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Documental
“L’escriptor
d’un país
sense
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Documental sobre Guinea Equatorial i
campanya de sensibilització.
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“L’escriptor d’un país sense
llibreries”. Documental sobre
Guinea Equatorial i campanya de
sensibilització.
Guinea Equatorial es va independitzar d’Espanya
el 1968. Des de llavors, s’ha convertit en un dels
països més aïllats d’Àfrica, sotmès a una de les
dictadures més longeves del món, la de Teodoro
Obiang, un militar format a l’Acadèmia de Saragossa.
Ho expliquem en el documental “L’escriptor d’un
país sense llibreries”, que al llarg del 2021 hem
projectat a:
Ateneu del Clot de Barcelona.
Universitat de Bremen (Alemanya).
25 febrer. Cineclub Igualada. Ateneu Igualada.
24 març. Cinemes Girona de Barcelona.
13 abril. Sala Berlanga. Madrid.
9-18 abril. Festival Vues d’Afrique, Canadà.
30 abril. Iberodocs, Escòcia.
9-20 maig. Muica Colombia.
21 maig. 20.30h. Cineclub El Casal La Mirada de Mollet del Vallès.
28 maig. 18.30h Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra, Barcelona.
10 juny. 19h. DocuXixón. Gijón.
16 juny. Valladolid.
28 juny. Institut Francès de Barcelona. Amb Negro
Bey.
8 gener.

19 gener.

Cine Zoco Majalahonda. Amb Negro Bey.
Filmoteca Canaria – Santa Cruz de Tenerife.
14 juliol. Filmoteca Canaria – Las Palmas de Gran
Canaria.
16 juliol. Valldoreix.
28 juliol. CFCE Cartagenas de Indias. Colòmbia.
13 agost. Congreso Internacional de Correctores de
Texto en Español. Colòmbia.
9-11 setembre. Red Acampa. A Coruña.
28 setembre. Reus.
5 octubre. Afrikaldia. Vitoria-Gasteiz.
9 octubre. Afrika FilmFestival Festival, Bèlgica.
19 octubre. Sant Vicenç dels Horts.
21 octubre. Màlaga.
4 novembre. Auditori Sant Martí. Barcelona.
8 novembre. Afriff Nigeria. Premiere africana.
10 novembre. XVII Edición de la Muestra de cine y Derechos Humanos de Zaragoza.
1 desembre. Universitat Autònoma de Barcelona.
9 desembre. Centre Cívic Vil·la Florida. Barcelona.
14 desembre. RTP2. Portugal.
6 juliol.

13 juliol.

16 desembre.

Centre Cívic Trias i Peitx. Barcelona.

Més informació: www.elescritordeunpais.com/ca
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Producció de l’obra de teatre
“Annobón”
53 anys, va ser una província més d’Espanya. Després de la seva independència, Guinea Equatorial va ser esborrada dels llibres
d’història i va passar a ser matèria reservada.
Aquesta peça busca recuperar la memòria
oblidada amb voluntat d’aportar la mirada
descolonitzadora a escena.
Un recordatori necessari de l’impacte que encara té el franquisme i la petja colonial en un
país on Barcelona va exercir de metròpolis.

Annobón és una petita illa guineana situada
enmig de l’Oceà Atlàntic. Allà hi va créixer
l’escriptor Juan Tomás Ávila Laurel, exiliat a
Valldoreix des del 2011. Aquest també és el
nom de l’obra de teatre basada en la seva novel·la més coneguda, “Arde el monte de noche”
(2009). El llibre, escrit originalment en castellà i descatalogat, ens trasllada a l’illa als anys
setanta, poc després que Guinea Equatorial
s’independitzés d’Espanya.
Protagonitzada per Ricard Boyle, l’obra és una
codirecció entre Andrea Bel i Recaredo Silebo
Boturu, de la companyia Bocamandja, una de
les ànimes del teatre de Guinea Equatorial. El
text ens trasllada en un entorn tropical on la
pesca i la vida en comunitat són centrals. Un
viatge íntim fins a l’únic país de l’Àfrica que té
el castellà com a llengua oficial i que, fins fa

