rato para discutir la pieza, durante las sesiones y porque además nos juntamos en dos 
ocasiones fuera del entorno de casa Asia/Xixa. Pienso que el intercambio ha sido más fuerte en estos 
encuentros y me lo guardo con mucho cariño. También el momento de comida comunitaria el día de la 
presentación, aunque fugaz, fue muy bonito charlar un poco con algunas personas con las que no había 
cruzado casi palabra durante las sesiones previas. Siempre me he sentido muy cómoda.                 

                                                                                                                                                        
 
CARLES:      M'enduc un munt de coses, domcs, diversitat també és sinònim de riquesa. Per exemple: 
 

 Les diferents salutacions de diferents companyes en funció del seu país d'origen.  
 

 Els plats de diferents procedències que vam compartir l'últim dia.  
  

 La mirada d'un mateix tema des de concepcions diferents. Recordo quan la Jackie ens parlava 
de la situació de les persones trans a Filipines, on tot i no ser rebutjades de la societat (en 
comparació al rebuig que reben a Barcelona) com aquestes, en allà, acabaven assumint uns 
llocs habituals de pertinença (perruauer/a,...).  

 
I amics i tant! Amb tothom, de fet…  
 
Potser pel que fa a intercanvi cultural em va encantar alguns dinars que vam fer amb el Raju on ens 
explicava la seva situació com intern en un CIE o alguns aspectes de la religió Sikh. Ens convidava a anar 
un dia amb ell al temple i, com, a la vegada ell havia renunciat al turbant i altres elements per poder 
obrir-se camí laboral. De fet, quan aquest juny vaig ser a Canadà per la boda del meu germà (la 
interculturalitat també arriba a la família), em va encantar que el policia de l'aeroport que em va 
registrar fos un Sikh. Vaig pensar en el Raju.  
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No obstant, com deia, són molts els amics i variades les seves procedències (Índia, País Basc, Marroc, 
Egipte, Filipines, China, Sri Lanka, Bolívia, Argentina, Perú, Itàlia, Catalunya…) relatar cadascuna de les 
experiències compartides amb ells ens ompliria moltes pàgines.  

 
ELENA:         Una de les experiències que guardo amb més afecte és amb una noia de Cambodja amb qui vaig coincidir 

durant la vuitena edició. Vaig aprendre quins són els valors de la gent asiàtica comprenen per viure (de 
manera generalitzada. Ella em va posar en contacte amb la seva família de Cambodja i aquesta, em va 
acollir en una experiència que vaig realitzar l’any 2015 viatjant 7 mesos pel sud-est asiàtic. 

 
JOSEP MARIA: La de haber compartido actividades divertidas en las cuales, con respeto, no se mira por el pais de 

procedencia, solo si es necesario ayudar a integrar en el lugar y pais que ahora están. También la 
experiencia de conocer más cultura de manera social.  Si, he hecho muchas amistades de varios paises 
y con parte de ellos seguimos en contacto por redes sociales.  No he tenido ninguna difilcultat ni 
incomodidad, todo al contrario, todo ha sido una aportación.    

 
 
 
 
 
 

4. ¿Quines dinàmiques teatrals t’han agradat més? Explica’n alguna.  
 
 
 
ADRIANA:     La tècnica de posar-se al lloc d’un altre, es una eina que ara mateix  poso en práctica. Ara sempre poso 

en context les coses. La eina també de com defensarnos dels prejudicis, com tractar les coses que ens 
diuen i que volem desmentir a les persones que infunden rumors. Creo que las dinámicas que te permiten 
ser creadores y empoderarte y dejar de tener miedo, son las que más me gustan, las que te dicen grita, 
libérate, haz algo que en la cotidianeidad no la harías. 

 
IMAN:          Totes, hahaha. Recordo les activitats d’esplai i penso, estaría bé fer-les. Sé que no son activitats que no 

només es queden allà sino que aprens coses després. Les que més em van imapctar potser, son aquelles 
de contacte amb dues persones, físic, la mirada, t’en adones dels diferents costums del que incomoda a 
un o aun altre, per exemple el fet de mirar-se els ulls. Saludar-se amb diferents parts del cos, trenques 
amb lo diferent, t’en adones de la diferencia però veus que tothom s’esforça a fer-ho per trencar una 
mica mab el que cadascú té interioritzat culturalment. Et fa reflexionar. Una que em va resultar molt 
molt interessant: T’aturaves, tancaves els ulls i representaves la figura  concreta d’un personatge en 
concret, un polític, pare, profesor, etc. Quan obries els ulls et veies a tu, als altres. Veus com la demés 
gent perceb diferents interpretacions, coneixes diferents punts de vista.  

 
JACKELYN: Hubo una que nunca me voy a olvidar, en la edición anterior. Adrian nos hizo cerrar los ojos, e ir por la 

habitación buscando una mano. Al principio te sientes sola, perdida, sientes pánico. Crees que vas a 
encontrar esa persona que te va a ayudar pero no lo encuentras. Te entra el miedo de haber si va a 
haber una pared. Cuando al final toqué una mano, por fin dije, compañía. Por fin puedo caminar en este 
espacio sin miedo. Ahí, en esa dinámica aprendes muchas cosas por ejemplo te metes en el papel de 
alguien que es ciego y que no tiene el apoyo necesario para moverse, o el miedo a sentirse sola, de no 
encontrar o no te vaya a ayudar en las situaciones difíciles, te cierras. La desesperación de encontrar a 
alguien, de no estar sola, no sé, nunca me olvidaré de esa sensación. De ayudarte mutuamente con 
alguien.  

 
SITHY:           Es un ejercicio de coger la mano. Una persona me lleva a mí, y el tiene poder para llevarme y tengo que 

aguantar todos los movimientos, arriba, abajo, sin mirar. Cuando me toca a mí, cambiándonos los 
turnos, a veces no me acuerdo de que es una persona como yo antes, cuando tengo que mandar, es 
como la vida cotidiana. Yo mismo estoy haciendo algo de lo que critico después. Eso me encanta, pensar 
en eso. Esta sensación de conectar con mi vida cotidiana y pensar en los demás, me ayuda a mi vida 
cotidiana.  
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RAJU:              Que es intercultural. Con Meritxell y Adriàn fue muy divertido y disfruto mucho con ellos, por la manera 

de explicar, como te hablan, nunca hay enfado y eso ayuda, no hay una única manera de hacerlo bien. 
En la primera edición que hice del año pasado, me gustaron mucho.  

 
SARA:          En aquesta edició, l’activitat de mirarte en l’altre persona com en l’efecte mirall, i reproduir el que fa 

l’altre persona. Per mi va ser molt interessant, t’en adones de que de vegades, seguir el que fa l’altre 
persona no es tan fácil. De vegades necessites fer la teva, imitar l’altre no es tan fácil fer-ho. Els moments 
en parella, sobint son molt intensos. Com allò de mirarse als ulls intensament, va ser espectacular. Las 
de creación del sketch propiamente, el idear la pieza y discutir cómo lo hacíamos fue de un gran 
enriquecimiento. También alguna dinámica en parejas como la de hacerse masajes fue muy interesante 
para comprobar dónde están los límites personales y culturales de cada uno. 

 
 
ISMAIL:       En parejas, los ejercicios del reflejo del otro como un espejo. Aunque el trabajo en grupo también me 

gustó, a partir de la pieza de teatro.  
 
IÑIGO:          Trabajando con los grupos aprendimos mucho. Nos informamos y tomamos mucha consciencia con el 

tema de los manteros de Barcelona, que en eso consistía nuestra pieza. No hablaba mucho en la 
actuación, también me puse nervioso, pero me gustó participar de una manera en la que tuvieras 
también voz des de la palabra, transmitir también hablando. Compartíamos mucho des de un sentido 
más próximo, con los del grupo.  

 
ERICK:         Los ejercicios de teatro imagen, a veces las palabras sobran, te permite decir algo sin hablar. Me resultaba 

muy simbólico. Sólo una imagen bien hecha, transmite algo.  
 
ANDRÉS:      Las dinámicas de desinhibición, la música, compartir sensaciones. Mirar directamente al otro, en silencio, 

a los ojos. 
 
ALEX Y SAMIRA: Me gusta el trabajo en equipo, en pequeños grupos donde se construye algo, todo el mundo tiene 

una idea y  entonces se habla sobre esa idea, eso es lo que más me gusta. Hablan y escuchamos, 
encontramos sentido a las cosas. Me gusta trabajar por parejas, pero también depende de la pareja.  

 
AMO:           En el momento de actuar. Creamos el mundo, dejándonos  ser de verdad.  
 
IMMA:        Todas las que recuerdo eran muy divertidas, la verdad. Una en particular, la que nos miráramos en el 

otro/a como en un espejo, todo el rato, como imitándonos. Esa me hizo sudar y me costó. Pero me 
pareció muy interesante.  

 
AIDA:             La dinámica del SÍ i el NO. Trobo que aquí hi havia molta informació. Era una dinámica molt potent. Les 

altres les tinc igual de presents però aquesta em va agradar molt.  
 
