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L’Obra Social ”la Caixa” porta a Madrid  
balls cambodjans interpretats per joves mutilats 

per l’explosió de mines o la poliomielitis 
 

• Una dotzena de joves cambodjans visiten CaixaForum Madrid per interpretar 

danses tradicionals del seu país. Resideixen als centres d’acollida de la 

Prefectura Apostòlica de Battambang, a càrrec del bisbe jesuïta espanyol 

Enrique Figaredo. Tres d’aquests joves, estan mutilats per mines antipersona 

o afectats per la poliomielitis. 

• Més de dos milions de persones, al voltant d’un 30% de la població de 

Cambodja, van morir durant els reiterats conflictes que van assolar el país 

entre el 1969 i el 1998 i que van finalitzar amb la mort del dictador genocida Pol 

Pot. Avui dia, Cambodja afronta els reptes que impliquen la pau i el 

desenvolupament humà.  El 40% del territori encara està afectat per mines 

antipersona. 

• Els acompanya Monsenyor Enrique “KiKe” Figaredo, Gran Creu del Mèrit Civil 

de la Solidaritat i Premi Vocento als Valors Humans el 2008, que fa 19 anys que 

treballa a Cambodja i ha impulsat múltiples projectes a favor de les persones 

més desvalgudes del país. 

 
 

Madrid, 29 d’agost de 2011.- CaixaForum Madrid acull una representació de balls 
tradicionals cambodjans interpretada per 12 joves del país que pertanyen al grup de ball 
de Tahen, fundat pel missioner jesuïta Kike Figaredo, que els acompanya en la visita. 
 
"Cambodja, construir junts un camí per a la pau” 

És el lema de la visita a Madrid del Grup de ball de Tahen, impulsat a Cambodja pel 
bisbe jesuïta espanyol monsenyor Enrique “Kike” Figaredo. El grup prové de la comunitat 
rural de Tahen, formada per unes 200 famílies i ubicada a uns 20 quilòmetres de 
Battambang i el componen ballarins i músics (nens i joves d’entre 12 i 20 anys) que es 
dediquen a l’estudi de la dansa i les coreografies tradicionals khmers que des del segle 
VII constitueixen un símbol de la identitat d’aquest país. 
 
L’actuació consta de 6-7 danses tradicionals khmers d’un repertori total de 19. En 
destaquen, per exemple, els balls cerimonials, la dansa del coco, el ball de l’arròs i altres 
representacions típiques de diverses províncies de Cambodja, entre les quals hi ha 
Battambang, Svay Rieng o Rattankiri. A més, els membres del grup interpretaran el Ball 
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de les Mines, una dansa al·legòrica que simbolitza la destrucció que sembra cadascun 
d’aquests artefactes. 
 
Durant els intervals, els components parlaran i compartiran les seves vivències amb el 
públic amb la finalitat d’acostar Cambodja als espectadors. A més d’això, els escenaris 
de les representacions acolliran una exposició de fotografies amb plafons explicatius de 
la realitat del país i dels projectes realitzats i amb un punt de venda d’artesania 
tradicional cambodjana. 
 

Cambodja, mirant cap al futur 

Cambodja és un país del sud-est asiàtic que limita al nord i a l’oest amb Tailàndia, al 
nord, amb Laos i a l’est i al sud, amb Vietnam. Té una superfície de 176.520 km2  i la 
capital és Phnom Penh. La població puja a gairebé 14 milions d’habitants, el 36% dels 
quals s’estima que viuen per sota del llindar de la pobresa, índex que augmenta fins al 
42% en àrees rurals. 
 
A hores d’ara, Cambodja es recupera de 30 anys de guerra civil. Els anys compresos 
entre 1975 i 1979 van canviar dràsticament una població familiar i profundament religiosa 
per convertir-la en una societat tenyida de traïció, violència i humiliació. El genocidi de 
Pol Pot va afectar més de dos milions de persones, al voltant d’un 30% de la població de 
Cambodja. 
 
El patiment de Cambodja es va allargar durant 10 anys més a causa de l’ocupació 
vietnamita. Els Acords de París del 1991 van posar punt i final a aquesta situació i el 
govern de transició de les Nacions Unides (UNTAC) va permetre que es repatriessin 
350.000 refugiats, el preludi perquè, el 1993, se celebressin les primeres eleccions 
democràtiques i es constituís la nova constitució, que va establir una monarquia 
parlamentària amb Norodom Sihanuk com a rei. Cambodja no va conèixer la pau fins que 
les últimes faccions dels khmers rojos van entregar les armes, el desembre del 1998. 
 