Una coproducció del Grec 2021 Festival de
Barcelona, l’Institut del Teatre i Fora de Quadre.
Text original: Juan Tomás Ávila Laurel. Adaptació i dramatúrgia: Esteve Mulero. Codirecció:
Andrea Bel i Recaredo Silebo Boturu. Dramaturgista: Joan Escrivà-Escolà. Interpretació:
Ricard Boyle. Escenografia, disseny de llums
i vestuari: Sara Espinosa. Espai sonor: Ubaldo
Visuals: Georgina Surià. Imatges: Josep Gutiérrez. Coordinació tècnica: Oriol Mestre.
Tècnic de llums: Gabriela Bianchi. Tècnic de
so: Xavier Miñarro. Vídeos a les xarxes: Norma
Nebot. Assessorament: Mar Garcia, Celeste
Muñoz i Aina Juanet. Estudiant en pràctiques
(MUET): Adeline Flaun. Producció: Marc Serena. Fotografia: Sol Bela Mele

CALENDARI D’ACTUACIONS
2020
29 de desembre. Sala UREF de La Floresta de Sant
Cugat del Vallès. Lectura dramatitzada.

2021
Biblioteca Horta-Can Mariner de Barcelona. Lectura dramatitzada.
16, 17 i 18 juliol. Teatre Lliure de Barcelona. Festival Grec. Cancel·lat per la covid-19.
24, 25 i 26 setembre. Institut del Teatre de Barcelona. Festival Grec.
17 de novembre. Universitat d’Alacant. Teatre.
9 de desembre. Universitat Autònoma de Barcelona. Teatre.
10 de desembre. Teatre de Mira-Sol de Sant
Cugat del Vallès.
26 maig.

h t t p s : // f o r a d e q u a d r e . o r g / p r o j e c t e s /
obra-de-teatre-annobon
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Cicle Guinea Equatorial i el passat colonial català a la UAB
Amb el suport de la nostra entitat, la UAB va organitzar el cicle d’activitats “Guinea Equatorial i
el passat colonial català”, que va incloure xerrades, teatre, cinema i exposicions. Va començar el
25 de novembre amb la representació de l’obra de
teatre “No es país para negras”, de Silvia Albert
Sopale, dirigida per Carolina Torres Topaga, amb
col·loqui posterior.

Catalunya Jess González Herrera. El 12 de gener,
el cicle es va tancar amb la taula rodona “Com
descolonitzar el currículum”, que va modera Marisela Montenegro, doctora en psicologia social
per la UAB.

https://foradequadre.org/projectes/cicleguinea-equatorial-i-el-passat-colonial-catala-ala-uab

El cicle ha estat organitzat sota la direcció de
Lupe Romero, professora del Departament de
Traducció i Interpretació i Estudis d’Àsia Oriental, i amb el suport de la Fundació Autònoma Solidària.
Va continuar el 29 novembre amb la inauguració
de l’exposició “Guinea, el franquisme colonial”,
que va tenir lloc al vestíbul situat sota la Sala de
Revistes de la Facultat de Filosofia i Lletres. Després de la inauguració, hi va haver una taula rodona on van participar l’arquitecta Laida Memba,
l’antropòloga Yolanda Aixelà i el comissari de l’exposició, Gustau Nerín. Va moderar el debat Remei
Sipi, escriptora.
També es van organitzar dos debats per tancar el
cicle. El 14 de desembre, la taula rodona “Afrodescendència: identitats i referents”, amb l’escriptora Fumilayo Johnson Sopale, l’editora Alejandra Evui Salmerón Ntutumu i l’activista Laia
Muñoz, membre de l’associació Adoptats del Món.
Va moderar el debat la diputada al Parlament de
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Cathy Furaha, defensora dels drets
humans i agent de canvi a la RD del Congo:
sensibilització i incidència a Catalunya.
Sensibilitzant sobre la situació de la dona a
la República Democràtica del Congo
Cathy Furaha, presidenta de l’associació Femmes
Juristes pour les Droits de la Femme et de l’Infant
(Dones Juristes pels Drets de les Dones i Infants)
(FJDF) és una activista, jurista, defensora dels
drets humans i de la pau a la República Democràtica del Congo. Treballa a la província de Kivu
Nord (est de la RDC), una zona que des de fa més
de dues dècades està sotmesa a una crisi crònica
provocada per l’escassa presència de l’estat congolès, la feblesa de l’exèrcit regular i la presència
de milícies congoleses i estrangeres, que sotmeten la població i viuen de l’explotació i del comerç
il·legal dels recursos minerals. Els mateixos que
després s’utilitzen pels components de l’alta tecnologia que nosaltres consumim. Aquests grups
armats sembren el terror entre la població, i en
aquest context d’inestabilitat, sobretot les dones
i les nenes en són les víctimes més vulnerables,
patint violacions i agressions. Enmig d’aquesta violència, la població pateix desplaçaments
forçats, segrestos, massacres, robatoris…
El projecte ha posat en valor les persones que
arrisquen diàriament la seva vida tot exigint pau,
justícia i reparació; és fonamental per a construir
una societat congolesa lliure de violència.

