
34 DIJOUS, 15 DE GENER DEL 2015 ara   
cultura

El Canet Rock s’amplia a dos 
dies: se celebrarà el 3 i 4 de juliol
La segona edició del Canet Rock creix. La 
gran marató de concerts al Pla d’en Sala 
serà el dissabte 4 de juliol, però la nit 
abans ja hi haurà una prèvia amb més con-
certs i sessions de DJ a la platja del Cava-
ió d’Arenys de Mar. L’organització ha 
anunciat que el cartell d’artistes està tan-

cat, tot i que l’anunciaran al febrer. Algu-
nes de les formacions repetiran escenari, 
però molts grups actuaran al festival per 
primera vegada. L’any passat el festival, 
que va recuperar el mític terreny on va te-
nir lloc el Canet Rock fa més de 35 anys, va 
atreure unes 25.000 persones.CULTURA

quan un grup d’adolescents els van 
demanar aixopluc per impulsar 
nous projectes escènics, els van 
obrir el paraigua. D’aquí ha sorgit 
Els Malnascuts, una plataforma de 
creació que s’emmiralla en el model 
de la Volksbühne de Berlín: obren 
convocatòria a joves interessats en 
el teatre, reuneixen un equip nou 
cada cop i aixequen un espectacle, 
sense recursos ni pressupost però 
amb total llibertat i la tutorització 
dels professionals de la Beckett.  

A Alemanya la majoria de teatres 
grans tenen una oferta de teatre jo-
ve estable i diferenciada, a vegades 
fins i tot amb una sala específica. Ai-
xò planteja si seria bo copiar aquí 
aquesta oferta separada o si 
acabaria sent una manera 
de segregar públics i ar-
tistes. “A Alemanya hi 
ha una maduresa que 
encara ens falta. Aquí la 
franja infantil encara es 
veu com un gènere me-
nor, i no ho és. Per això jo 
he optat per no posar-ho 
mai quan he fet una obra 
per a joves, perquè en rea-
litat pot agradar a tots els 
públics”, explica Tornero, 
que ha escrit diverses obres 
per a joves com la premiada 
Submergir-se en l’aigua o De-Si-
deris, creada durant tot un any amb 
adolescents. Wahl ho reconeix: “És 
trist que dir teatre jove estigui estig-
matitzat”. “El perill és que des del 
moment que hi poses l’etiqueta de 
teatre jove, ja hi ha joves que no el 
volen veure. Perquè durant molts 
anys aquí els adolescents s’han trac-
tat com nens”, lamenta Tornero.  

Estratègies per arribar-hi 
La connexió amb les escoles  
i les polítiques de preus, vitals  
Als teatres catalans, doncs, no exis-
teix aquesta línia específica. Xavier 
Pujolràs, coordinador artístic del 
TNC, assegura que tenen en compte 
els joves al llarg de tota la programa-

ció, amb obres com El somni d’una nit 
d’estiu o la pròxima No feu bromes 
amb l’amor, de les quals ofereixen 
sessions matinals per a escoles. A 
més, tant el TNC com el Lliure tenen 
les seves companyies joves, que pot 
ser una altra manera d’arribar a 
aquest públic ni que sigui per identi-
ficació amb l’edat dels actors. “Els jo-
ves no són infants ni ciutadans de se-
gona”, argumenta Pujolràs. Per ell, 
més que els continguts, és clau fer una 
política de preus més assequibles (re-
baixen el 50% als menors de 25 anys) 
i “fer-te visible per a aquest sector a 
través de campanyes de màrqueting”.  

La idoneïtat de les funcions esco-
lars és un altre debat obert. Mentre 
Ursula Wahl opina que “al principi 
potser els has d’obligar a venir, i que 
vegin que és molt bo i que s’ho pas-
sen bé, perquè després vinguin tots 
sols”, Tornero apunta el “perill” 
que ho interpretin com una cosa 
“acadèmica i obligatòria”, i fins i tot 

qüestiona que els adolescents no 
puguin anar al teatre al vespre, “si 
van a la discoteca”. Malgrat això, 
estan d’acord que la tria dels es-
pectacles als quals els instituts 

porten els nois i noies és important. 
El primer contacte és crucial.  

