
EL PETIT CANVI
D’EN JOTACÉ

Contacte
maria@p11cultura.com

607 71 59 74
654 791 975

 

CulTURA
EN ACCIÓ



SIN
O

P
SI

En Joan Carles coneix la nova cuidadora que 
s’ocupa del seu avi, la Katia; una noia russa amb 
qui s’entèn molt bé. Comencen a fer-se amics... i 
potser alguna cosa més, però les coses es torcen 
precipitadament quan la mare del Joan Carles 
l’acomiada injustament.

Escudat en el pes de la tradició familiar, i a través 
de la influència de la seva mare, en Joan Carles no 
ho veu clar. Se sent malament pel que ha passat, 
pensa que tota la culpa és de la mare i que ell no 
podia haver fet res per evitar-ho.

L’aparició de la seva consciència li fa veure les 
coses des d’un altre punt de vista. Es qüestiona el 
que ha passat i s’imagina com hagués succeït la 
mateixa situació en el futur; en un país inventat; si 
tot fos qüestió de lleis; i en un hipotètic últim dia 
de la terra.

A partir d’aquí, en Joan Carles pren consciència 
dels seus prejudicis racistes, de l’absurditat que 
representen i com de difícil és alliberar-se’n.

El petit canvi de Jotacé és una obra 
de teatre sorgida a partir del pro-
jecte Teatre Participatiu Antiracista, 
de l’associació P11 Cultura en Acció. 
Els objectius del projecte eren crear 
una obra de teatre per a adoles-
cents que tractés la problemàtica 
del racisme i fer-ho mitjançant un 
procés participatiu obert a instituts i 
entitats relacionades amb aquesta 
temàtica. 
Prenent com a punt de partida 
l’assessorament i l’experiència 
d’usuaris i professionals de SOS 
Racisme i La Xixa Teatre, s’inicià un 
treball de dramatúrgia actoral. Un 
cop generat el material per crear 
l’obra, s’inicià el procés participatiu, 
passant per tres instituts i per la 
Universitat Autònoma de Barcelona.
Ara, havent finalitzat el projecte i 
havent-ne assolit  els seus objectius, 
presentem l’obra per tal de 
representar-la  a instituts, ajunta-
ments, teatres i altres entitats que hi 
estiguin interessades.
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Durada: 50 minuts
Edat indicada: 12-1 8 anys
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El racisme és una discriminació que s’exerceix cap a les persones pel fet de tenir un origen, color de pell, 
ètnia, cultura o religió diferent; és a dir, per aquelles qualitats considerades inherents a la comunitat a la 
qual pertany. És una fenomen complex que condueix a la desigualtat entre éssers humans.

L’obra, principalment, posa el focus d’atenció en el racisme social: aquell que s’exerceix a la vida quotidi-
ana. I de forma menys directa també fa esment del racisme institucional: el que sorgeix de les polítiques i 
lleis de l’Estat.

El conflicte de l’obra apareix dins d’un context familiar i laboral, a casa de l’avi del Joan Carles, on la Katia 
hi treballa  cuidant-lo. És en aquest espai privat i íntim on s’origina  una situació injusta fruit de l’abús de 
poder.

En aquest espai el rol opressor l’encarna la mare, un personatge que viu la immigració com una amenaça. 
Refugiada en la seva suposada autoritat, com a mare i figura familiar que pren les decisions a casa l’avi, 
actua de manera  desmesurada i acomiada la Katia. Dins de l’obra, la mare representa el racisme manifest.

El personatge del Joan Carles, el fill, representa el racisme subtil. És a dir, aquell comportament en què les 
persones no es manifesten clarament com a racistes. Marcat per una educació que discrimina  les persones 
d’altres comunitats i amb divuit anys acabats de fer, el Joan Carles s’enfronta a les seves contradiccions, s’ 
adona dels seus prejudicis i comença a actuar d’una forma diferent.

El personatge de la Katia representa el personatge discriminat. La seva situació com a immigrant sense 
papers i amb  necessitat treballar la posiciona en un espai de vulnerabilitat. En aquest context, la mare se 
n’aprofita fent abús del seu poder.

