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BEAT BARCELONA
presenta
“Basket Beat,
un nosaltres abans que un jo”
La Big Band Basket Beat Barcelona (BBBBB) crea i presenta “Basket Beat,
un nosaltres abans que un jo”. El primer espectacle de l’orquestra que
narra la trobada entre persones diverses i les seves inquietuds per tal
d’homenatjar la tasca socioeducativa que l’Associació Basket Beat realitza cada dia a instituts, centres penitenciaris o places públiques. De
manera crítica i divertida, es porten a escena els conflictes que neixen
entre els nostres interessos i els dels altres en aquesta sorollosa i opressiva societat de la immediatesa, el control i la desmesura.

Com a resultat d’un procés de creació col·lectiu entre
tots els joves de l’orquestra i els professionals que els
acompanyen, aquest proper 23 i 24 de març s’estrenarà
l’espectacle “Basket Beat, un nosaltres abans que un jo”
al Mercat de les Flors.

QUE PRESENTEM?
La companyia Big Band Basket Beat Barcelona crea i presenta “Basket Beat,
un nosaltres abans que un jo”, un espectacle que resulta de la col·laboració i la trobada entre persones. Convertint el teatre en una plaça pública
de qualsevol de les nostres ciutats, es presenta la troballa d’un jove que
converteix la pilota de bàsquet en un instrument per fer música en grup.
Una història tragicòmica entre la realitat i la ficció que puja a escena els
conflictes que neixen entre els nostres interessos i els dels altres en aquesta societat de la immediatesa, la imatge i la desmesura.
Veus, percussions, teclats, instruments de vent i un sorprenent tubòfon
vesteixen el ritme trepidant i corporal de les pilotes que només volen
que revisar el paper de les nostres institucions i, sobretot, celebrar que
l’educació, la cultura i la responsabilitat de fer un món millor ens pertany a tots.

“Cap de nosaltres havia viscut una experiència com aquesta abans. I potser això,
juntament amb el fet d’haver botat una pilota de bàsquet en grup per fer música,
són les dues úniques coses que ens són similars com a membres d’aquesta companyia. Vam començar aquest espectacle en blanc i, quan hem acceptat que fem,
sentim i pensem de formes absolutament diferents, ens hem atrevit a construir-lo
sobre el propi caos del procés així com les particularitats de cadascú. Per sobre de
tot, l’hem creat de manera col·lectiva. “

“Arribar fins aquí és quasi inexplicable. És un miracle que s’ha convertit amb una
família però, especialment, amb una peça d’enorme valor per als joves, és denúncia i al·legoria, és una expressió natural i única que vol tocar-nos les pilotes mentre ens recorda que l’art, la diversitat i la cultura som i ens pertany a tots. Donem
veu als que la societat invisibilitza però en cap cas des de la condescendència,
sinó des de la profunda admiració i reconeixement de les seves capacitats, perquè
visqueu una experiència inoblidable.”

FITXA ARTÍSTICA
Direcció escènica David Martínez / Direcció musical David Sitges-Sardà
/ Assessorament coreogràfic Nora Sitges-Sardà / Ajudant direcció
Juan Campanadal / Intèrprets Josep Mª Aragay,Alba Atcher, Berta Baliu,
Marina de la Maza, Oumayma El Hichou, Anamí Freitas, María Gómez,
Rubén Gómez, David Karim Djilali, Raúl Pérez, Isma Safraoui, David
Sitges-Sardà / Escenografia i il·luminació Adrià Pinar / Construcció
escenogràfica Nafka / So Carles Parra / Vestuari Rosa Lugo Fotografia
i vídeo Àlex Rademakers / Disseny gràfic Clara Gispert / Coordinació
projecte Ginesta Ferrer / Direcció Associació Basket Beat Josep Mª
Aragay

QUI SOM?
L’àrea artística de l’Associació Basket Beat pren forma amb la Big
Band Basket Beat Barcelona (BBBBB): una orquestra que té com a
motor el ritme i la sonoritat que generen les pilotes combinades
amb d’altres instruments. La BBBBB fusiona les trajectòries de joves
que han desenvolupat processos de creixement personal a través
de la metodologia Basket Beat amb músics de diferents tradicions.
Els joves exalten la proposta amb la seva energia, espontaneïtat i
creativitat immesurables.
El 2014, després de tocar amb en Xavi Lozano a l’Auditori, amb en Llibert
Fortuny al Jamboree i gràcies a la invitació de la Fira de la Mediterrània de Manresa, el músic David Sitges-Sardà i l’educador social Josep
Mª Aragay Borràs varen decidir crear la Big Band Basket Beat Barcelona (BBBBB) fusionant les trajectòries de joves que havien desenvolupat
processos en el marc del projecte Basket Beat -a entorns com presons,
instituts d’alta complexitat o escoles d’educació especial- amb músics
de diferents tradicions. L’orquestra per tant, esdevé un territori empès
per la trobada entre persones diverses així com la sonoritat i els ritmes
que es poden generar amb pilotes de bàsquet.
L’orquestra ha realitzat més d’una trentena de concerts en auditoris,
centres cívics, sales de concerts i espais públics. Són destacables les
actuacions a la Sala Artte de Barcelona, al Cicle Nits d’estiu 2015 que
organitza l’Obra Social de la Caixa, a la 27a Mostra d’Igualada - Fira de
Teatre Infantil i Juvenil 2016 (on en vàrem ser l’espectacle inaugural) o
al Festival Tempo de Girona, ja ha girat per tota Catalunya en sales com
la Luz de Gas de Barcelona i auditoris com el Kursaal de Manresa, per
citar-ne alguns.

