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Quinze joves de la comarca creen
l'acció teatral ?Casa', que s'estrenarà
el 6 d'abril al Principal
Es tracten temes com les migracions i el tràfic d'armes, entre altres | L'obra està
emmarcada dins del curs de teatre social, iniciat a l'octubre

Acció teatral ?Casa?, dels joves creadors

El Teatre Principal -ubicat a la rambla Principal número 4- acollirà el 6 d'abril la nova acció teatral
titulada Casa, creada per un total de 15 joves de la comarca del Garraf amb motiu del Dia
Internacional del Teatre. Aquests joves són participants del curs de teatre social iniciat l'octubre
del 2017, que està impulsat pel Consell Comarcal del Garraf amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona i la coordinació de l'Aula d'Activitats Teatrals TRACART.
A partir de dos quarts de nou del vespre tots els assistents podran gaudir d'una representació
farcida de temes socials com les creences infantils enfrontades amb la realitat; les migracions;
les confrontacions sobre els refugiats entre els membres d'una mateixa família; el testimoni d'una
jove refugiada, i el tràfic lucratiu d'armes, entre altres.
Després de la representació hi haurà, com en altres vegades, una xerrada amb Jordi Armadans,
director de Fundipau; Shahd Zaroor, jove siriana refugiada a Barcelona, i els participants de
l'obra. L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la taquilla del Principal el pròxim dissabte de cinc
de la tarda a vuit del vespre.
L'acció teatral Casa s'ha creat amb el material generat pels participants del curs de teatre social.
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S'han necessitat 12 sessions de tres hores cadascuna per finalitzar la creació. Els directors de
TRACART, Montse Obrador i Salva Cuéllar han estat els encarregats de coordinar les activitats i
han impulsat diferents exercicis amb l'objectiu d'estimular l'empatia, la creativitat, l'expressió
corporal i la interpretació del jovent.
D'altra banda, el vestíbul del Teatre Principal acollirà l'exposició titulada Refugiats, per què?, de
Fundipau, a partir del dia de l'estrena de Casa. Els dies 6, 7, 14 i 21 d'abril es podrà visitar la
mostra, de cinc de la tarda a vuit del vespre. L'objectiu de l'entitat és ampliar la mirada més enllà
de la reacció solidària davant la crisi de refugiats dels darrers anys i contribuir en els canvis globals
i estructurals que permeten posar fi a la greu situació de les persones refugiades. A més, es vol
conscienciar i animar a la reflexió envers l'armamentisme i la guerra, les principals causes de la
situació d'aquestes persones. L'entitat Fundipau lluita per evitar la violència i les guerres en el món.
Foment del teatre social amb TRACART des de l'any 2007
El Consell Comarcal del Garraf treballa des de fa 11 anys per fomentar i impulsar el teatre social
amb joves, juntament amb la col·laboració de l'Aula d'Activitats Teatrals TRACART. Al llarg dels
darrers anys, s'han dut a terme un total de deu accions teatrals, en les quals han participat més
de 100 joves actors del territori i han estat presenciades per més de 2.000 espectadors. La línia
de treball del Consell Comarcal també ha englobat dos cursos de teatre social de 36 hores de
durada.
La participació dels joves en els cursos ha permès conscienciar-los i aprofundir en temes com el
control del comerç d'armes, els moviments civils transformadors, els nens i nenes soldat i les
terribles conseqüències dels conflictes armats. D'aquesta manera, han pogut percebre les accions
teatrals i la cultura com a una eina de reflexió i debat del món actual. Les obres creades pels joves
han estat representades en dates concretes, com el Dia Internacional del Teatre o el Dia de
l'Esperança.
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