La resta de personatges que apareixen a l’obra ens mostren com els estereotips simplifiquen la realitat i no 
ens ajuden a valorar  les persones des de la seva individualitat. També ens ensenyen que quan els estereo-
tips són negatius apareixen els prejudicis i que els prejudicis ens condueixen a actuar de forma discrimi-
natòria i a crear desigualtats, com passa en  el cas del racisme.
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Mides mínimes: 6m x 6m
Mides optimes:  8m x 8m
Alçada mínima: 5m
Terra: Totalment llis i preferiblement de color 
negre.
Si el terra té alguna inclinació, s’ha de comunicar a 
la companyia per tal d’adaptar l’escenografia a 
l’espai.

Il·luminació 
- 16 Pc’s de 1Kw amb viseres i portafiltres.
- 5 Retalls de 1Kw amb portafiltres.
- 10 PAR's amb làmpada del nº 5.
- 2 Pantalles asimetriques de 1Kw amb portafiltres.
- 18 canals de Dimmer amb sistema DMX de 2,5Kw.
- Taula de 24 canals amb sistema DMX program-
able.
- 4 trípodes Manfrotto o Carrers de Dansa.
- 2 peanes.

Material de so
- P.A estèreo amb potència suficient per 
cobrir l’espai.
- Taula de so mínima de 8 canals i 2 auxiliars.
- 2 Monitor a peu d’escenari
- Reproductor doble de Cd.
- 1 Microfón inal•làmbric de mà.

Timing
Muntatge: 3 hores (inclòs muntatge tècnic)

Desmuntatge: 1 hora

Altres
Un/a tècnic/a a càrrec del teatre i que conegui el 
funcionament.
Camerino amb dutxa.

* En el cas que aquestes necessitats no puguin ser complides, caldrà comunicar-ho amb antel·lació a la companyia 
per poder adaptar l’espectacle a les característiques de la sala de teatre



D
R

A
M

A
TÚ

R
G

IA
D

IR
E

C
C

IÓ

Dramaturg, actor i director d’escena, la 
seva trajectòria inclou la creació dels 
textos “8 congres en joc” (2009), per la 
que va rebre el LII Premi Joan Santama-
ria de Barcelona;  “Els fets de Jaume I”, 
dirigida per Martín Crespo (2009); i 
l’adaptació de l’obra “Kvetch”, de Steven 
Berkoff, dirigida per Carles Bigorra 
(2013); com també ha adaptat a teatre i 
dirigit les novel•les “El meu germà Pol”, 
d’Isabel-Clara Simó (2011) i “L’últim 
roder”, de Josep Franco (2012).
També ha estat coodramaturg de 
“Congost”(2014) i “Sildàvia i Mea 
culpa”(2005), ambdues dirigides per 
Victoria Alvelo. 

Com a director d’escena ha treballat a 
“La carn vol carn”(2011); i com a ajudant 
de direcció ha treballat de la mà de 
Joaquim Candeias a “Art” (2011) de 
Yasmina Reza, i a “Las sillas” (2010) de E. 
Ionesco, i de Josep Maria Mestres a 
l’“APM Show” (2014).

Com a actor de teatre ha treballat en 
drames, comèdies, teatre gestual, teatre 
musical i teatre de carrer. I ha estat dirigit 
per directors com Sergi Emiliano, Victo-
ria Alvelo, Carles Bigorra, Isaac Morera, 
Dusan Tomic, Joan Castells, Miquel Àngel 
Fernández. En el camp audiovisual ha 
treballat sota la direcció de Gilles 
Gambino, Josep Pitarch, Miriam Poza, 
Martín Urrea, Carlota Añón, Tania 
Hidalgo, Pep Santiago, endre d’altres.

XAVIER LAUDER MARIA VORONKOVA
Directora d’escena i actriu, la trajectòria professional de 
Maria Voronkova aglutina una gran quantitat de projectes i 
d’experiències professionals relacionades amb diferents 
àmbits del món artístic des del 2007 fins a dia d’avui.

El seu recorregut com a directora d’escena comença el 
2013, quan és nomenada directora d’escena de l’Òpera 
Jove de Catalunya dirigint les òperes  “Il Barbiere di 
Siviglia” ,“La Traviata” i “Don Giovanni”. A partir d’aquí, el 
2014 treballa com a assistent de direcció de Joan Anton 
Sánchez al festival d’òpera de cambra Da camera, muntant 
les obres “Il Segretto di Susanna” (on també hi interpreta el 
paper de Santa) i “Trobule in Tahití”. 