Des de l’entitat hem treballat el projecte amb la
Lliga dels Drets dels Pobles. Ha tingut repercussió a mitjans com TV3 o el diari Ara.
Disposem d’un curtmetratge documental de 10
minuts titulat “Fam de Justícia”, en català i en
castellà.

h t t p s : // f o r a d e q u a d r e . o r g / p r o j e c t e s /
sensibilitzant-sobre-la-situacio-de-la-dona-arepublica-democratica-del-congo
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Documental “Jo sí que et crec”
“Em van mirar així dient: ‘tu no tens pinta de ser
una dona violada’”, “tenia un sentiment de… me lo
he buscado”, “llega el médico forense y dice: ‘uy,
¿qué le ha mordido, un perro?’”. Són situacions
traumàtiques en què s’han trobat dones a l’hora
de denunciar o buscar suport després de patir una
agressió sexual. Per què es posa en dubte la seva
paraula? Quin impacte té aquest qüestionament
sobre la seva recuperació? Institucions, policia,
metges forenses, jutjats, mitjans de comunicació, govern i societat fallen a l’hora de proporcionar una resposta sòlida davant d’aquesta xacra
social. En aquest llargmetratge documental de 52
minuts de durada, dones que ho han patit i expertes reflexionen sobre la revictimització.

• Accèssit en la categoria audiovisual Premi Mila
de Periodisme per la Igualtat de Gènere a Lleida
2022
• Emissió el 27 de novembre de 2021 al Doc’s de
betevé.
https://foradequadre.org/projectes/josiqueetcrec/
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Campanya de sensibilització “Universitat som refugi”, ACNUR.
Hem realitzat els vídeos de la campanya d’ACNUR
Catalunya “Universitat Som Refugi”, que busca fer
front a la desinformació i a les fake news sobre refugi
i està adreçada principalment a alumnat universitari.
Els discursos que inculquen la por i el rebuig poden
generar actituds racistes i xenòfobes cap a les persones refugiades.
ACNUR Catalunya ha col·laborat amb les diferents
universitats de Catalunya en la realització de la campanya.

https://foradequadre.org/projectes/campanya-universitat-som-refugi-acnur/
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Cicle de Cinema i Drets Humans per a instituts 2021
El racisme, l’orientació sexual i la identitat de gènere, la justícia global i les desigualtats al món,
i la violència contra la dona. Aquestes són les
temàtiques que hem tractat en les sessions educatives que hem fet dins d’aquest cicle en el 2021.
Els centres escolars que han participat en el cicle
el 2021 durant els mesos de novembre i desembre
han estat: Rambla Prim, Lluís Vives i Institut La
Mercè, tots ells de barris diversos de Barcelona,
i Institut Premià de Mar, amb l’assistència d’uns
365 alumnes de Tercer i Quart d’ESO, Formació
professional de Grau Mitjà i Superior, IFE i PFI.
Les entitats i testimonis que ens han acompanyat han estat: SOS Racisme, amb la presència del
Cheikh Drame Tine, activista i membre del consell
de SOS Racisme; Damian Díaz, psicòleg i activista
trans; Sílvia Moreira, psicòloga i membre de l’associació Hèlia, de suport a les dones que pateixen
violència de gènere, i Lola, usuària d’Hèlia i supervivent de la violència masclista, i Carme Altayó,
membre de les entitats Castelldefels Kasando i
Justícia i pau.

Cada tema es planteja a través de fragments de
pel·lícules, documentals, animació… Oferim dinàmiques de grup participatives al voltant de diferents aspectes dels valors a treballar. A cada
sessió comptem amb la participació d’entitats
expertes en la matèria. Busquem reflexionar sobre els drets humans plantejant-nos preguntes,
posant en dubte creences o prejudicis, qüestionant la realitat per tal que els alumnes raonin de
manera crítica el sistema establert i puguin extreure’n conclusions pròpies.
A més a més, oferim al professorat material pedagògic per abans i després de les sessions, per
fer activitats i aprofundir-hi. També donem recursos varis com webs de referència per seguir
treballant-hi, una llista de pel·lícules i documentals, glossari…