PATRICIA:     Me gustan mucho las dinámicas donde te manejas con poco para decir mucho. Como por ejemplo la del 

“SÍ” i el “NO”. Sólo son dos palabras, pero sólo esas dos palabras, dicen tanto…Luego también, está el 
tema de las sillas, porque estableces una dinámica de poder que me interesa mucho. A mí me gusta 
mucho el tema de caminar por el espacio, teniendo mucho contacto visual con los participantes del 
grupo y me gusta mucho cuando Adrián plantea preguntas sencillas, como “qué pasa aquí?”, “qué nos 
puede decir esto?” Te invita a hablar y a pensar. Este ejercicio de presentar tu opinión, me parece 
alucinante. El hecho de hablar del poder hace que también lo desmitifiques. Lo puedas considerar des 
de un punto de vista individual y grupal, social. “Tu tienes poder?”, porque tú también tienes poder, el 
poder de la palabra. El poder de los hechos, de la participación, de elegir en muchos casos. Todo eso 
hace que tu mirada sea más constructiva, más profunda. Eso es lo que me interesa, construir un mundo 
diferente.  
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RISHTA:      La plàstica em va agradar especialment. La Jackelyn, amb les seves empremtes, això em va impactar molt. 
La idea que tenen les persones, només tenirla i projectarla, m’agradava, fer retalls i enganxarlos. Mans 
amb el fil, pintures… 

 
SABRINA:     La de la bandera en el medio (que significado tenia para cada uno) y el baile en grupo. 
 
ÚRSULA:      Aún recuerdo una dinámica en la que cada uno tenía que hacer como de monitor de baile/movimientos 

durante unos minutos y el resto debía de imitar tal cual los movimientos del “monitor”. Todos 
participamos y nos reímos mucho. 

 
CARLES:        Em va encantar: 
 

 Els miralls, on cadascú seguia els moviments de la seva parella davant una situació quotidiana.  
 

 El qüestionament simbòlic del poder segons les diferens posicions d'unes cadires.  
 

 El debat sobre alguns mateixos símbols (com la bandera espanyola o una ampolles de vi) des de 
diferents mirades i, sobretot, el perquè de cada mirada.  

 

 L'ús del si i el no i com les oposicions i les dicotomies són presents en les nostres discussions i 
conflictes. Aquí consistia doncs de defensar un posició en parelles, tan sols a través de l'ús de 
la paraula Sí o la paraula NO (un amb una i l’altra amb l’altra). Això que sembla tan senzill, em 
va desmuntar la fals crença inicial de que el “Sí” seria moralment més senzill de representantar 
que el “No”. Doncs emergien moltes tipologies de si i no. El sí… persuadiu, suplicant, violent, 
tímid, o el no…, confús, consistent, interrogatiu… en suma, ens portava a adonar com sovint les 
paraules són una trava més a tot allò que es vol transmetre i que la metacomunicació (Rodrigo 
en parla en diàleg intercultural, si es necessari et busco la referència bibliogràfica) pot anar 
més enllà.  

 
 
 
HELENA:      Les dinàmiques que es centren en col·locar l’atenció de tot el grup en una persona en concret (com seguir 

els seus moviments). Aquestes m’han permès per una banda, sentir-me còmode desenvolupant una 
acció essent el centre d’atenció d’un grup i, per l’altra he percebut les diferents maneres amb les que 
persones les persones ens podem desenvolupar en un entorn que ens ofereix companyarisme i 
acolliment.  

 
JOSEP MARIA:   Las que interactuavas con compañeras diferentes en un mismo juego, sobretodo las de imitar lo que 

el/la compañera hacia. 
 
 
 
 

5. ¿T’has sentit discriminat/a per ser d’una altre cultura, país, etc. durant el taller? ¿En cas afirmatiu, 

perquè creus que et vas sentir així? ¿En quin grau aquesta experiència t’ha condicionat en les teves 

relacions personals? 

 
 
 
ADRIANA:    Al taller no, en cap moment. Diria que cap incomoditat.  
 

Creo que el estereotipo que más he sufrido es en una relación amorosa que tuve, que la madre de mi ex 
compañero me estereotipo como una persona que solo quería obtener ventajas de la relación con su 
hijo, estereotipando nuestra relación, y me sentí así por la forma de comunicación que ella tenía hacia 
mí. Pues yo creo que si es compleja la relación cuando convives con estereotipos. Yo creo que antes tenía 
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una relación mucha más fluida con las personas que conocía y ahora he cambiado esa manera tan 
sencilla de relacionarme y ahora actúo mediante niveles. No comparto con todo el mundo mis 
experiencias ni mi vida, sino hasta que siento que la persona me conoce y la conozco desde cero 
etiquetas. Ha sido extraño estructurar un discurso en la realidad de aquí, supongo que es normal, porque 
también influencia el tema cultural. 

 
IMAN:          Al taller no, gents, mai. Al contrari, hi ha un ambient molt d’interès. Tens idees de la persona i ho a partes 

i ho veus amb altres ulls. No rebutjes, encara que per degsracia tenim prejudicis, pero ho intentes i 
realment el teatre ho propicia molt. Tothom se sent igual, independentment d’on sigui. Realment sortir 
d’allà i fer desaparèixer això, pero al carrer veies algú i deies ui, a quí no m’asseuré aquí al metro, no? 
Pero al teatre et fa pensar en que jutjaràs la persona pels seus actes, no abans de que faci no faci res, 
perquè no coneixes aquella persona, ni  la cultura d’on vé.  

 
JACKELYN:   Des del taller no. Más que discriminada diría yo que, me ha ayudado más a identificar los problemas que 

puede haber en la sociedad, en un grupo de amigos  y saber reaccionar ante ellos. Me he sentido en un 
grupo muy abierto, receptivo. Me ha influido en como leo situaciones me enfrento a ellas. He perdido el 
miedo en público, expresar mi idea, sentirme integrada y eso me ha hecho sentir confiada. No solo en la 
vida cotidiana. No solamente con personas de diferentes culturas, sino con mis amigos, tratando con 
ellos, con sus problemas, aunque sean diferente a nosotros, aprendes a saber cómo reaccionar y a 
conocer y ponerse el lugar de la otra persona. Cada uno tiene sus características, olvidarse un poco de 
lo que cada uno le importa y escuchar a la otra parte. Encontrar una solución entre todos/as.  

 
SITHY:          A veces sí que me siento discriminada. Fuera del taller a veces se me persigue. Me hablan como si me 

gritaran, no me atienden como a los demás. A veces pienso que no tengo ganas de comprar en algunos 
sitios porque me miran como si fuera a robar, pienso, no quiero ir. No es un problema muy importante 
pero sutilmente lo siento, me miran como diferente. Des del proyecto, a veces como hay gente que se 
hace antes con los que no somos asiáticos, me siento afectada por eso. Siempre hay alguien. Pero 
también trabajar con los demás en el proyecto, también me ayuda, yo también a veces tengo miedo 
porque casi siempre hay alguien que te hace sentir así. Pero también, la gente no piensa tanto de dónde 
vienes, y eso hace que no le des importancia, ahora me siento mucho mejor. Sí, he tenido, me siento muy 
especial porque he descubierto que yo a veces cuidaba a las personas demasiado y me hecho daño a mí 
misma. 

 
RAJU:           No especialmente. Pero fuera sí. El teatro es una experiencia muy guay, allí nadie intenta juzgarte, no 

discriminarte, además. Sí, me ha ayudado en la convivencia con otras personas, en mi viaje de la India a 
Ceuta por ejemplo fue muy penable, cuando entras en el teatro juntas tu experiencia, como tienes que 
hablar con la persona, no decirle nada mal a la otra persona. Pero cuando haces algo mal le duele 
también a él, no tienes que decir nada malo a ella, no sirve mucho decir perdón, es contar ese dolor y 
luego perdón.  

 
SARA:             No. Me pasó en un viaje a Senegal, donde la única persona blanca en el ambulatorio del pueblo donde 

estuve era yo. Todo el mundo me observaba y me sentí “la diferente”, pero fue muy lógico porque 
físicamente destacaba ante los demás, entendí cómo una persona africana se podría sentir en un 
entorno en el que él fuera el diferente. Pero tengo que añadir que en la experiencia no noté ningún 
indicio despectivo en sus miradas, simplemente curiosidad, cosa que es muy diferente de si eres un negro 
entre blancos donde muchas veces el desprecio se nota en el ambiente. 

 
 
ISMAIL:         No. Me sentí en un ambiente relajado para mí, como en comunidad, muy familiar.  
 
IÑIGO:           No, para nada.  
 
ERICK:           Entre los participantes no. Aquí, más que discriminación creo que va a sensibilidades. Yo estoy en otra 

honda y no le doy importancia igual a quien sí que le da lo que sea. Pero en el proyecto no, nunca ha 
partido de ahí. El europeo no trata igual al latinoamericano que al musulmán, compartimos muchas 
cosas, des de la lengua, la cultura, la religión. Yo creo que eso ayuda.  



120 
 

 
ANDRÉS:       No, no he tenido esa sensación. 
 
ALEX Y SAMIRA: No.  
 
AMO:            En el taller no. En las ramblas sí. Hahaha.  
 