Ha participat en diversos muntatges teatrals de creació 
col•lectiva amb la Cia. Cabranaltrus (enfocada a instituts 
d’educació secundària) i ha liderat, també, projectes 
propis. El 2009 crea juntament amb Maria Cuevas el Caba-
ret teatral Big Bang Show que es va dur a terme ininter-
rompudament cada setmana durant 3 anys; i el mateix any 
és cocreadora de la Cia. de cabaret teatral Comic Delica-
tessen. L’any 2011 es cocreadora, directora i intèrpret de 
Crazy Sketch Show, espectacle de creació col•lectiva que 
va estar cinc mesos en cartell a la Sala Muntaner, al Festival 
Festihu al Teatre Alexandra i quatre mesos en cartell al 
Teatreneu de Bcn. En el 2014, entra al projecte de “The 
Cover Off” com a guionista i directora artística.
En el camp audiovisual, també en el 2014, exerceix de 
directora artística a “The second reign of night” d’Antoni 
Solé.

Com a actriu de teatre a treballat amb directors com Joan 
Sors, Jaume Nadal i Josep Maria Martínez, i en el camp 
audiovisual amb els directors Carles Benpar i Joaquim 
Oristrell.



Actor i cantant des de ben jove, ha 
participat en diversos projectes tant 
de l’àmbit teatral com cinematogràfic. 
Va començar actuant en les obres de 
teatre infantil  amb “El príncep i el cap-
taire” i a “La Volta al món en 80 dies”. 
Des del 2011 ha actuat en diverses 
obres:  “No et vesteixis per sopar” (Pep 
Maria Martínez, 2011); “Tempus non 
Fugit”, (Ester Nadal, 2012); “Els baixos 
fons” i “Pentesilesa” (Thomas Saurteig, 
2012-2013); “El nou porcés” (Jorge 
Picó, 2012-2013), “L’Amant” (Estoics 
Orfes,  (2013) i  “Bohemios” (Marc 
Lorenzo, 2014). 
El 2014, a Madrid, actua a “Decir que 
no”, sota la direcció de Roberto San-
tiago, i a l’”Antologia Tamayo”, 
produïda per Escena Lírica SL i 
dirigida per Antonio Ramayo.
En l’àmbit cinematogràfic ha participat 
en curmetratges dirigits per Rubèn 
Llorach, Tati Dunyó i Martí Flotats. 
També en aquest camp, ha participat 
al documental “ Pintors de 
Serdenya”,(Diagonal TV)
A nivell musical, Adrià Mas és i ha estat 
també guitarrista en diverses bandes. i 
canta  amb el cor The Music Vox, que 
participà a la segona edició del con-
curs “Oh Happy Day”, de Televisió de 
Catalunya. 

ADRIÀ MAS
La trajectòria de Maria Cuevas 
comença als 13 anys fent de copro-
tagonista a la TV movie “El Zoo d’en 
Pitus” (1999, Mireia Ros). Fins 
l’actualitat ha realitzat diversos treballs 
per la EAB, amb el Tinter Produccions 
i l’Ajuntament de Barcelona,  figura-
cions en el film EL Perfume i  en el 
taller per guionistes de l’ESCAC.
En l’àmbit teatral ha estat membre de 
la Cia. Cabranaltrus amb la que realitza 
els espectacles de creació pròpia: 
“Caràcters donàtics” (2009), i “Christ-
mas delicatessen” (2010, en 
col·laboració amb el grup musical 
“Ivanow Jazz Group”)  El 2009 també 
és membre fundadora de la “Cia. Com-
mediais”, especialitzada en Commedia 
dell’arte, amb qui actua a l’espectacle 
“Don Giovanni”. Entre 2010 i 2012 
treballa com a actriu de teatre infantil 
a l’obra “I per què” a “El replà produc-
cions”. També ha treballat com a actriu 
a “Croades” (2011) i “Perversitats” 
(2012), ambdues obres dirigides per 
Joan Sors. 
En el format de cabaret teatral crea  el 
“Big Bang Show”, on exerceix 
setmanalment de programadora i 
d’intèrpret entre 2009 i 2011. També és 
membre fundadora i actriu del “Caba-
ret teatral Comic Delicatessen” (2011), i 
de l’escpectacle “Crazy Sketch Show” 
que va estar cinc mesos en cartell a la 
Sala Muntaner, al Festival Festihu al 
Teatre Alexandra i quatre mesos en 
cartell al Teatreneu de Bcn, l’any 2012..
Enguany ha treballat d’actriu en l’obra 
“A dos alas de la Libertad”, de Víctor 
Zegarra.

