PERSONATGES
Anna Pi
Té 72 anys. És vídua i veïna del Pol.
És de Lleida, tot i que ja fa temps que no hi viu.
Li agrada el rock. Per aquest motiu en Pol, que és músic, li fa algun concert particular a
canvi d’un plat de croquetes casolanes.
Fa de voluntària per la llengua amb la Karima.

Evelyn Méndez
Té 42 anys i és d’Hondures.
És cuidadora de l’Anna.
Viu amb la seva germana, que es diu Kelly.
Li agrada molt ballar zumba.

Pol
Té 24 anys. Viu sol i és veí de l’Anna.
Estudia una llicenciatura en Rock i Noves Tendències. De tant en tant toca amb el Yong i
els agradaria enregistrar un videoclip.
Fan concerts per a l’Anna i es mengen les croquetes que els porta.
És casteller de la colla dels Minyonets, guitarrista i cantant d’un grup de rock.

Karima
Té 28 anys i és de Marràqueix.
Viu amb el seu marit, que es diu Mohamed i té 30 anys. No tenen fills.
És cuinera en una escola.
Participa en el Voluntariat per la llengua amb l’Anna.

Mousa Diata
Té 17 anys i és de Nigèria.
Ha arribat amb el seu pare, que es diu Samuel. La mare viu a Nigèria.
Al matí treballa de jardiner amb el seu pare. A la tarda va a treure’s el graduat a l’escola
d’adults.
Pertany a l’Associació Àfrica i Música i toca el djembé.

Mandeep Sing
Té 47 anys i és indi sikh.
Està casat i té dos fills, el Metab i el Ranjit.
Li agrada cuinar.
És molt amic de la Karima.

Yong
Té 18 anys i és xinès.
Viu amb un germà.
També és casteller de la colla dels Minyonets.
Toca l’erhu (violí xinès) i de tant en tant toca amb en Pol. En el futur volen enregistrar un
videoclip.
Li encanten les croquetes que l’Anna porta a casa del Pol quan queden per assajar.
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