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L’equip del Jove Teatre Re-
gina ja hauria dit prou
aquesta temporada, i hau-
ria abaixat el teló definiti-
vament. Si es planteja una
nova etapa és gràcies a la
nova generació d’actors de
la companyia La Trepa. Vi-
sualment, Maria Agustina
Solé, directora de la com-
panyia amb 30 anys d’his-
tòria, adverteix que ells ja
no poden donar més ener-
gia a la sala, després de 25
anys centrant aquest es-
pai en el públic familiar.
Se’ls han acabat les “trans-
fusions de sang”. Si la sala
continua activa, serà grà-
cies a la nova saba.

Solé lamenta l’abando-
nament històric de les ins-
titucions, que no han vol-
gut protegir la seva dedica-
ció específica al públic fa-
miliar. Per això, ara, re-
nuncia al compromís de
mirar de vetllar per les

produccions més costoses
per mirar de dignificar el
sector. El públic els conti-
nua sent fidel, tot i que a
un preu amb el qual és difí-
cil ser rendibles.

Des d’ara, alternarà les
funcions familiars amb les
de públic adult. Solé cele-
bra que els nous implicats
“vénen a remar”, han
d’ajudar a sufragar les des-
peses d’un teatre que és
deficitari. La marxa del
patrocinador, el 2008, ja
els va deixar en una situa-
ció d’alerta. Avui és d’alar-
ma. Per construir una al-
ternativa, han disposat de
les generacions d’actors
que han passat per La Tre-
pa. El projecte ART (Apa-
rador de Recerca Teatral)
és el bàlsam que ha de cu-
rar la sagnia, confien. Van
rebre 36 propostes i n’han
fet una selecció amb peces
de risc com ara Bent, de La
Càmara Teatre de Rubí, o
Black Box, de Marc Ange-
let (escrit en castellà), que
interpreta la companyia
DeCAP. El projecte ART
arrenca el 18 d’abril amb
Ubú rei, d’un grup sorgit
del Col·legi de Teatre. ■

Última
transfusió 
al Regina
La sala, amb 25 anys
fent teatre per a la
canalla, s’obre a
nous públics
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Un detall d’‘El somni d’una nit d’estiu’, amb la companyia
La Trepa, el 2008 al Regina ■ JTR

De les prop de tres-centes
propostes que va rebre la
direcció artística de La
Mostra d’Igualada, que es
fa des d’avui fins a diumen-

ge, n’han quedat només 48
espectacles, 18 del quals
són d’estrena. El primer
espectacle, Paperipècia,
es representa aquest ves-
pre i és una nova creació de
Marcel Gros.

La Mostra d’Igualada és
un punt de trobada indis-
pensable per als programa-
dors de teatre familiar de
col·lectius com Xarxa o el
Moviment Rialles. També

és clau per a les company-
ies que, a més de vendre es-
pectacles elaborats, també
exposen els seus projectes
per buscar complicitats.
Finalment, enguany s’ha
volgut facilitar l’accés als
programadors francesos.
que són els més predispo-
sats a acollir gires catala-
nes. També hi ha una mira-
da al treball emergent dins
del programa Trampolí. ■

Marcel Gros obre La Mostra
Igualada serà la capital
del teatre familiar fins
diumenge amb 48
obres en el cartell
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El ‘clown’, en una imatge
d’arxiu ■ EL PUNT AVUI