La BBBBB vol explicar al món que la diversitat,
l’art i a cultura ens pertanyeu a tots
A més, la BBBBB, per la seva proposta artística original i tot el projecte social que hi ha a darrere, està gaudint d’una enorme rebuda als mitjans de
comunicació havent tingut cobertura, entrevistes, actuacions en directe o
reportatges a espais com el Telenotícies i “Els Matins” de TV3, “El Club de la
Mitjanit” de Catalunya Ràdio, La Vanguardia, “L’Informatiu” de TV1 (tant nacional com estatal), “Las mañanas de RNE” , TVE Catalunya o el “Latituds” del
Canal 33 i el mediàtic programa de la sexta “Tú sí que sí”, entre molts d’altres.

QUE ÉS BASKET BEAT?
BASKET BEAT
Moviment, Art, Educació i Acció Social
Basket Beat és una metodologia, un projecte i
una associació amb la que ens dediquem a les
persones, especialment en entorns desfavorits, per tal d’acompanyar-les en el seu creixement personal a través de fer, crear i aprendre
música en grup i amb pilotes de bàsquet.
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TRAJECTORIA
A l’octubre del 2009 posem en marxa el projecte Basket Beat amb l’escola Cervantes, l’entitat ADSIS i l’equip de bàsquet del Casal dels Infants. Amb aquests tercers es genera un procés exitós de
tres anys que continuarà amb un viatge autogestionat per Amèrica, Europa i Àfrica que té la voluntat d’aprendre d’altres experiències similars, divulgar el projecte i aprofundir en les potencialitats
i debilitats del mateix com a metodologia per a l’acció social. El periple acabava recollint el Premi
de Cooperació Internacional del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya així com
presentant el projecte al XIX Fòrum Llatinoamericà d’Educació Musical a Montevideo; a l’International Community Arts Festival de Rotterdam o al ISME World Conference on Music Education a Porto
Alegre (entre d’altres).
Basket Beat es constitueix com a associació sense ànim de lucre el 2015. Aquesta nova etapa es
caracteritza per la col·lectivització i professionalització del projecte així com per el reconeixement
de la Fundació Ship2B com a empresa social. El projecte ja suma nou anys de trajectòria en els que
cada dia generem més contingut en
els àmbits de l’educació, l’acció social i la creació artística. El nostre èxit
consisteix en estar en contacte amb
la realitat social del nostre país, i és
que cada setmana, en organitzacions
i estructures tan diverses com escoles, instituts, presons, places, residències, universitats o entitats del tercer
sector (també de fora de Catalunya),
acompanyem regularment més de
dos centenars de persones de les que
-amb més o menys encert- l’estat del
benestar anomena “col·lectius en situació de risc”.
L’ÀNIMA DEL PROJECTE
Josep Mª Aragay Borràs és integrador Social, Educador Social i Musicoterapeuta especialitzat en l’ús de
les arts. Actualment creador i responsable del projecte Basket Beat amb el que ha treballat amb més de
9.000 joves en situació de risc d’exclusió social. Professor de Creativitat a la Universitat de Paris-Est Créteil,
així com als Màsters de Musicoteràpia i de Mediació Artística de la UB. Integrant del grup de recerca GIAS en
“Llenguatges artístics i acció social” de la Facultat Pere Tarrés, compta amb una àmplia participació en congressos internacionals com el “XIX Seminario Latinoamericano de Educación Musical” a Montevideo (2013);
el “III Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa” a Segòvia (2014); l’“International
Community Arts Festival” a Rotterdam (2014) o el “Congrés Internacional de Pedagogia social, joventut i
transformacions socials” a Girona (2016).

Contacte Big Band Basket Beat:
Ginesta Ferrer
T. 676 40 12 79
gestio.basket.beat@gmail.com
Contacte Basket Beat:
Josep Mª Aragay
T. 656 66 48 04
basketbeat.formacio@gmail.com
Més informació: www.basketbeat.org
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