IMMA:          Más que diferente especial. Como el ejercicio ese de mirarnos a los ojos, sin hablar en todo el rato, solo 

con la mirada, fue una experiencia impactante para mí. Mirar a los ojos es como el espejo del alma, ¿no? 
Como si te desnudaran y vieran tu interior. Aunque eso ha significado para mí que pueda darme cuenta 
des del lenguaje no verbal de muchas cosas que expresamos, lo natural que hay en nosotros y lo que no.  

 
AIDA:           No, hi ara.  
 
PATRICIA:    No, al contrario. Creo que una de las cosas que más se valora y se trabaja y que más hace que esto 

funcione y tenga éxito es el respeto. El respeto que hay en el grupo es increíble. Eso no quiere decir que 
la gente no hable o que la gente no discuta, pero una discusión también se puede entablar bajo una 
dinámica de respeto, eso genera mucha madurez. Creo que una vez empiezas a vivir esta experiencia, lo 
empiezas a llevar en ti, creo que aunque no te des cuenta, lo pones en práctica con tus vínculos sociales. 
Y cuanto más consciente eres, más quieres hacerlo. Barcelona es una ciudad maravillosa, pero también 
puede ser para ti un desierto, si no te trabajas las emociones y no te vinculas socialmente de una manera 
abierta, una manera sana. Barcelona te da de todo y tienes que aprender a caminar en ella.  

 
RISHTA:        No, nono. Perquè tots som com de diferents paisos i es com que tots sóm iguals, en aquest sentit. El fet 

de que siguem de diferentes cultures, ens fa a cadascun de nosaltres molt únics. Es divertit coneixer l’un 
a l’altre.No dono compte encara de com m’ha influit, el taller. Jo diría que això que ens fa camianr 
l’Adriàn per l’espai, es molt divertit, no dones compte de tu mateixa quan per exemple estàs al metro, 
no li dones cap sentit. Es interessant preguntar-te coses, ara em pregunto come m sento ara, allà on 
vaig.  

 
SABRINA:     No me he sentido discriminada en ningún momento. He aprendido mucho más de las otras culturas. 
 
 
ÚRSULA:      La verdad que no, en ningún momento me he sentido discriminada. 
 
CARLES:        No, sóc català i l’endogrup o grup majoritari ho tenim molt fàcil per situar-nos en el lloc de poder que la 

societat ens ha atorgat. Fins hi tot, quan dins el grup em qüestió, NO EREM MAJORIA!  De fet, m'ha 
agradat que coses que jo dono per sabudes des de la meva percepció del món en allà em siguin 
qüestionades.  Així mateix hi han altres fets culturals que em travessen i que a vegades ha pogut suposar 
algun comentari com per exemple: “Això que ho facin ela joves del grup…” o similar… però en cap 
moment m’ha molestat.  

 
                      Per altra banda, si que em vaig sentir opressor (per uns instants) quan una companya després de 

presentar-se com a metgessa, jo em referís a ella com a metgessa enlloc de dir-li Glòria. Doncs, malgrat 
el meu error segurament s’entendrà si ens atenem a que era dels primer dia del taller i érem una 
cinquantena de persones, ens porta a reflexionar sobre els significats i significants que adopta una 
mateixa pertinença per cada persona i/o societat. 

 
HELENA:       No m’he sentit mai discriminada per ser d’una altra cultura que les persones del taller. Tot i així destaco 

que la discriminació si que, me l’he feta a mi mateixa. Sovint he hagut de revisar prejudicis i mirades  que 
potser desconeixia que tenia incorporades.   

 
JOSEP MARIA:   No. 
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¿Creus que pots establir relacions amb persones de diferents cultures sense estereotipar-les? 
 
 
 
 
ADRIANA:   El taller t’ajuda moltíssim. Perquè la societat llença missatges dolents d’aquestes persones. Vaig aprendre 

molt a veure això, a veure persones. Éssers vius i no jutjar-los. Pues yo intento deconstruir, creo que 
vivimos en un mundo diverso. Obviamente no es fácil ser una persona con 0 estereotipos, pero intento 
hacerlo, intento mirar a las personas desde seres vivos que son y no juzgarlos. 

 
RAJU:          Sí. La persona que tú conoces primero no tiene ningún motivo para juzgar a la otra. Hasta que tú no 

conoces no puedes juzgar. Hasta que no pase conmigo yo no voy a juzgarla. Yo no soy ese tipo de 
persona, estaríamos juzgando sin saber. Es un tema des de la educación, como te recoge la educación 
de otra persona. Creo que la gente de mejor educación a veces parece que tienen más facilidad para no 
juzgar, pero no siempre.  

 
SARA:           Jo crec que sí. M’ha trencat l’estereotip per exemple xinès, de no pensar que es un colectiu que no es 

relacionen amb ningú, que només parlen xinès, etc. He estat així en conacte amb xinesos i han sigut molt 
oberts. Los clichés nos hablan de aquello que nos impacta porque se diferencia de los que estamos 
habituados y casi siempre se hace desde el prejuicio, sin conocer ni haber vivido experiencias con “los 
diferentes”. 

 
 
ISMAIL:        Sí, no miro a la gente según como viste o según a qué se dedica o de dónde venga. 
 
IÑIGO:          Por supuesto.  
 
ERICK:         Sí, yo creo que sí puedo. De hecho, lo he tenido que tratar por motivos profesionales. En el proyecto sobre 

todo entre la gente joven, es más fácil, aprender a no estereotiparse  la mirada. Porque desea realizarse, 
sea de donde sea, quieren estudiar, trabajar, etc. I tienen muchos puntos en común. Todavía están 
blancos de mente. Se mueven por su ser. 

 
ANDRÉS:     Los clichés previos los considero injustos. Siempre hemos de estar abiertos a lo que nos transmite 

directamente, en el momento, la persona que tenemos delante. Comunicarme de verdad, para mí 
siempre significa descubrirme respetuosamente al otro. 

 
ALEX Y SAMIRA: Es lo peor para hacer, en todos los casos. Creo que es el problema del mundo, siempre. La gente 

tiene una mala idea de la realidad de las personas. En el curso no, en la vida sí. Por mi religión, mi 
orientación sexual, a veces en Barcelona donde el metro, el bus, en la calle…especialmente por la gente 
mayor.  

 
IMMA:         Creo que los clichés no nos dicen nada de nosotros y seguramente sea todo lo opuesto.  
 
AIDA:            Sí, això es lògic. Quan tu veus una persona d’una cultura que desconeixes, crec que veus un estereotip. 

Però quan la coneixes, deixes de llegirla envers un estereotip, incloent-la dins del teu cercle cultural. Ja 
no els veus negres. Jo,  aprenc d’aquest taller que el que s’estereotipa es lo desconegut, el que són les 
barreres, els murs culturals que impedeixen conèixer la persona. Però un cop passat aquest pas, quan es 
tracta del teu veí, del teu profesor, ja es tracta d’una persona propera del teu cercle. Ja ho diferencies 
del estereotip, això ho visibilitzes coneixent la persona, amb la experiencia, es la meva opinió.  

 
PATRICIA:    Creo que lo que más me ayuda a combatir los estereotipos, en parte es conocerlos. De esa manera, puedo 

saber cuál es el grado, de falta de visión que tienes. El grado en el que la persona está implicada o no. 
Una pregunta como el ¿“para qué?”, me ayuda a centrarme y ubicarme frente a distintas situaciones 
que me puedan pasar. No es sencillo, encontrarte con la diversidad cultural, con tantas diferencias, a 
veces.  
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RISHTA:         No, no crec. Perquè penso que no hi ha cap cosa per jutjar. El taller ajuda, perquè tots tenim sentiments 

i ens cal respectar-nos.  
 
 
SABRINA:     Eso cuesta mucho. Lo intento siempre que pueda, pero los estereotipos están dentro de cada uno de 

nosotros y el trabajo es diario para descubrirlos y romperlos. 
 
ÚRSULA:      Intento conocer primero a la persona ya que sin conocerla no puedo decir si es buena o no o si tengo 

afinidad o no,… más allá de su procedencia. Es difícil no estereotipar, hay veces que es inevitable pero 
intento pararme a pensar por qué, ya sea porque me viene algún pensamiento estereotipado o prejuicio, 
o porque acepto/aceptamos ciertos estereotipos, muchas veces porque están totalmente normalizados 
en nuestra vida diaria y desde nuestra crianza. Es complicado derribar prejuicios e ideas preconcebidas 
e indagar o conocer al “el otro”. 

 
CARLES:      No, de nou no vull quedar bé i crec que en la seva totalitat és impossible. No estereotipar implica conèixer 

i mai podrem saber tot arran de les diferents identitats i pertinences de cada persona del món. Hi ha 
tantes identitats com persones i relats de vida. Crec que la clau esta en no generalitzar, no donar per 
suposat, dialogar i conèixer.  

 
Penso que per aconseguir una bona convivència cal que no ens neguem l’oportunitat de conèixer i així 
neguem l’altre. Doncs tampoc vull dir que ho tolerem tot,  reconèixer no sempre és acceptar i en segons 
què, haurem de mostrar el nostre desacord. 
 
