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Posar-se al dia. Pensant en atrau-
re nou públic, els promotors del ci-
cle d’espectacles Platea Jove (El Ga-
lliner), que es fa a Manresa des del
,  han decidit rellançar-lo a tra-
vés de nous canals de difusió a la
xarxa i recuperant les visites del
personatge que venia les obres
als instituts, el David (David Sol-
devila), ara David PJ, reconvertit en
el que es pressuposa que pot con-
nectar amb la sensibilitat d’un
adolescent: des de la tecnologia
fins a la curiositat per descobrir no-
ves propostes... L’objectiu és om-
plir el teatre Conservatori.

L’any , el cicle Platea Jove va
tenir, únicament el , d’ocu-
pació al Conservatori amb uns
 espectadors per funció. Una xi-
fra similar a la del  però que
des de l’entitat El Galliner no es vol
deixar aquí: «sabem que podem
guanyar espectadors i tot i que és

una programació amb un impor-
tant esforç econòmic i humà, en-
tenem que té una funció clau:
crear espectadors de teatre», ex-
plicava ahir Marc Borrós, respon-
sable de Platea Jove. La intenció,
com ara fa sis anys, és buscar
aquest públic adolescent en els
seus espais habituals: als insti-
tuts, com ara fa sis anys, però tam-
bé en la xarxa. Per aquest motiu, el
cicle s’ha donat a conèixer a través
d’un grup del FaceBook. Asse-
nyalava Rosa Clarena, membre
d’El Galliner, que el públic del ci-
cle «es fa gran i hem de sembrar
cada temporada per captar-ne de
nou». El millor? «Que molts d’a-
quests joves que van començar a
anar a teatre amb Platea Jove ara
són universitaris i molts d’ells ha-
bituals del Kursaal», afegia Borrós.

Amb una posada en escena a les
escales del teatre Kursaal (el 
es va fer a les escales de Crist Rei,

un lloc habitual de reunió de la
gent jove de la ciutat), els respon-
sables del cicle, acompanyats d’u-
na quinzena de col·laboradors,
donaven ahir el tret de sortida al
què serà la setena temporada del
cicle.   

Primera sessió: 13 de març
IVA inclòs (divendres de la set-
mana que ve), Circo de la Sombra
amb Concuerda ( d’abril) i Ca-
mut Band amb Kinting Kità ( de
maig) seran les tres popostes del ci-
cle d’enguany. A un preu de  eu-
ros, els col·laboradors, amb Xus
Casampera al capdavant, s’encar-
regaran de vendre les entrades
als companys o de penjar cartells.
Paral·lelament, la setmana que
ve, David PJ iniciarà un tour per
instituts de Manresa i comarca. El

 de març, amb els membres d’I-
VA Inclòs, es farà un tast de l’es-
pectacle al pati del Pius Font i
Quer de la capital del Bages ( del
matí). «Hem de convèncer-los
que el divendres  a les  del ves-
pre el millor que poden fer és
anar al teatre», subratllava Solde-
vila. A la seva disposició hi ha tres
línies de bus gratuïtes.
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PROGRAMACIÓ PIONERA Manresa va estrenar el
2003 un cicle escènic específic per a joves. Ara, després
de dos anys d’estancament d’espectadors, es vol rellançar
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Platea Jove busca
nou públic a
través de la xarxa
i dels instituts

El cicle torna a apostar per promocionar els
espectacles visitant els centres d’ensenyament 
�

Al mig, Marc Borrós, responsable del cicle, i David Soldevila (David PJ) envoltats d’alguns dels col·laboradors
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Si no ets a la xarxa no exis-
teixes. O quasi. És per això

que els responsables de Platea
Jove han volgut donar a conèixer el
cicle a través d’un grup del Face-
Book que ja té més de 150 inscrits.
Aquesta iniciativa de rellançament
del cicle se suma a la producció de
samarretes que s’afegeixen als ad-
hesius o la cinta porta claus que
s’havia fet fins ara. Platea Jove és
una iniciativa pionera de la qual va
sortir la xarxa Butaka de teatre per
a joves, que a hores d’ara agrupa
una dotzena de ciutats de la pro-
víncia de Barcelona.
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Més de 150 inscrits
al FaceBook

A partir de Platea Jove,
nascuda a Manresa el 2003,
es va iniciar a la província de
Barcelona el cicle Butaka

La setmana que ve, David PJ
visitarà diferents instituts de
Manresa i comarca per vendre
el primer espectacle

EL DÚO DE LA AFRICANA
A partir de la sarsuela de Manuel

Fernández Caballero i Miguel Echegaray.
Direcció: Xavier Albertí. Intèrprets:
Chantal Aimée, Pere Arquillué, Joan
Carreras...  Cor de Cambra Fòrdum Vocal.
28 de febrer. Teatre Kursaal. Manresa

Una de les darreres produccions
del Teatre Lliure de l’incombusti-
ble tàndem Xavier Albertí i Lluïsa
Cunillé, El duo de la Africana, van
passar pel teatre Kursaal de Man-
resa el cap de setmana A partir del
llibre de Miguel Echegaray i la mú-
sica de Manuel Fernández Caba-
llero Albertí-Cunillé proposen un
espectacle de caos organitzat.

Una companyia de sarsuela ca-
talana, La Santa Espina, aterra en
una república bananera, Nueva
Peñaranda, per representar-hi el
seu darrer muntatge La Africana.
Les dificultats no seran poques i
decideixen escenificar la funció

per a la governadora de la repú-
blica, que els ha honorat amb la
seva visita,  per tal d’accelerar els
tràmits burocràtics i poder fer efec-
tiva la representació. La Africana
relata les interioritats d’una mo-
desta companyia d’òpera on l’em-
presari no paga els seus artistes i on
el tenor, un jove de bona família,
fuig de casa per incorporar-se a la
companyia i estar a prop de la so-
prano (la dona de l’empresari). I,
precisament, el moment cabdal
del muntatge és quan el jove, li de-
clara a la soprano el seu amor.

El duo de la Africana és una es-
piral de teatralitat, un muntatge tin-
tat d’un simpàtic i efectiu gam-
berrisme. A escena, hi ha dues línies
establertes: la teatral i la lírica. La
part lírica queda relegada a un se-
gon pla per donar èmfasi a l’acto-
ral, amb un elenc senzillament

esplèndid: Pere Arquillué,
l’empresari català ex-
portant el talent de la
seva companyia, mi-
rant per la pròpia but-
xaca; Joan Carreras,
com a primera veu mas-
culina del cor: esplèndid,
histriònic en una burda
imitació de Dalí; Alícia
Pérez, la dona orquestra
del muntatge, en una gale-
ria de simpàtics i surrealis-
tes personatges i Chantal
Aimé, encertadíssima go-
vernadora de Nueva Pe-
ñaranda.  I un equip líric
dibuixant el frenètic rit-
me de la narració. Dis-
sabte, el públic va pre-
miar els actors amb
llargs aplaudiments; di-
umenge, els aplaudi-
ments van precedir la
funció, dedicada al mes-
tre Pepe Rubianes.
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Assumpta Pérez
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Una espiral de teatralitat, un muntatge tintat d’un
efectiu ‘gamberrisme’ amb un esplèndid elenc. Això és
«El duo de la Africana», del tàndem Albertí-Cunillé

AIXÒ ÉS UNA REPÚBLICA BANANERA

El públic va premiar els
actors amb llargs

aplaudiments,
dissabte. Diumenge

també, però els
aplaudiments van
precedir la funció,

dedicada al mestre
Pepe Rubianes
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