https://foradequadre.org/projectes/cicle-decinema-i-drets-humans-per-a-instituts/
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El Consell de les persones (s)àvies
Gravació i edició de 18 entrevistes a membres del
“Consell de les persones (s)àvies”, que ens transmeten el seu testimoni a través d’anècdotes i records personals. “El Consell de les persones (s)
àvies” és una activitat d’història oral i viscuda
realitzada per un grup de persones voluntàries
del Museu d’Història de Catalunya, que es va iniciar en el curs escolar 1999-2000 i que es vincula
amb estudiants de Primària i Secundària per tal
d’intercanviar la seva experiència i els dubtes i els
interrogants que aquests vulguin plantejar sobre
el període històric comprès entre el franquisme i
els darrers anys del segle XX. Amb la voluntat de
facilitar el diàleg entre dues generacions, on contrasten experiències i punts de vista i una mirada
diferent a la història més recent a través de les
vivències que expliquen els membres del Consell.

Les temàtiques del Consell de les persones (s)
àvies comprenen el temps històric del passat
segle XX, des de la dècada dels anys quaranta i
cinquanta fins a finals del segle XX. És el període
històric de la dictadura franquista, el restabliment de la democràcia i l’evolució de la societat
els darrers anys del segle XX i la primera vintena del segle XXI. Les temàtiques que s’hi tracten
són: les famílies, les condicions de treball, les
condicions de vida, les tradicions culturals i les
lluites o reivindicacions socials, sindicals, culturals i polítiques, i també la lluita antifranquista
que han viscut.

https://www.mhcat.cat/esmhc/educacion/
actividades_educativas/actividades_
educativas/ciclos/educacio_secundaria/el_
consell_de_les_persones_savies

18

Deslimita’m

2021

19

FORA
DE
QUADRE

Deslimita’m 2021
“Deslimita’m” és una trobada de teatre social
realitzat per joves, iniciativa de l’Associació ImpactaT i la Fundació La Roda. Utilitzen l’eina del
teatre social amb joves per plantejar conflictes i
preocupacions quotidianes. Les pors, les addiccions, els models de família, el bullying o la influència del mòbil en les nostres vides són alguns
dels temes que reflecteixen en les seves creacions. Quina millor manera d’afrontar les dificultats que fent una peça teatral d’allò que costa resoldre? Aquesta és la idea de rerefons d’aquests
tallers de teatre social, “Actuem”, realitzats a instituts, casals i centres de joves.

Fora de Quadre elabora des del 2015 els vídeos
que es projecten el dia de la mostra “Deslimita’m”, on es segueixen les passes d’aquests joves
que s’han enfrontat tant a les seves dificultats
com al repte de preparar una obra de teatre, i on
reflexionen sobre tot el que el teatre social els
aporta. Una eina a través de la qual aprenen a comunicar-se, conviure, conèixer diferents punts
de vista i posar-se a la pell d’altres persones.
També hem enregistrat la totalitat de les representacions en les darreres edicions realitzades al
Palau Alòs i a la Sala Barts de Barcelona.

https://foradequadre.org/projectes/teatresocial-als-barris-de-barcelona/

20

Documental
“Zero
etiquetes”

21

FORA
DE
QUADRE

Documental “Zero etiquetes”
“Zero etiquetes” és un documental que fa el seguiment d’un grup de joves de diversitat funcional de l’IFE Rambla Prim, de Barcelona, en la
preparació d’una obra teatral. El grup, dinamitzat per ImpactaT, s’implica durant un curs escolar en la realització d’un taller de teatre que els
portarà a pujar dalt de l’escenari de la sala Barts
per primera vegada, dins el marc del Deslimita’m,
mostra de teatre social fet per joves. Un curs on
aprendran a conviure, a respectar-se, a traspas-

sar límits i, sobretot, a reivindicar que, més enllà
de les etiquetes, tenen un munt de capacitats per
realitzar tot allò que es proposen. Aquest projecte s’ha realitzat amb el suport de la Fundació la
Roda.

https://foradequadre.org/projectes/
documental-zero-etiquetes/
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Making off conte familiar participatiu
Realització del vídeo que mostra el procés de
preparació, elaboració i creació del conte participatiu familiar “La Caputxeta, el Patufet i el llop”,
dinamitzat per la companyia de teatre infantil El
Guecko con botas amb diferents famílies, en un
projecte de Fundació la Roda. Des de la creació
del guió, passant pel dibuix dels personatges i
l’assaig de les escenes fins a la seva representació final, utilitzant la tècnica de les ombres xineses.