Però si que crec que abans de ser crítics i emetre judicis, abans de sobregeneralitzar i donar per vàlids 
certs discursos, cal que fem com els científics o els investigadors i ens “empapem” d’informació abans 
de concloure, i no ens limitem a actuar com l’advocat que primer accepta defensar un cas i després en 
busca els arguments per justificar-ho. 

 
HELENA:       Sí i això és gràcies a experiències com el teatre fòrum. 
 
JOSEP MARIA: Sí, ya que todos somos iguales. 
 

 
 

6. ¿Creus que el taller t’ha ajudat a valorar positivament la diversitat cultural? Com? ¿Has aplicat els 

coneixements apresos del taller? 

 
 
 
ADRIANA: Jo crec que vaig arribar en el teatre en un bon moment perquè jo recentment acabava d’arribar a 

Barcelona. Encara era inocent i no sabía el que havia en el món d’espanya, com tractaven al món 
immigrant aquí, i vaig aprendre molt, a pensar, a ser més constructivista  i no deixar-me emportar per 
el mainstream. Totalment, la faig servir bastant en la meva vida diaria, la tinc interioritzada dins meu i 
com actuo ja vaig per aquesta línea.  

 
Me ha empoderado, cuando veo una situación de opresión, aunque sea de un nivel leve entre comillas 
inicial, yo expreso mi voz, hago constar que no estoy de acuerdo y también me he convertido en una 
experta en no hacer circular rumores, y he aprendido que hacer cuando ellos se presentan en mi vida.  

 
 IMAN:        Sí, moltíssim. Jo ja intentaba valorar-ho, pero fins que no fas un exercici practic no ho aconsegueixes 

realment. El teatre ho aconsegueix perque et fa interectuar amb diferents cultures i surts amb un altre 
pensament, una altre visió.  

 
JACHELYN:      Sí.  
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MOSHEEN:     Sí.  
 
SITHY:           Yo soy tímida, me cuesta entablar amistad, pero con el teatro foro ahora me siento como más abierta, 

más feliz, puedes conectar con mucha gente sin problema. Ya no pienso de donde viene la persona, ni 
qué va a pensar de mí. Me ha ayudado mucho para valorar la diversidad. A veces me cuesta, porque soy 
tímida pero el teatro foro te hace hablar, ¿no? Y te das cuenta de que son personas como tú mismo/a.   

 
                       Sí, me ha ayudado mucho. Durante el taller tienes muchas tácticas para enseñar a como compartir ideas 

con personas diferentes, a conocer sus límites, sus costumbres. Sí, me daba cuenta de que cuando yo 
criticaba a otras personas en realidad era como criticarse a una misma.  

 
RAJU:           Sí, mucho. Vienen muchas personas de diferente cultura. Tenemos tiempo para saber de otra cultura de 

otra persona. Conocemos esas personas pero no sabemos bien bien la cultura de otros países, entonces 
explicamos y nos explican. Una cosa muy buena que tiene el curso es precisamente la diversidad, y la 
oportunidad de saber, si tú sabes de cultura de otros países tu puedes decir, “esto no es así”, yo he vivido 
con ellos, no he vivido en su país con su cultura pero he vivido con la persona de ese país. Conocer la 
propia voz. No podemos decir nada sin saber, para hablar de otra cultura. En el teatro hacemos esto, 
compartimos cultura con ellos, no es que hablemos sin saber.  

 
¿Conocimientos aplicados en la vida diaria? Si me da tiempo para explicarlo, lo explico, pero si la 
persona no quiere entender, entonces ya es más difícil, depende de ellos que si quieren saber bien, 
sino, no es mi problema. Pero sí, lo intento. No te aseguran que la otra persona te entienda,  tienen que 
querer.  

 
SARA:          Sí, sí. De per si la diversitat cultural ja m’agrada, i el teatre fórum m’ho ha potenciat encara més. De 

vegades amb un entorn no divers no m’agrada tant el camí, em veig molt rara, es molt monòton, no? 
No m’agrada. Sóc molt pro-diversitat. 

 
Sí, he pogut aplicar coneixements. M’ha fet el taller poder parlar a la gent que no ha fet el taller, expandir 
la idea. I en situacions que m’he trobat amb gent de diferents nacionalitats, doncs més oberta. He volgut 
també voler reconeixer amb més força els gitanos, perquè també puguessin dir la seva i participar al 
curs, perquè es un colectiu que no tenen gaires plataformes per poder expresar-se, son més 
invisibilitzats.  

 
Me ha ayudado un montón. Me ha ayudado a conocer otras visiones del mundo diferentes a la mía y así 
saber por qué gente de otros lugares actúan y se relacionan de una manera diferente a la que yo estoy 
habituada. Los conocimientos obtenidos los he aplicado en no tener pudor de poderme relacionar con 
absoluta confianza con paquistaníes que tienen negocios donde yo vivo y a poderles hablarles más de 
tú a tú. 

 
 
ISMAIL:        Sí. Mucho. Soy más consciente de que hay que ser abierto a todo el mundo.  
 
IÑIGO:          Sí. Conocí otras culturas de más cerca, que nunca había tenido la oportunidad. Así como descubrí nuevas 

cosas, también que me sorprendieron, como por el ejemplo el hecho de vivir la transexualidad en 
filipinas, que la consideran muy normal y está muy naturalizada allí.  

 
ERICK:         Sí, si sí. Básicamente el hecho de no ser prejuicioso, preguntar por qué se hacen unas cosas, porqué actúan 

de determinada manera, no tener el tabú de preguntar también, porque a veces hay gente que tiene 
miedo. Si no te preguntas, empezarás a inventarte cosas. Potencia el taller para tomar caminos para 
quitar ideas preconcebidas, porque esa gente tiene una historia. Ellos són así porque se lo enseñaron sus 
padres, así como en el infinito. E teatro ayuda mucho a construir un personaje por ejemplo igual tendré 
que informarme sobre ese personaje que es musulmán y encarnarlo, hablar y actuar como él. Ese tipo 
de cosas ayuda a potenciar la diversidad.  
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He podido aplicar conocimientos en mi vida en el momento de salir del paso ante prejuicios o ante mala 
voluntad de la gente, cuando se ha permitido negarle el derecho a alguien que sí que lo tiene. Hacer que 
esa persona lo consiga, desmintiendo lo legal y lo no legal.  

 
ANDRÉS:      Me ha ayudado a tomar partido con más convicción por los oprimidos, por los diferentes, en la vida 

normal y corriente. 
 
ALEX Y SAMIRA: Sí, por supuesto. El teatro es mejor para hablar del interior de la persona y des de ése interior.  
 
AMO:          Sí, creo que es la verdad de la comunidad social, hablar de libertad, entre nosotros, sin importar de dónde 

venimos, ni lo que hacemos. Solo hablamos, como los amigos hicieran. Creo que es lo que también nos 
demuestra el arte, solo hablamos y compartimos sensaciones reales. Si tenemos un problema, lo 
comunicaremos. Eso es libertad, expresión.  

 
IMMA:          Sí, la verdad que sí, Abrir los ojos, yo no soy una persona que juzgue fácilmente, y en nuestro grupo nos 

formamos un montón, de los sindicatos, sobre los manteros…Y que la gente te das cuenta que no se 
preguntan más allá de lo que muestran los medios, los manteros compran también su mercancía antes 
de venderla…en un sitio como las puede comprar cualquiera. Donde está la ilegalidad. He aplicado los 
conocimientos, a pensar que no hay que juzgar hasta el momento en que te informes bien, sabiendo de 
lo que hablas.  

 
AIDA:             Sí, entre altres coses. Sí, sí. En quant a coneixements aprens a que, compartint aquest espai, t’apropes 

a altres cultures. El que comentava abans, quan coneixes algú d’aquestes característiques culturals 
diferents a la teva, ja tens una referencia en la teva comunitat propera i això ajuda a que n’aprenguis a 
no estereotipar a la societat, des del moment en que forma part del teu cercle. Ajuda a crear vincles. 
Desmontes mites i això crea un efecte multiplicador en les persones que vas coneixent.  

 
PATRICIA:     Sí, un montón. Cuando hacemos contacto con la mirada, profunda, sea un hombre o una mujer, eso te 

expone. El hecho de caminar y que estés expuesta a hombres de diferentes pieles, colores, miradas 
desconocidas. La mirada dice mucho, es el espejo del alma, te encuentras ahí con tu religión, tu 
espiritualidad, tu sexo, el hecho de que te desnudes, te da la libertad. Eso te permite dar ese espacio, 
dejar entrar esa persona, sea de donde sea. Eso es lo que más me impacta. Creo que es a partir de ahí 
cuando luego puedes trabajar cualquier tema.  

 
Creo que sí que he podido aplicar los conocimientos de ahí a fuera. El hecho de confrontarse y dar el 
espacio al público para que participe, te hace trabajar los temas distinto, tu aprendes al taller analizar, 
compartirla debatirla y luego llevarla. Des de una visión más amplia. La diversidad cultural también hace 
que vas no solo el 50% sino hacia el 100%. Ves las dos partes. Ves el opresor y el oprimido y que el 
oprimido muchas veces también es opresor.  

