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Retalls de pau que retraten la guerra

El Jove Regina estrena demà passat l'espectacle 'Pieces of Peace' dels Zum Zum Teatre

Marta Monedero

Activitat escènica per a nens, joves i adults. Un ventall teatral dens i extens que avala la línia rigorosa
d'un teatre, el Regina, que divendres que ve estrena, en horari nocturn, 'Pieces of Peace', de la
companyia Zum Zum.

La guerra més enllà del que en veiem per televisió. Els conflictes humans vistos mitjançant petits
trossets d'històries quotidianes. Retalls que mostren als adolescents un món sobre el qual reflexionar.
Aquesta és la idea de Pieces of Peace, dels Zum Zum Teatre, que s'estrena demà passat al Jove
Teatre Regina. Un muntatge també inclòs al cicle destinat a alumnes d'educació secundària i batxillerat i
que es programarà també en horari nocturn.

Teatre per a joves, "que potser no van gaire al teatre, però que es pot fer que s'hi interessin parlant de
temes que els toquin", comenta la directora de la sala, Agustina Solé, que no s'amaga de dir que si bé
els cicles infantils funcionen prou bé, una de les missions del Regina és captar públic "de més de 12
anys, que sembla que els perdem fins que anys més tard es converteixen en pares".

D'aquí la importància de tenir una oferta capaç d'interessar els adolescents que aquesta temporada ja
va començar amb l'espectacle Minimal Show i que té continuïtat amb aquesta Pieces of Peace, que
compta amb la dramatúrgia i direcció de Raimon Molins.

Incentivar el debat
Els personatges de l'obra són nois i noies de qualsevol guerra que viuen i es diverteixen enmig del
conflicte. "No es proposen fórmules màgiques ni conclusions perfectes, sinó que els joves participin i
debatin sobre què passa al món més enllà del que veuen a la televisió", comenta Solé, que més
endavant al Regina de nit hi programarà Tocata i fuga o el gran basar, de la companyia Dei Furbi.
Aquest muntatge és un joc d'històries d'amor entrellaçades que volen mostrar les diferents formes
d'expressió amorosa i les seves contradiccions.

Al gran basar, els personatges estan mortalment enamorats i seguint els impulsos de la seva passió es
trobaran en embolics que els duran a un recorregut virtual ben remogut. Aquest nou espectacle de la
companyia Dei Furbi continua la trajectòria iniciada amb Scherzo i Divertimento. Una línia que beu de la
Commedia dell'Arte i que fa conviure dansa, cant, mim i acrobàcia.

Capítol a part mereix la sòlida programació infantil del Regina, que enguany ha començat amb El vestit
nou de l'emperador en versió de La Trepa, un dels grups que nodreix la sala i que dirigeix la mateixa
Solé. Aquesta farsa còmica musical "retrata tan bé la societat en què vivim que no es pot dir res d'una
manera millor", assegura la directora. La setmana entrant, el cicle tindrà com a protagonistes els Zum
Zum, que hi duen una adaptació d'El Mikado, de Gilbert & Sullivan.



 AVUI
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 28/10/2004

Secció: Cultura i Espectacles         Pàg: 54

Més d'un milió d'espectadors
Un any més, el Jove Teatre Regina compta amb el patrocini de Kit-Kat de Nestlé, que els ajuda amb
89.000 euros que a Agustina Solé li serveixen per ajuntar-los amb les subvencions de l'administració.
Gràcies al suport institucional i al patrocini privat, el teatre pot fer, més o menys, la pau pel que fa a les
sempre complicades qüestions de pressupostos. En aquesta etapa dedicada al públic més jove, a la
sala del carrer Sèneca s'hi han pogut representar 4.403 funcions, que han vist més d'un milió
d'espectadors.

“Peaces of Peace” explica la guerra als joves d’avui
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