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Educats i emocionats
El passat dia 26 d'octubre la sala d'actes de la 
FEP va omplir-se de gom a gom. Professors, 
alumnes, membres del cos administratiu de la 
Facultat, amics i familiars dels nois que formen 
E-ducados triaven la seva butaca tot imaginant 
què els esperaria durant la propera hora. 

Darrere el teló, uns nois i noies vestits i 
maquillats per a la ocasió esperaven el silenci 
i la foscor que marcarien l'inici del muntatge 
de creació col·lectiva en què havien treballat 
durant molt de temps. Es barrejaven la il·lusió, 
les estones compartides, els nervis per mostrar 
per primer cop davant del públic aquest petit 
espectacle honest i estimat, l'esforç, la por 
d'equivocar-se i la necessitat de trobar en el 
company o la companya un suport, un “tranquil, 
que anirà molt bé”.

Aquest muntatge artístic que parla sobre les 
emocions i que, a més, les provoca va copsar 
gran part dels assistents a l'acte. Els errors 
tècnics que es van produir van ser adaptats 
pel públic, que va participar animat i entregat 
durant tota la sessió. 

Quan l'obra va arribar a la fi i es van tancar 
les cortines, alguns comentaven que mai no 
s'havia vist la sala d'actes de la Facultat tan 
plena. Altres consolaven una amiga que no 
deixava de plorar, ben emocionada per allò 
que havia vist. Es veien molts ulls humits i 
molts somriures. 

Fins i tot el públic es va aixecar per oferir un 
aplaudiment ben sincer al grup d'estudiants 
que havien aconseguit moure tota aquella 
gent i organitzar-se per tal de compartir E-
ducados amb totes les persones que els van 
acompanyar durant aquells 45 minuts.

D'aquesta manera, van deixar constància que 
els joves poden organitzar-se i construir alguna 
cosa de forma col·lectiva. Poden gestionar el 
seu procés i compartir-lo amb moltes altres 
persones. 

E-ducados va passar de ser un projecte a 
convertir-se en una realitat. Des de l'equip 
que el va fer possible, esperem que altres 
joves s'engresquin i lluitin per fer possibles 
els seus projectes en el context universitari. 

També agraïm molt la col·laboració de totes 
les persones que van participar d'alguna 
manera en tot el procés i que ens van donar 
suport, sense elles tampoc hagués estat 
possible aquesta trobada. Gràcies, de tot cor. 

Sara Ruiz. Estudiant d'Educació Social i directora de l'obra 
de teatreUn moment de la representació

El grup d'estudiants-actors d'Educació Social