 
RISHTA:        M’està ajudant molt. Sí, sí.  
 
SABRINA:     Si, ¡mucho! Me ha ayudado a ponerme en la situación de otros compañeros. 
 
ÚRSULA:      Participar del taller me ha hecho reafirmar lo importante que es la diversidad… ¡sino la vida sería muy 

aburrida! También nos ha dado la lección que no existe gente disminuida o con menos opciones que 
nosotros (por condición de legalidad, por ejemplo). Compartir las sesiones con un compañero con silla 
de ruedas fue espectacular, porque contribuye a sacar el velo del “pobrecito” que tendemos a colocar, 
para verle como una persona empoderada, como cualquier persona empoderada. 
Aplicar dinámicas explícitamente, no. Pero está claro que todo lo vivido en el taller se ha incorporado a 
m vivencia por lo cual aplicable a mi vida… como mamá de un bebé que acaba de nacer, de cara a su 
crianza, como también en mi tarea socioeducativa como educadora social, sea con el colectivo que sea. 

 
CARLES:       El que més m'enduc són amics i amigues, aprenentatges varis i un munt de dinàmiques i jocs que algun 

dia podré aplicar en el meu entorn.  
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HELENA:       Sí. El taller m’ha fet revisar la manera que jo tinc d’entendre el món i la diversitat de mirades que hi ha 
per viure’l. Una de les coses que he après és sobretot escoltar i mostrar-me oberta als valors i 
explicacions que les persones d’altres procedències tenen com base de les seves actuacions i, és a través 
d’aquesta actitud des d’on puc empoderar-me per decidir quin és el mode de viure que desitjo. 

 
JOSEP MARIA: Sí, hace también conocer más a las personas y saber el porqué de muchas reacciones.  
 
 
 
 

 

 
7. ¿El taller de teatre Fòrum ha influit en la teva manera de relacionar-te amb persones de diversos 

orígens culturals?  Posa’n algún exemple.  

 
 
 
 
ADRIANA:    Sí, ja de petita rebia aquests imputs de backgrounds diversos d’altre gent de procedencies diverses, però 

al arribar aquí, jo també, quan surtia de la meva zona de confort, això va ajudar a empoderarme, que 
no per ser nova d’aquí no tinc perquè deixar-me emportar per tot el que em diguin aquí. Jo tinc poder 
per decidir el que vull creure, el que no, el que vull dir, el que no, etc.  

 
                      Cuando comencé el taller, llevaba un año viviendo en España. Un ejemplo claro es en el caso de la religión 

del Islam. Creo que ante tanta presión mediática y tantos rumores sobre personas con esta religión, tal 
vez me hubiera contagiado de estos estereotipos. Pero al haber realizado los talleres y al haber conocido 
personas que profesan esta religión, pues no me he dejado contagiar y más bien, he podido crear mi 
propio entendimiento del Islam y saber que no todo lo que se dice afuera es cierto, así que 
definitivamente ha ampliado mi mente y me ha permitido relacionarme con diversos orígenes.  

 
IMAN:         El més important i el que més m’ha agradat es que els primers dies donen molta importància a que les 

persones parlin entre elles, interactuin tots entre tots. Això ajuda a tots els participants a relacionar-se. 
A arrel d’aquelles setmanes t’enrecordaves de les persones per algún detall. Primer, coneixer-se, després, 
treballem junts. Segurament hi ha una feina darrere important, però fa que sigui fluid i sembla molt fácil. 
Com pot ser que sigui tant difícil a la vida real?  

 
JACKELYN:    Antes pensaba, ya vienen a molestar con su música. (Situación en el metro, inmigrantes tocando). Ahora 

no lo veo así, me pongo en su situación, están pasando por una mala racha y esta es la única forma.  
 
MOSHEEN: Sí. Participar en este taller y conocer diferentes culturas te abre la mente muchísimo. El típico ejemplo de 

tú tienes una caja y tienes tres perspectivas, pero no ves lo que hay detrás. Tienes que hay detrás y ver 
lo que hay, ¿no? Entonces, conocer gente me ha ayudado a esto, a ver las cosas desde otra perspectiva, 
y tener más facilidad en conocer más gente. Empatizas más con los otros, no te cierras en tu propio 
mundo, abres las puertas o tus límites de dentro tuyo, para que cualquier persona sea bienvenida en tu 
vida. Yo creo que eso es muy positivo. Enriquece tu vida y tu persona.  

 
SITHY:            Sí. No tienes mucho tiempo, pero te ayuda a conectar con tu vida cotidiana. El teatro foro refleja dentro 

de clase, cuando sales de fuera para practicar, es real en la vida. Te ayuda para ser mejor. Te sientes 
más segura. Sí. He repetido 3 veces, mi motivo es que quiero aprender y divertirme de nuevo. Antes de 
empezar el taller no tenía ni idea de las personas de otro origen. A veces no quiero comunicarme con 
ellos, pienso que son personas diferentes a mí. Pero después del taller me siento como que empiezo a 
abrir mi corazón y contacto con ellos. Conozco a mí mismo que antes, tengo idea con trabajo en equipo, 
compartir idea, acepto los errores, acepto criticar, adoptar a persona o situación. Me conozco a mí 
misma más que antes, tengo mejor idea del trabajo en equipo, comparto ideas, acepto los errores, 
acepto criticar, adaptarme a la persona o situación. 
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RAJU:           Ya antes me influía, con el espacio de inmigrantes, pero es verdad que Casa Asia sí que me ha ayudado 

culturalmente a relacionarme con tanta gente distinta. En el espacio de inmigrantes era también más 
difícil por el idioma, con lo cual no podía entrar fácilmente en conocer culturas a fondo.  

 
SARA:             A vegades, en situacions de conflicte, en la meva vida m’he enrecordat molt del teatre fòrum. Ara m’ho 

plantejo com si l’espectador estigués al teatre, em començo a questionar què fer. Em va pasar fa poc al 
metro, per exemple, i no vaig actuar com m’agradaria. Una cosa es dir-ho i l’altre fer-ho, de vegades 
trobart-ho no es tan fácil, i almenys això el teatre fórum t’ho recorda. Siempre me he sentido atraída 
por gente de otras culturas diferentes a la mía pero el taller me ha hecho verlos aún más cercanos a mí. 
Además en el taller me hice amigos y con alguno de ellos, concretamente con una chica de Camboya 
sigo teniendo una relación muy cercana, sé que puedo contar con ella en cualquier momento. 

 
ISMAIL:        Sí, bueno, pero normal.  
 
IÑIGO:       Sí. Mucho, porque antes me sentía más lejano a este tipo de aprendizaje, ahora es como haber 

profundizado en la interculturalidad y lo que de verdad significa, experimentándola des de la praxis y 
conociendo las personas realmente, des de una perspectiva más cercana a la realidad de lo que nos 
caracteriza como seres humanos.  

 
ERICK:           Sí. 
 
ANDRÉS:      Me ayuda a relacionarme con más naturalidad. 
 
AMO:          Me hace ver las diferencias entre la gente, como se respetan, como nos escuchamos los unos a los otros, 

sin saber qué nos ha pasado a cada uno, a veces solo es necesario explicar y escucharnos. Sí, creo que 
mucha de la gente que viene del Islam, veo que són diferentes i que luchan pero cuando los conoces son 
majos, son amistosos. Me gusta hacer amistades con ellos.  

 
IMMA:         Sí, sí. Un poco más, la verdad que sí que me ha servido de mucho. El ejemplo de los manteros.  
 
AIDA:           Sí, m’ha ajudat molt, sí.  
 
PATRICIA:    Totalmente, soy una persona a la que ya le motivaba la diversidad cultural des de un principio, la sigo 

eligiendo y sigo viendo que es de los tesoros más grandes que tiene esta ciudad. Lo que pasa, muchas 
veces, es que el mar con el que te mueves, a veces no es el indicado con el que poder crecer y compartir 
ciertos temas. El respeto, en según qué ámbitos no está tan llevado, la libertad de expresión tampoco. 
Con la Xixa y estas premisas, es lo que hace que esto sea una maravilla.  

 
RISHTA:       M’està ajudant molt, fa que no pensi segons de quina cultura sigui la persona, si m’hi faré amiga o no. Si 

la persona es molt divertida, faig amics. Si em cau bé la persona, ja amb això será compatible, des de la 
diversitat.  

 
SABRINA:    Ha cambiado mucho, ya que ahora conozco más. Me llamó la atención la historia de Tailandia: las 

personas transexuales son aceptadas mucho más. 
 
ÚRSULA:      Si bien no he tenido ningún hándicap a la hora de relacionarme  con personas de diversos orígenes, sí 

que ha reforzado lo que pienso sobre la diversidad. Todos somos diversos y hay mucha riqueza en 
nuestras interacciones. Tanto con personas de culturas completamente diferentes a la mía, o con 
diversidad funcional o con personas que comparten otra manera de pensar, diferente a la mía. 