El conflicte va cessar definitivament el 1998 però va deixar el país immers en una 
situació de pobresa extrema, no només en termes econòmics, sinó també en termes 
d’infraestructures, educació, sanitat i, més greu encara, en termes morals i espirituals. 
Aquell any va marcar l’inici de la reconstrucció de Cambodja. Avui dia, aquest país del 
sud-est asiàtic afronta els reptes que impliquen la pau i el desenvolupament humà.   
 
 

Dades rellevants 
� Després de trenta anys de guerres a Cambodja encara queden milions de 

mines antipersona i bombes de raïm sepultades sota terra. Es calcula que fins 
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al 40% del territori de Cambodja està afectat per aquestes mines, situació que 
frena el desenvolupament del país. Els estudis més optimistes parlen d’entre 
quatre i sis milions de mines encara sense desactivar, és a dir, una per cada 
tres habitants. 

� Fins i tot la xifra dels supervivents delata una estadística atroç: un de cada dos-
cents trenta cambodjans és discapacitat. 

� Després del genocidi, gairebé no queden metges a Cambodja, país que pateix 
especialment de sida, tuberculosis òssia i poliomielitis. Tan sols el 50% de la 
població té accés a serveis de salut. El nombre de metges per cada 1.000 
habitants és de 0,1.  

� La mitjana del nucli familiar és de 5-6 persones. La taxa nacional de fertilitat és 
de 4,1 fills per dona, taxa que és superada per un punt a les zones rurals 
respecte de les zones urbanes (4,3 i 3,3 respectivament). 

� Es calcula que el 50% de la població és menor de 18 anys; l’esperança de vida 
just sobrepassa els cinquanta anys. 

 
Sobre Kike Figaredo  

Monsenyor Enrique Figaredo, “Kike”, va arribar a Cambodja el 1985 amb la il·lusió de 
treballar per un dels col·lectius més oblidats i marginats, els refugiats, al voltant dels 
quals va impulsar els projectes d’atenció a persones discapacitades. Tres anys més tard 
es va instal·lar a Phnom Penh amb l’objectiu d’arribar, amb els seus projectes, a tots els 
cambodjans, intenció que el va conduir el 1990 a fundar Banteay Prieb, escola de 
formació de discapacitats i taller de fabricació de cadires de rodes. L’any 2000 va ser 
nomenat Bisbe de la Prefectura Apostòlica de Battambang. El seu treball per a la gent, 
especialment per als discapacitats (afectats per l’explosió de mines antipersona, 
poliomielitis…), li ha comportat rebre diverses nominacions i premis, entre els quals 
destaquen el Premi Bandrés (2002), la Gran Creu del Mèrit Civil de la Solidaritat (2004), 
el Premi Casa Àsia, el Premi Fundació Emilio Barbón (2007) i, més recentment, el Premi 
Vocento als Valors Humans (2008). 
 

Treballant sobre el terreny 

El Programa de Cooperació Internacional de l’Obra Social ”la Caixa” se suma, des del 
1997, al compromís solidari de contribuir a eradicar la pobresa mitjançant la promoció i el 
suport del desenvolupament socioeconòmic sostenible de las poblacions més 
vulnerables d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Concretament, ha col·laborat en un total de 
434 projectes de 62 països amb una aportació de més de 56 milions d’euros.  

Des de l’any 2000, el Programa col·labora en diversos projectes a Cambodja dirigits a la 
rehabilitació de persones afectades per mines i per poliomielitis, a desminar el país i a 
desenvolupar-ne socioeconòmicament les àrees rurals.  
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El Programa de Cooperació Internacional de l’Obra Social ”la Caixa” en el marc del seu 
compromís amb la sensibilització ciutadana, va encarregar al fotoperiodista Gervasio 
Sánchez que captés amb la càmera la realitat del poble cambodjà, per tal de fer-lo 
conèixer a Espanya. Així mateix, a l’exposició inaugurada a CaixaForum Madrid l’any 
2009 i que ara s’exposa a CaixaForum Palma es presenten els documentals Cambodja 

ara i Cambodjans d’Oriol Gispert, que pretenen oferir una visió general de la situació 
actual d’aquest país així com testimonis dels seus habitants.  
 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