La Diputació de Barcelona, a tra-
vés de l’ODA, és una de les institu-
cions que des de fa 20 anys s’han 
ocupat d’oferir a escoles de set co-

UN REPTE PENDENT   
Com atreure els 
joves al teatre?

La Beckett acull un nou laboratori creatiu i 
obre el debat de com seduir el públic del futur

La dramaturga Helena Tornero sor-
tia ahir a les cinc de la tarda tocades 
del Teatre Nacional. Havia estat més 
de tres hores dirigint un assaig, però 
no d’una de les seves obres, sinó amb 
un grup de 25 alumnes de l’institut 
barceloní XXV Olimpíada de Mont-
juïc. Els joves van passar tot un dia al 
TNC: van fer una visita guiada per 
tots els racons del teatre, van assis-
tir a una funció d’El somni d’una nit 
d’estiu de Shakespeare i, a la tarda, 
van assajar-ne una escena sota la ba-
tuta de Tornero. Aquesta és una de 
les iniciatives que ofereix el teatre a 
les escoles per acostar els adoles-
cents a les arts escèniques a través 
d’una experiència singular. La se-
ducció comença per la sorpresa.  

Com fer interessar els joves per 
les arts escèniques és un dels grans 
reptes pendents –imprescindible 
per a la supervivència del teatre, ja 
que es tracta del públic del futur–. 
La Sala Beckett inicia demà una set-
mana de teatre per joves i per a joves 
(entenent que aquesta franja va dels 
15 als 25 anys), seguint una línia 
oberta en els últims anys especial-
ment pensada per a aquest segment.  

Cap a un públic segregat? 
Els teatres alemanys tenen una 
línia específica “per a joves”  
El referent de la Sala Beckett és el 
model alemany. “Allà van veure fa 
15 o 20 anys que si no atreien gent 
jove es quedarien sense públic. Van 
començar les sales alternatives i el 
teatre públic s’hi va afegir aviat”, ex-
plica Ursula Wahl, del Goethe Insti-
tut de Barcelona. Com que “el món 
avança copiant”, diu el director de la 
Beckett, Toni Casares, ells van co-
mençar per convidar autors de tea-
tre alemanys, per fer algun cicle de 
lectures dramatitzades i, com que 
eren conscients de la necessitat 
d’obrir-se a aquests espectadors, 
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Estructura  
A Alemanya 
tenen una 
línia estable  
i diferenciada 
de teatre  
per a joves

Etiquetes  
“És trist que dir 
‘teatre jove’ 
estigui 
estigmatitzat”, 
lamenta 
Ursula Wahl 
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Savall porta a L’Auditori 
la ‘Missa Salisburgensis’ 
La Missa Salisburgensis, la gran obra coral de 
F.I. von Biber, és el repte barroc que afronta 
Jordi Savall a L’Auditori de Barcelona avui a 
les 21 h. El músic d’Igualada dirigirà La Cape-
lla Reial de Catalunya, Le Concert des Nati-
ons, el tenor Nicholas Mulroy i els contrate-
nors Pascal Bertin i David Sagastume.

Els primers Pastorets 
documentats, del 1721
L’Arxiu de la Corona d’Aragó ha guardat, du-
rant gairebé 300 anys, un secret sobre els Pas-
torets. L’historiador Joan Giménez hi ha tro-
bat la referència més antiga d’aquesta repre-
sentació teatral en català, de l’11 de febrer del 
1721. El document, en castellà, demana la pre-
sència d’un agutzil durant la representació.