 
CARLES:       Si, per exemple en aquesta edició vaig confirmar i seguir desmuntant l'estereotip de que lo general, la 

norma avui en dia (o el grup majoritari) es l’ateisme (especialment entre els joves).  Doncs bona part 
dels més joves eren creients.  
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També, crec que les tècniques del joker de interrogació (preguntarnos els perquè dels diferents 
significats) ens pot servir per qualsevol situació de la vida, per tal de copsar perquè quelcom ens succeix 
d'una determinada manera, així com, si no tenim resposta, convidar a altres mirades (tal com sha fet en 
en ela fòrums) per resoldre la situació. És a dir, per mi es una metodologia que em servirà pera meva 
vida quotidiana, ja que és extrapolable a qualsevol realitat. 

 
HELENA:      Sí, com he comentat anteriorment, m’ha fet revisar mirades pròpies cap a altres maneres de viure, essent 

més oberta i flexible a l’hora d’entendre que no hi ha una única “úniques” maneres d’actuar i, a l’hora 
de tractar i relacionar-me amb persones diverses. 

                       Un dels exemples més visuals que em ve al cap és el de saludar-me amb una persona asiàtica. Des del 
taller, tracto de no invaïr l’espai quan em trobo i saludo a persones d’aquesta procedència ja que sovint 
se senten incòmodes. Tracto possiblement de mantenir una certa distància corporal (sent igual 
d’afectuosa amb les paraules i l’expressió d’aquestes) i, m’apropo fins on aquella persona veig que se 
sent a gust. 

 
 
 
 
JOSEP MARIA:    Si, el de ver, tratar a todas las personas de igual manera, ayudar a que se integren y no haya ningún 

tipo de barrera. 
 
 
 
 
 
 

 

 
8. Enumera els motius pels quals recomenaries aquest taller amb Casa Àsia a qualsevol persona.  

 
 
 
 
ADRIANA:    En primer lloc individualment perquè t’empodera, perque et dona eines pq puguis aplicar en la teva vida 

diaria, quan et trobes en una situación d’opresió  que pots fer per sortir-ne, quan tu veus que algú en 
pateix, també dir la teva. No quedar-te sense fer res. També perquè tens la gran oportunitat de coneixer 
la gent de diferents paisos, de forma de pensar diversa, perque no només n’hi ha una, sino moltes 
maneres de pensar diferents, pero al mateix temps pots conectar amb moltes persones. Hi han moltes 
coses que ens uneixen i que podem conviure. Al final t’acabes estimant a les persones.  

 

 Expandir tu mundo. 

 Experimentar que tenemos más cosas en común que cosas que nos diferencian. 

 Saber que la diversidad es guay. 

 El taller es una buena herramienta para poder trabajar en entornos multiculturales. 

 Empoderamiento, al saber que puedes ejercer un cambio en tu entorno. Los pequeños detalles 
si cuentan. 

 
IMAN:           M’ho he plantejat moltes vegades. Sempre creus recomanar-ho a la gent que es creu molt oberta o ho 

és perquè mes facilment no prejutgen. Pero persones que realment viuen en una bombolla on rebutjen 
tot el que es diferent, els hi recomanaria per demostrarlis que realment s’equivoquen, no? Què es el que 
penso i que es el que es de veritat, no? A altres persones de diferents paisos per sentirse igual que els 
altres, un espai on es poden fer veure com son, abans de que jutgin. Trencar amb l’esquema mental 
massa ferm, desestabilitzar-lo. Veure una peça de teatre i després ja dir, ostres, vaig a veure de què va 
doncs, aquests curs. Potser començarien massa directe sino. Veure la obra de teatre coneixerien allà una 
mica el que és. Et crida l’atenció i llabors ja t’interesses per fer-lo, a nivel intercultural.  
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JACKELYN:   No solamente para la gente que viene de fuera, también a los que llevan aquí mucho tiempo. Para mí, la 
edición del 2013, para mí el grupo era muy variado. Eché en falta gente que fuera de aquí. Éramos 
muchos del área asiática, lo eché mucho en falta porque, no podíamos interrelacionarnos por ambas 
partes como interculturalmente me hubiera gustado.  

 
MOSHEEN: Recomendaría este taller muchísimo a todos, porque como he dicho, te enriquece muchísimo, conoces 

mucha gente y además, las personas que aún no tienen una red social o no conocen gente de Barcelona, 
esto es un buen comienzo para hacer más vida. El primer impacto, la primera impresión que tienes es lo 
más importante. Si una persona tiene malas experiencias esto le marca muchísimo para su vida, si viene 
directamente del teatro social también se llevaría una impresión muy buena y de todas las culturas. Es 
muy bueno para conocer gente y de verdad. Como son como personas y son realmente.  

 
SITHY:          Lo recomendaria. Vienen muchos paises de todos sitios, son personas muy abiertas y normalment vienen 

a aprender y compartir. Hay tacticas de professor que hacen que sea muy divertido, una hora pasa en 
seguida. Te hace aprender cosas de ti misma, muchas maneres de que sea divertida, hacer amistad, 
concocer gente que es diferente, hablan de su experiència, su país. 

 
RAJU:          Yo me hablo con todas las personas de teatro. En el teatro foro te juntas con la otra persona, es una 

buena manera para saber de otra cultura y mucha oportunidad para respetar la cultura del otro país. 
De cambiar mentalmente tus ideas preconcebidas. Cuando tú hablas de la experiencia la persona queda 
en shock, la otra persona que estaba lejos de repente la sientes cerca. Te mira de otra manera, te respeta 
más. Todavía llevo dentro el dolor, pero también con el taller te relajas y te sientes mejor al expresarlo, 
te sientes más tranquilo, cada vez que lo explicas, te queda un peso menor.  

 
 
 
SARA:          Ho recomanaria a gent, de ment tancada i que treballa per l’administració publica, sense poder fer un 

filtratge del que escolten, que de vegades treballa per la interculturalitat i de cop, reprodueixen 
estereotips culturals pels que están combatint. Van expandint rumors sense saber què es veritat i què 
no, i això s’expandeix. Que tinguéssin en compte la persona com a persona, que s’informéssin, perquè 
es molt delicat descubrir-ho de vegades, no es fácil, però m’agradaria molt que aquesta gent ho intentés, 
perque tindrien una altra visió. I que reflexionessin també, d’on venen, d’on provenen ells? Amb quines 
condicions? Els agradaría que els tractéssin així? El meu pare es gallec i quan va venir aquí no el van 
tractar bé, per exemple. Adonar-se’n de que el procés migratori gairebé mai és fácil, no tothom ho ha 
tingut fácil. Para romper con los prejuicios contra los “otros”, para que tengan la oportunidad única de 
conocer gente de todo el mundo y para que el teatro entre en sus vidas. 

 
ISMAIL:         Para relacionarte mejor con los demás. Perder la vergüenza y aprender de todas las culturas.  
 
 
IÑIGO:          A todo el mundo, en especial también a las personas que sufren algún tipo de minusvalía.  
 
ERICK:          Desprejuiciarse es una de las cosas que tanto se habla y sin embargo la gente menos hace porque hay 

pereza tanto intelectual como de acción para ir en contra del prejuicio. Contra eso, no sólo el teatro, 
contra ese des-prejuicio también se trata de un cambio de actitud, la forma y plantearse, preguntarse 
porqué pensamos como pensamos.  

 
ANDRÉS:      Te ayuda a dejar de funcionar con estereotipos, a aumentar la capacidad de escuchar a las personas con 

diferencias culturales y a desbloquear las relaciones con ellas. Es bueno abrir la mente y el corazón a las 
dificultades de los otros para reducir el nivel de conflictividad social. 

 
ALEX Y SAMIRA:     Es un buen sitio para hablar des del corazón, sobre emociones. Si tienes talento, actuar, cantar, 

bailar. Es perfecto. Para ser feliz. Es una oportunidad para conocer gente de muchos lugares, 
professores, doctores, estudiantes, gente corriente de la vida corriente. El taller es como una comunidad 
pequeña en la que puedes mostrarte sin verguenza. Perfecto tres horas cada semana.  
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AMO:             Si quieres ser un artista, es bueno. Conocer gente de diferentes países que es simpática,  en un ambiente 
multicultural. Yo les diría que disfrutarían mucho de todo eso. Pues aprender lo que sea de la gente, 
escuchar y tener experiencias, saber lo que sea preguntando y abriéndote a todo el mundo.  

 
IMMA:        A cualquier persona, de cualquier edad y sexo. Viendo lo que he visto, por ejemplo Maria Ángeles y Andrés. 

Esta parejita es lo máximo. Eso ayuda a mucho a unir el grupo y yo lo recomiendo a todas las edades 
por ese ejemplo.  

 
AIDA:         A totes les persones que necessiten ampliar la seva xarxa social, que s’aprèn molt, perquè, primer, et dona 

altres visions estètiques de les diferents cultures, a nivel de com crees, com generes peçes, com et mous, 
així coneixes la interculturalitat. Es una experiencia molt positiva en general. Per fer amics i amigues, 
etc.  