MARIA CUEVAS
El recorregut com a actriu de Sandra 
Anglès inclou diversos treballs des del 
2007 fins l’actualitat.
Al teatre ha treballat com artista a 
l’Opera Aída de Verdi, del Gran Teatre 
del Liceu (temporada 2007/2008). A 
partir del 2008 interpreta i crea junta-
ment amb les seves companyes de la 
Cia. Cabranaltrus diferents muntatges 
teatrals, amb les que més endavant 
crearà el cabaret teatral ComicDelica-
tessen (2011). Al 2008 interpreta i crea 
l’espectacle gestual “Chaplin los 
herederos” al Caixaforum de Madrid. 
També és escollida com actriu 
protagonista pel muntatge del premi 
Nobel Gao Xingjiang “La Huída” 
dirigida per Sergi Calleja. Des del 2009  
forma part de la Companyia De Com-
media dell’arte Cia Commediais. Al 
2010 és cofundadora de la Companyia 
de teatre de carrer “VolimTe”. Com a 
actriu de teatre infantil treballa durant 
dos anys, fent gira per tot l’estat, com 
actriu, en l’espectacle “Bambi, una vida 
al bosc” de El Replà Produccions 
(2012). Actualment és una de les 
actrius protagonistes de l’espectacle 
“Molta Merda” de Jaume Nadal. 
Al cinema ha treballat com a actriu de 
repartiment a la pel•licula “Dieta Medi-
terranea” de Joaquim Oristrell (2008), 
i ha realitzat diversos curtmetratges 
per l’institut ITES i per l’escola de 
cinema ESCAC. També ha treballat 
com a actriu de doblatge a V.O.S de 
Cesc Gay, a Dieta Mediterránea de 
Joaquim Oristrell i per l’estudi de so 
Oïdo.

SANDRA ANGLÈS
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qüestions prèvies qüestions posteriors

És racisme...

... que suposin el meu origen pel meu color 
de pell?

...que em demanin el DNI pel meu color de 
pell?
 
...que qüestionin la meva professionalitat per 
la meva nacionalitat?

...la dificultat administrativa per aconseguir 
la nacionalitat?

...la limitació en l’accés a la sanitat pública 
per persones immigrades?

...abusar del poder que dóna sentir-se repre-
sentat en la majoria?

...basar-se en rumors per jutjar a les per-
sones?

El mecanisme que activa el racisme és sentir-se supe-
rior a l’altre. Aquesta creença porta a les persones a 
discriminar, a menysprear, a insultar i fins i tot a 
agredir a d’altres. Però, amb què s’alimenta aquest 
sentiment de superioritat? D’on sorgeix?

Les persones tenim la necessitat de sentir que 
formem part d’un col·lectiu, d’una comunitat. Quin 
paper jugar la identitat en la consolidació del rac-
isme?

L’intercanvi de valors que suposa per a una comunitat 
la influència d’altres cultures en alguns casos crea por 
i fins i tot rebuig. Quins i com haurien de ser els equi-
libris entre les majories i les minories? 

Quin és l'antídot contra el racisme?
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Parlar de racisme és parlar de la nostra societat, del nostre temps, de cultures i persones, de menjars, d’olors, de 
colors i de qualsevol distinció possible entre dos humans. És per això que per a dur a terme un espectacle que parlés 
sobre el racisme que viuen els joves i tractar de plantejar un muntatge que fos útil per trencar barreres i estereotips 
absurds, necessitàvem estudiar la medul•la del problema. Així doncs, productors i dramaturg, vam començar a man-
tenir entrevistes amb educadors, associacions, inmigrats i natius per recollir els temes més importants que abraça el 
fet del Racisme, com també els seus “per quès”, els “com es manifesta”, qui els pateix i qui els ocasiona i, en última 
instància, el “cap on hauríem d’intentar anar”, o dit d’una altra manera, la possible solució al problema. 