https://foradequadre.org/projectes/
contes-amb-valors-per-a-infants/
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La Veïnal
El projecte de La Veïnal va néixer el 2017, impulsat
per col·lectius de vídeo participatiu i comunicació
comunitària barcelonins que buscaven que la ciutadania pogués exercir de manera directa “el dret
a la comunicació i la informació” partint d’una
perspectiva comunitària i crítica, aliena als interessos econòmics o de partits. Han donat vida al
projecte els col·lectius audiovisuals LaMosca.TV,
Quepo, Càmeres i Acció, Teleduca, NeokinokTV,
PasoaPaso, UbuTV, elParlante, Telenoika i la nostra entitat, entestats a “fer visible la multiplicitat
de realitats i veus dels barris de la ciutat que ara
són exclosos de les narratives dels mitjans”.
Ja fa temps que el projecte s’estava gestant, però
la crisi sanitària de la Covid-19 va accelerar la posada en marxa de La Veïnal, que disposa del suport de Cultura Viva, un programa de l’Institut de
Cultura de Barcelona que aposta pels processos
de democràcia cultural dins d’un model d’innovació pública i comunitària.

La Veïnal vol ser, doncs, un espai de trobada on
els ciutadans i ciutadanes es puguin connectar,
mitjançant un suport audiovisual atent als temes
que més els interessin, i compartir uns continguts estructurats per temes, barris i espais. Entre d’altres, s’ofereixen propostes d’art i cultura,
de poesia, de debat i d’humor adreçades al jovent,
però també d’altres relacionades amb feminismes, a més de curtmetratges socials i altres propostes de cinema o recursos adreçats a la formació, com són els tallers de vídeo participatiu.

https://foradequadre.org/projectes/
desenvolupament-de-la-televisiocomunitaria-la-veinal/
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Planeta dels contes
Treballem amb la Fundació la Roda en el projecte
“El planeta dels contes”, que té com a objectius:
compartir amb els més menuts moments màgics,
connectar amb la cultura local i d’arreu del món,
i fomentar la lectura. I sobretot, treballar valors
mediambientals, de gènere, interculturals o de
consum responsable, entre d’altres.
De les companyies de teatre infantil: Animamundi, Tanaka Teatre, Patawa, Pengim Penjam,
L’Estenedor Teatre, Fes-t’ho com vulguis, Rosa
Fité, Maria Navarrete i Fa, Ai Carai!, Naip Titelles,
Alma i la mar de contes, Engruna Teatre, La Guilla
Teatre, Vivim del cuentu, El Somni del drac, Rocamora Teatre, Fefe i Cia, Grup Bufanúvols, Toni
Ortiz& Lluís Pinyot, Pentina el gat, Més Tumàcat,
Associació Inuwali Ki Fany, Raig de Sol Contes,
Galiot Teatre, el Guecko con botas, Joan Casas,
La Puntual i Violeta Antò i Teia Moner, cadascuna
de les quals ens transporta al seu univers especial. El 2021 hem realitzat els vídeos dels contes:

“El viatge de l’Estela”, d’Alma i la mar de contes;
“La caputxeta, el patufet i el llop”, un conte familiar participatiu de la cia. El Ghecko con botas;
“Històries de lletres 1, 2 i 3”, d’Estenedor teatre;
”Els minairons”, de Joan Casas; “L’aneguet lleig”,
de La Puntual; “Contes del món” i “Amor a la cassola”, de Tanaka teatre, i el conte “El peix irisat”,
de Tanaka teatre en llenguatge de signes.

https://foradequadre.org/projectes/
contes-amb-valors-per-a-infants/
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INGRESSOS..................................204.374,16
Finançament propi.................................................. 67.366,11
Finançament públic............................................. 135.508,05
Altres ingressos.......................................................1.500,00

DESPESES................................... -175.802,51
Despeses de personal...........................................-42.102,88
Sous i salaris................................................................. -32.920,36
Seguretat Social............................................................ -8.905,52
Altres despeses socials.................................................... -277,00
Despeses generals..............................................-133.699,63
Arrendaments i cànons................................................... -288,00
Reparacions i conservació............................................... -920,41
Compres de béns............................................................ -1.622,54
Treballs realitzats per altres entitats....................-106.806,38
Professionals independents......................................... -3.277,60
Primes d’assegurances........................................................-64,71
Serveis bancaris i altres despeses financeres............. -178,68
Despeses de viatges..................................................... -12.321,08
Altres despeses.............................................................. -5.031,00

INGRESSOS PER PROCEDÈNCIA

Ajust de l’IVA no deduible............................................... -602,64

Finançament propi

Impost sobre societats................................................ -2.586,59

Finançament públic

RESULTAT DE L’EXERCICI...............28.571,65

Altres ingressos
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