 
PATRICIA:    Primero, lo recomendaría por el simple hecho de crecer emocionalmente, obtener conocimientos de 

teatro, pero más bien con el teatro llevado des del conocimiento de hablar en público, des de mirar los 
hechos des de una mirada más amplia, ser y saber ser más objetivo y neutral, y  dinamizar un grupo, 
generar un foco de sensibilización y concienciación social, que es lo que también me interesa.  

 
RISHTA:        Hi han persones de moltes cultures diferents, diferents pensaments. Per aprendre l’idioma, la cultura 

dels diferents paisos, la gent.  
 
SABRINA: 
 

 Para pasarlo bien 

 Para conocer otras cultura y romper estereotipos.  

 Aprender técnicas teatrales. 

 Descubrirse a si mismo. 

 Recomendaría el taller a cualquier persona de cada país.  
 
ÚRSULA: 
 

 Conocer gente muy interesante y diferente… que en parte nos ayuda a conocernos a nosotros 
mismos, nuestros prejuicios y cómo derribarlos. 

 Porque entablar lazos con personas de otras procedencias enriquece nuestro conocimiento, a la 
vez que son caricias al alma nutrir amistades nuevas. 

 Porque es divertido aprender cosas nuevas desde lo lúdico y social. 

 Porque también nos ayuda a derrumbar tabúes y la vergüenza del miedo al ridículo: mediante 
la acción no solo se trabaja en mejorar el mundo… sino también nuestro interior. 

 
CARLES: 

 Conèixer i descobrir que altres maneres de fer i ser són possibles. 
 

 Veure les situacions o problemàtiques que afronten les persones d’origens culturals diversos. 
 

 Posar en escena les teves situacions ja siguin més simples o complexes. 
 

 Descobrir per alteritat la pròpia identitat. 
 

 Conviure amb aquesta alteritat. 
 

 Crear comunitat 
 

 GAUDIR 
 
HELENA: 

- El treball d’introspecció que realitzes amb tu mateixa. 
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- Compartir un espai i emocions amb persones diverses fan que aprenguis aspectes nous sobre el món 
i sobre tu mateixa. 
- La comoditat amb la que una persona se sent en un grup que et proporciona comprensió, acolliment 
i companyarisme. 
- Aprendre i enriquir-te dels diferents modes de viure. 
- Tenir contacte i amistats noves per a realitzar altres activitats de la teva afinitat que sovint, no podem 
du a terme amb les persones dels nostres grups més propers. 

 
JOSEP MARIA: Sí, es muy bueno y aporta mucho. 
 
 
 

¿Recomanaríes el taller a las persones del tu país d’origen, per algun motiu en especial? 
 
 
 
ADRIANA:     Si, en realidad recomendaría el taller a todxs sin prejuicio alguno.  
 
IMAN:          Penso molt en general, i penso que s’interessarien. I tant. A la gent Marroc perque tambés es donin veu. 

Quan et diuen que els teus pares son del Marroc i no s’ho creuen, no? Doncs teatralment així, s’ho poden 
creure. Et miren ja diferent i per ells mateixos coneixer altre gent, altres cultures, a més de la marroquina. 

 
SITHY:            Cambodja no hay mucho, però de Asia les diría de participar, es muy especial: Porque te ayuda a perder 

miedo, vergüenza, para no sentirte mal en público, porque es social i culturalmente, sientes que estás 
haciendo algo muy importante para ti. No es mucho tiempo, tres meses, pero creo que no importa la 
cantidad que te pueda enseñar.  

 
RAJU:          Al venir directamente de la India a aquí, se lo explicamos y está en shock. Nosotros hemos pasado por 

mucho. La gente de la India no conoce mucho el teatro, y es una buena manera para relacionarse 
interculturalmente. Yo no creo que haya otra manera de saber de otra cultura.  

 
SARA:             Sí, para que salieran del mundo a veces hermético y limitado al que están acostumbrados a vivir y para 

que ampliaran su visión del mundo. 
 
ERICK:          Básicamente para que amplíen los horizontes. Porque son muy limitados allà, para muchas cosas. No te 

deja crecer como ser humano, como si la vida fuera un simple vivir para sobrevivir, por presión social y 
para llegar a ser algo porque quieres mostrarlo al mundo, però sin tenir en cuenta tu felicidad, sin que 
le des sentido a tu vida.  

 
ANDRÉS:       En el pueblo de Aragón de dónde vengo, Binéfar, hay mucha inmigración. También aquí en Barcelona, y 

en muchos pueblos de España. Por eso recomendaría el taller en dichos lugares: es una buena 
herramienta de integración social. 

 
AMO:           Tenemos problemas para estereotipar  a la gente en la China, juzgamos. Si eres de África, ¿serás sucio 

por ser pobre? Lo que necesites saber, en un curso como este te lo muestran, para que sepas bien de 
todo esto.  

 
PATRICIA:    Lo recomendaría a los argentinos, sí. Los argentinos tenemos una particularidad que es la del dialogo. 

Saber hablar, y esto es fantástico. Aprovechas esa facilidad de palabra que nos caracteriza y esa 
capacidad de análisis que también tenemos. El teatro es una de las facetas.  

 
RISHTA:       Sí, oitant. Perquè el típic nepalí es molt tancat. No està predisposat a les diferents cultures. No volen 

enfrontar-ho, no estem acostumats a exposar-nos a fora. És cultural.  
 
ÚRSULA:       Sí, totalmente. Sobre todo porque al venir de una cultura similar… al migrar aquí, se piensa que no hay 

diferencias… porque tenemos en común muchas cosas. Pero la realidad, es que al vivir acá, sí que hay 
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diferencias, como estereotipos y prejuicios en juego. Por eso creo sería muy enriquecedor que argentinas 
y argentinos participen y compartieran la experiencia de teatro del oprimido. Quizás caeré en una idea 
preconcebida (quien lo haga nunca que tira la primera piedra), pero en mi cultura se tiende a globalizar 
al “argentino” como un solo modelo (tanto física/racialmente como por costumbres), ignorando que en 
ese “argentino” puede sentirse o no así y ser dispar a ese estereotipo prefijado y normalizado, tanto 
dentro del país como en el exterior. Y creo que esta observación, planteada desde mi procedencia en 
concreto, se puede traducir en el resto desde las procedencias de las personas que hicimos el taller. Creo 
que realizar actividades como la del taller contribuyen al dialogo intercultural… para vivir en 
interculturalidad. 

 
CARLES:      Penso que les persones que ens trobem en situació de majoria cultural, som aquells que necessitem aquest 

espais d'encontre per sortir del nostre “guetto majoritari”i conèixer altres realitats. Doncs, entre d'altres, 
aquest poder adquirit és el que pot actuar de facilitador i mediador entre alguns àmbits específics (per 
exemple altres llocs de poder).  

 
HELENA:       Sí, el recomanaria pels motius que he assenyalat en la qüestió anterior. Considero que l’espai de teatre 

fòrum és un espai que ens permet tenir noves experiències amb persones diverses, la qual cosa 
contribueix a enriquir-te de tot allò que fins al moment pot semblar diferent i estrany. I, és a través 
d’aquestes sensacions amb les que una mateixa pot revisar el seu mode de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la corresponsable del projecte de teatre fòrum: Imma Llort 

 

 

 

 

 

 

Marina      ¿Perquè vas voler participar d’aquest projecte? ¿Amb quin interès com a participant que alhora 

representa  la mateixa institució i/o l’Escola de Bambú?   
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Imma:   “La idea de fer aquest projecte des de Casa Àsia va ser meva. Volia fer un projecte amb joves de diversos 
contextos culturals que afavorís el diàleg i el debat intercultural. Durant 7 anys  vaig dirigir un projecte per 
Casa Àsia anomenat Escola d’Orient i que consistia en una setmana de trobada i diàleg intercultural a 
Mallorca, que cada estiu reunia una vintena de joves de diversos països d’Àsia i d’Espanya. Era un projecte 
d’èxit que va crear lligams i amistats entre joves dels dos continents, obria ments i oferia noves 
perspectives i visions del mon, però amb les retallades es va acabar.  

 
La creació de l’aula de teatre fòrum intercultural seria una alternativa més viable en el temps, donat el 
seu cost inferior i la possibilitat de crear grups multiculturals que han creat llaços d’amistat entre els 
participants de contextos culturals i socials diversos però que estan més propers, ja que la majoria viuen 
a Barcelona i voltants i per tant es poden seguir trobant i la convivència intercultural va més enllà del taller 
de teatre en si.  Per això ho vaig proposar a Casa Àsia i en concret a la Gaëlle per coordinar conjuntament 
el projecte. Vàrem parlar amb la Xixa Teatre i buscar el finançament de la Direcció d’Immigració de 
l’Ajuntament de BCN per portar-lo endavant.  

 
Alguns/es participants de l’Aula de TF s’han embarcat en projectes personals i professionals conjunts, 
l’experiència els ha fet créixer com a persones i qüestionar-se a si mateixos i les seves actituds i visions 
sobre “L’altre” el diferent, l’immigrant, ... per tant, en el meu rol com a coordinadora del projecte estic 
molt satisfeta de que es pugui anar repetint amb grups diferents i gaudeixo de compartir-ne els resultats 
en les representacions i quan tinc la possibilitat de participar a algunes de les sessions.  