Aleshores, el dramaturg va posar en pràctica una sèrie d’improvisacions guiades, juntament amb els actors, on es 
poguessin crear personatges i situacions que giressin al voltant dels temes recollits a les entrevistes, de manera que 
no només poguessin ser atractives escènicament, sinó que també fossin adients per a un espectacle educatiu 
adreçat a adolescents residents a Catalunya.

És aquí on la dramatúrgia va començar a lligar les primeres possibilitats argumentals fonamentant-se en quatre pilars 
bàsics: per una banda el conflicte intens i cruel ben adobat d’humor, i per l’altra la barreja de la realitat social amb la 
imaginació. Així, després de d’analitzar bé les creacions amb un seguit d’assajos, i passar-les pel filtre de la tècnica de 
l’escriptura teatral, finalment vam aconseguir destriar molts personatges i quedar-nos amb la síntesi d’una història al 
voltant d’un personatge obert i alhora peculiar, com era en Jotacé. El text resultant era l’argument que explicava la 
seva vivència i el camí que emprendria a partir de situacions quotidianes que, al capdavall, provocarien que pogués 
reflexionar i canviar la seva actitud davant l’aureola de racisme que diàriament ens podem trobar tots al nostre món. 
En definitiva, saltar-se certs estigmes imposats i prejudicis perjudicials pot fer que la humanitat també camini a poc 
a poc cap al respecte i amor entre totes les persones, sense distinció de país, estrat social o circumstància innata.



“Tanqueu els ulls i quan els torneu a obrir penseu que teniu 15 anys”. Amb aquestes paraules l’equip de “El petit 
canvi de Jotacé” ens donava instruccions de com havíem de mirar aquesta obra el passat dijous 29 de gener a 
Can Felipa.

Durant 50 minuts vam compartir un episodi complicat de la vida d’en Jotacé, en el que no només ha de fer front 
als mil i un maldecaps de l’adolescència, sinó que també s’enfronta al racisme:  de la seva mare, de la societat i 
d’ell mateix. 
Vivim, amb el protagonista, situacions de discriminació, d’odi i de racisme que formen part de la vida de molta 
gent del nostre voltant. El color de la pell, l’origen nacional o ètnic, l’idioma, la cultura o la religió, es converteixen 
en aquests casos en l’argument per discriminar, agredir i/o atemptar contra la dignitat de persones.

El racisme malauradament no és abstracte, moltes persones en són víctimes; així com tampoc és quelcom 
inherent, per tant té responsables i és possible i necessari lluitar per eradicar-lo. Òbviament hi ha responsabilitat 
en les institucions, els estats a dia d’avui reprodueixen i consoliden el racisme, ho veiem en lleis injustes (la llei 
d’estrangeria que significa que hi hagi ciutadans de primera i de segona, o la Directiva de la vergonya que 
permet l’existència dels Centres d’Internament per a estrangers, que vulneren sistemàticament els drets 
humans). Però la ciutadania també som responsables; massa sovint tanquem els ulls quan presenciem una 
situació racista, o fins i tot ens convertim en subjectes que discriminen.

“El petit canvi de Jotacé” no només ens brinda la possibilitat d’obrir els ulls davant del racisme, i fins i tot de 
reconèixer en nosaltres mateixos actituds i pensaments racistes; sinó que és una eina educativa per a treballar 
el racisme amb els  joves. L’educació és l’instrument més valuós que tenim per a transformar la societat; si 
somiem amb una societat justa i igualitària, on les diferències només siguin quelcom que ens enriqueix, hem de 
fer el possible perquè projectes com aquest arribin a totes les escoles del país.

Gràcies per la bona feina

Alba Cuevas 
Directora SOS Racisme Catalunya.
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Una producció de P11 Cultura en Acció. 

En col·laboració amb SOS Racisme, Ajunta-
ment de Barcelona i Diputació de Barcelona.

Amb el suport del CC Cotxeres Borrell i Antic 
Teatre.

Agraïments
Alejandra Oseguera, Suleman Shahbaz, Ali 
Hamidou, Teatre Museu El Rei de la Màgia, La 
Xixa Teatre.
Als i les alumnes dels: IES Miquel Tarradell, INS 
Milà i Fontanals, IES Flos i Calcat i Fundació 
Autònoma Solidària.
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