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ascut a Alhucemas (Marroc), va arribar a Barcelona amb
la família, als 3 anys. Ara acaba d’estrenar la majoria
d’edat, estudia 2n de batxillerat i té un grup de rock, els

Broken Plates, on porta la veu cantant. Al Facebook la formació
es presenta així: “Som un grup jove a la recerca d’alguna cosa
gran”. Una bona declaració d’intencions. Alhora, en Khalid El
Khattabi busca feina i també troba temps per fer de voluntari.

N
«Ens diem Broken Plates. Som un grup de joves de la mateixa quinta. Ens vam
conèixer bé a la pista de bàsquet de l’institut, a tercer d’ESO, i com que a tots
ens agradava la música, una cosa va portar a l’altra. Fem versions de grans
grups de rock però també cantem cançons pròpies: en català, en castellà i en
anglès». 

«Això del grup no ho veig com una sortida professional... Hem de ser realistes i
només ho fem per passar-nos-ho bé. Però seguim endavant. Ja hem fet
concerts i estem preparant la maqueta del que serà el nostre primer àlbum.
Fins i tot ja tenim un estudi on el gravarem... ».

«Ara assagem en un buc del barri on vivim, a Torre Baró, un barri ben allunyat
de tot. Per arribar-hi has d’agafar la línia groga, després la línia 11..., i a dalt de
tot de la muntanya ens hi trobes. Som els camperols de Barcelona...».

«La meva generació, la veig una mica perduda... Li falta informació. I això
repercuteix en què té menys possibilitats d’escollir. Fins i tot d’arribar a saber el
que vol ser. S’haurien de fer esforços en aquest sentit».

«Jo ara m’acabaré de treure el batxillerat i possiblement faré alguna cosa
relacionada amb la medicina, els esports o l’educació infantil. Tal com estan les
coses, prefereixo tenir una professió. No puc somiar en què els Broken Plates
em retirin del que és un treball honrat. Potser és que tinc un punt de practicitat
important».

«També faig de voluntari, des de fa poc. El voluntariat m’anima i m’ajuda a
seguir buscant feina. Fer coses et porta a fer més coses. No estàs parat, estàs
actiu, i això és molt important».

«Jo em sento estrany en relació amb la meva identitat. Porto des dels tres anys
aquí, a Barcelona, però és veritat que les meves arrels són al Marroc. Parlo
l’amazic..., i a vegades no sé d’on em sento. Alhucemas és la meva casa però
no és la meva llar, i aquí, a Catalunya, m’hi trobo molt bé. No tot és blanc o
negre...; entremig encara hi ha molts colors».

«El que em desperta més mal rotllo és la discriminació. Ja sigui per l’origen, pel
color de la pell... És una pena que hi hagi gent així. Al nostre grup de música,
els Broken Plates, per exemple, el guitarrista és català, el bateria, bolivià, el
baixista, colombià i jo, català i marroquí. Som així, així és el nostre barri...; per
què a algú l’hi hauria d’ofendre?».


