Nota de Premsa – 22 d’abril de 2008

“Coses de Parella?” al SAT
Després de l’èxit obtingut al Poble-sec, l’obra de teatre de la
companyia Taller 22 arriba al Sant Andreu Teatre
El proper divendres 25 a les 21.00hores es pot veure, en una única
sessió al SAT, l’obra “Coses de parella?”. Un títol que desperta una dubte, que
fa reflexionar i que amaga darrera un tema tristament d’actualitat, la violència
domèstica.
La història transcorre en dos pisos contigus, amb una escenografia
oberta que ens mostra tot el que s’amaga darrera dels dos habitatges. En un,
dos amics, un noi i una noia, comparteixen pis; en l’altre, una parella comença
a viure junta després de 7 anys de relació. Els vincles, confusions i casualitats
que succeeixen entre els quatre ens acosten al plantejament de la violència de
gènere i a mostrar com, poc a poc, una persona es pot veure immersa en
aquest mal d’una manera o d’una altre, gairebé sense adonar-se’n.
“Coses de parella?” està dirigida per Anna Capacés i protagonitzada per
Carolina Chinchilla, Jordi Serra, Yolanda Díaz i Arnau Muntañés.
L’obra té els seus orígens en la necessitat de sensibilitzar la població
sobre la violència domèstica, una necessitat que va detectar la Comissió de
convivència i coneixement mutu del Pla Comunitari del Poble-sec, promogut en
part pel PIAD (Punt d’informació i atenció a la dona). A partir d’aquí, la
Comissió es va posar en contacte amb l’associació Taller 22, per tal de
preparar performances que fessin despertar a la gent del barri l’atenció sobre
aquesta situació. Poc a poc es van anar desenvolupant impactants accions
sota el nom “Les coses passen perquè tots deixem que passin”. Fa un any,
l'abril de 2007, es va sumar al projecte el servei “Ni Bella ni Bèstia” de la
Fundació Tropos, que treballa la violència de gènere en la població Jove i que
actualment s’encarrega de l’assessorament tècnic de l’obra. Amb la suma dels
esforços de tots, el guió va anar prenent forma, evolucionant i creixent, fins que
va sorgir l’obra “Coses de parella?”. Un nom que dóna l’impacta inicial d’una
història que ens fa pensar en els relacions de parella, en l’amor, la necessitat,
les desil·lusions, en allò que es considera normal en una relació i, sobretot, en
la situació de les persones implicades: com s’arriba a ser un agressor, com es
pot convertir en víctima i com es pot ésser les dues coses alhora.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb:
Marta Tello
Servei de Comunicació
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec
Tel. 93.329.99.52
Horari: 17h-21h
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