 
Com a participant, vaig aprendre i gaudir molt de l’experiència. Tot i que havia fet teatre abans i havia 
participat i dinamitzat moltes activitats d’educació global abans, em va agradar molt conèixer la 
metodologia de Boal i després vaig fer el curs de dinamitzadors també en les dues edicions primeres, 
acompanyant als participants d’origen asiàtic”.  

 

 

Marina      ¿Què et va impactar? ¿en general quines van ser les teves impressions (culturals)?  
 

 
Imma   “Sobretot en les primeres edicions de l’aula de TF intercultural, vàrem aconseguir una alta participació de 

joves d’origen asiàtic i això em va permetre fer amistats que duraran tota la vida.  
                 Va ser molt satisfactori veure com els joves, a poc a poc s’obrien, expressaven el què pensaven i sentien 

sobre els temes que s’anaven plantejant al voltant del racisme i la convivència intercultural i preníem 
consciència de les seves situacions personals i de les seves actituds envers els altres.  Alguns/es dels 
participants, per la seva herència cultural d’origen, no estaven acostumats a interactuar amb joves 
d’altres contextos culturals i el contacte físic que requerien els exercicis proposats o la desinhibició per 
ballar o cridar era una experiència nova. Reptes que van superar, trencant barreres i construint ponts de 
diàleg i convivència. Recordo molts moments, moltes converses i sóc testimoni de moltes amistats i 
relacions que han sorgit a partir dels tallers de TF de Casa Àsia.  

 
                 L’aula de TF Intercultural de Casa Àsia ajuda a trencar estereotips sobre la immigració coneixent d’a prop 

persones immigrades que viuen situacions i problemàtiques diverses i ajuda a identificar situacions 
d’opressió, dona eines per a actuar i transformar, a poc a poc el nostre entorn i la societat en la que vivim. 
En les diverses edicions de TF hem tingut  participants que havien o estaven vivint situacions d’opressió 
pel fet d’haver immigrat o per ser diferents. Participar en el taller els ha ajudat a identificar-se com a 
persones oprimides i a pensar col·lectivament amb la resta del grup possibilitats per buscar ajuda o 
d’actuar per tal de millorar la seva situació personal, però també ajudar a transformar la societat per tal 
que no es repeteixin les situacions d’opressió en altres”.  

 
 

 

Marina     Amb quines experiències creus que vas gaudir més i que compartissis amb els participants? D’alguna 

procedència en especial?  
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   Imma     “Em va encantar actuar, sobretot en les edicions que vaig participar en tot el procés. Veure com     reacciona 

el públic, l’ambient de confiança que es genera que fa que persones d’opinions totalment oposades puguin 
dir la seva, que s’escoltin els uns als altres, que puguin pujar a escena per transformar les situacions, etc. 
La posta en escena porta nervis però també complicitats. Ajuda a fer pinya, a animar-se els uns als altres, 
a valorar-los...També recordo especialment alguns dels debats que es generen en les sessions de 
preparació i alguns dels comentaris que els participants han fet a les valoracions i les ganes de seguir fent 
teatre fòrum que molts dels participants expressen en acabar el seu taller”.  

 
 

 

 Marina     Vas tenir algun tipus de dificultat o incomoditat en especial que poguessis destacar? D’altra                  

banda, quines dificultats i incomoditats més comunes recordes en el grup?  

 

                  
 
Imma      “Jo no he tingut cap dificultat. Pel que fa al grup, en algunes de les edicions, sobretot les noies d’origen 

asiàtic es sentien incòmodes en els exercicis en els que hi havia molt contacte físic, sobretot si la parella 
de treball era un noi, també asiàtic ja que no hi estan habituades i són conscients que ambdós coneixien 
els codis de conducta asiàtic, per això en les edicions posteriors sempre que es proposen exercicis de 
contacte físic s’explica que no són obligatoris i de fet s’han anat reduint per adaptar-se a les 
característiques del grup. Al principi es feien més exercicis de massatge per parelles, de mirar-se a la cara 
a poca distància, etc.  

                 Una altra dificultat és el nivell de castellà d’alguns dels participants, sobretot els d’origen xinès, però s’ha 
pogut amortir fent parelles lingüístiques dins del mateix grup per a què vagin traduint i fent explicacions 
en anglès d’alguns dels exercicis”.  

 

 
Marina        Sobre quines persones creus que hi podia haver presència d’algun tipus de discriminació? O, si 

mes no, de quina manera recordes algun tipus de discriminació?   

 

 

Imma    “No acabo d’entendre la pregunta, suposo que vols dir que si hi havia persones que patien discriminació 
entre els membres del grup? Si és això, dins dels grups no he percebut cap discriminació, ja que tothom 
que s’apunta a una experiència com aquesta del TF té ganes de conèixer gent nova i viure experiències 
diferents, però si que hi ha participat moltes persones de contextos culturals diversos i que pel color de la 
seva pell, per la seva religió, pel seu país d’origen, per la seva situació irregular, per la seva elecció sexual 
o per les seves relacions personals o professionals,... són o han estat víctimes de discriminació o opressió. 
De fet, tot i que aquestes persones ho viuen dia a dia, tots som oprimits i opressors en la nostra vida, tot i 
no tenir-ne consciència.  

                 L’aula de TF ha permès reflexionar sobre situacions quotidianes de racisme i discriminació i analitzar les 
actituds personals davant d’aquestes situacions que vivim a diari, aprenent a reaccionar i a pensar en 
respostes efectives que puguin ser transformadores de l’opressió”.   

 

 

Marina        De quina manera creus que els estereotips culturals són una realitat durant el curs? I, com creus 

que s’estimula la convivència intercultural present en el taller?  
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Imma  “Gairebé tothom arriba al taller pensant que no és racista, que no té estereotips sobre la immigració, etc. I al 
llarg del taller, a través dels exercicis, de les interpel·lacions i de les converses amb els altres, s’adona que 
tots/es som racistes i que tenim molts estereotips sobre l’ ”altre” i que transformar-ho és una feina de tota 
la vida. Cal interpel·lar-se contínuament sobre aquest tema,  reflexionar sobre les nostres actituds i de com 
podem ajudar a altres a qüestionar-se a si mateixos. L’apropament, el coneixement, la convivència, l’ 
apertura de ment, el saber escoltar, respectar i aprendre de les diferencies és clau per a caminar cap a una 
societat on les persones es valoren com a persones en la seva diversitat i on es fa de la diversitat una 
oportunitat per aprendre els uns dels altres i construir conjuntament coneixement divers que ens permeti 
avançar com a societat més justa, solidaria i empàtica. Penso que l’aula de TF Intercultural és un espai 
privilegiat prendre consciència de la realitat que vivim en aquest sentit i pensar i provar estratègies de 
transformació social”.  

 

 

 

Marina       ¿En quina mesura creus que el taller ajuda a valorar positivament la diversitat cultural? Com   diries 
que permet aplicar els coneixements obtinguts?  

 
 

 Imma          “Conviure, encara que sigui unes hores a la setmana, en un entorn multicultural, obre ulls, fa que et fixis 
més en la diversitat de l’entorn en el que convius habitualment, que escoltis opinions i maneres 
d’entendre i viure diverses, que et qüestionis els dogmatismes. Penso que per a molts participants dels 
tallers, l’experiència els ha permès mirar-se les coses, el mon, les altres persones amb uns ulls diferents 
i diversos fugint de la mirada estereotipada i aquest aprenentatge el poden aplicar a tots els àmbits de 
la seva vida.  

                 La formació obtinguda en el taller de TF és aplicable a nivell personal, ja que tots presenciem situacions 
d’injustícia i opressió a diari i per tant amb el taller hem adquirit eines que podem aplicar. A nivell 
professional també és una bona formació que pots utilitzar en altres àmbits de treball social”. 

 

 

 

Marina       Creus que el teatre fòrum, com a metodologia, ajuda als participants a valorar i tenir un millor 

concepte de la diversitat?   

 

 

                 Imma         “I tant, per a la majoria és una descoberta, una lectura diferent de la diversitat, passant de la idea de una 
societat multicultural a la necessitat de construir una societat d’intercanvi de coneixements i d’empatia 
que coneixem com a societat intercultural”.  

 

 

 

Marina         Quins inconvenients trobes sobre el mateix taller, és a dir, què canviaries o milloraries?  
 

 

Imma      “M’agradaria que pugues ser més llarg, per tal d’aprofundir en el coneixement de la metodologia de 
Augusto Boal, cohesionar millor el grup de participants, aprofundir els debats de convivència 
intercultural i poder crear unes peces més sòlides i portar-les a espais diversos com centres educatius, 
casals de gent gran, ...  sortir i qüestionar un públic no sensibilitzat en el tema de la interculturalitat”.  

 

 

 

 Marina         Perquè recomanaries el taller?  A qui?          
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Imma     “Penso que si t’hi impliques és una experiència “preciosa” en el sentit de molt vàlida i     transformadora 

en si mateixa. A tothom. Segur que tothom que vingui amb ganes d’aprendre, de qüestionar, d’escoltar 
i participar pot aprendre molt de l’experiència”.   

 

 