Collectivus és el segon projec-
te que ha sorgit de l’impuls de 
la plataforma Els Malnascuts, 
i es podrà veure a la Sala Bec-
kett del 16 al 18 de gener. El 
funcionament és molt senzill: 
obren convocatòria a tots els 
àmbits de les arts escèniques, 
sense exigir cap currículum ni 
estudis, entre els interessats 
seleccionen sis actors i una 
dramaturga-directora (Marta 
Aguilar) i els acompanyen en 
el procés de creació de l’obra, 
que s’ha covat en els últims 
quatre mesos a partir d’im-
provisacions actorals. El re-
sultat és un espectacle sobre 

Experiments i propostes teatrals 
que sorgeixen

Els Malnascuts apadrinen ‘Collectivus’ 

“un jove que busca cinc des-
graciats més per dur a terme 
un pla”, diu Aguilar. Tots són 
adolescents que se senten fo-
ra de lloc i busquen el sentit a 
la vida actual. Com que es 
tracta d’un laboratori, no hi 
ha preu de taquilla sinó que 
faran taquilla inversa.

La professora teatral i drama-
turga Carla Torres signa 
L’efecte perfecte, que parteix 
d’un seminari impartit a ado-
lescents. Com que volia crear 
una obra en què els joves fos-
sin els protagonistes, un espec-
tacle que els interpel·lés temà-
ticament i formalment, va de-

Els adults han desaparegut a ‘L’efecte perfecte’
cidir que el MacGuffin seria 
precisament la desaparició 
dels adults de la capa de la Ter-
ra. Els gèneres, el suspens i la 
ciència-ficció, poden ser bons 
aliats. Torres creu que cal pen-
sar en “què ens agrada de les 
sèries de televisió, què connec-
ta amb tothom”. L’obra es pro-
gramarà del 20 al 23 de gener. 
El dia 23, al Goethe Institut, es 
debatrà en una taula rodona la 
relació del teatre amb el pú-
blic, amb convidats com Xavi-
er Albertí, Pau Carrió, Christi-
na Scheppelmann, Oriol Brog-
gi, Pablo Ley, Ivan Morales i 
Aleix Fauró, entre altres. 

P14 és un grup que fa anys que 
dóna la possibilitat a persones 
de més de 14 anys de fer tea-
tre, sota la supervisió d’una 
pedagoga, a la Volksbühne de 
Berlín. El risc és obligació i la 
gràcia és que poden treballar 
amb els mateixos mitjans que 
els professionals. A la Beckett 
hi presentaran La roulotte, de 
Rémi Pradère i el català Max 
Grosse Majench –membre 
també d’Els Malnascuts–, el 
24 i 25 de gener. Es tracta 
d’una fàbula sobre l’amor als 
20 anys i al Berlín d’avui, però 
el punt de partida va ser Revo-
lutionary Road de Sam Men-

P14, la companyia alemanya de referència 

des. La hipòtesi va així: men-
tre que, a la pel·lícula, que la 
parella protagonista marxés a 
París era un acte valent i que-
dar-se a casa era covard, ¿avui 
potser el que és veritablement 
valent seria el compromís de 
no marxar del país i quedar-se 
amb la parella? 

marques un ventall de propostes 
subvencionades (entre la Diputació 
i l’Ajuntament que toqui) per por-
tar-los al teatre per 5,20 euros. L’úl-
tim any hi van dur 4.215 especta-
dors. La xifra ha anat davallant en 
els últims anys, sigui per decisió del 
professorat, perquè les ofertes 
d’aquest tipus d’activitat s’ha diver-
sificat o bé per problemes econò-
mics. Per això fa dos anys van inven-
tar un nou programa, FlipArt, en el 
qual els que van a l’escola són els 
creadors a oferir xerrades: és més 
còmode i més barat.  

Evitar ser moralista  
Històries atractives i addictives, 
sense rerefons pedagògic 
Una de les peticions insistents de les 
escoles a la Diputació, en els últimes 
cursos, és que les obres siguin en an-
glès. Així el teatre es converteix en un 
exercici de classe amb argument pe-
dagògic i no en una finalitat i un pla-
er. “El teatre ha de ser lúdic. El mis-
satge ja hi és per sota. No ens agrada 
que ens donin lliçons de res –expli-
ca la dramaturga Cristina Clemen-
te–. L’error ha sigut sempre fer un te-
atre moralista, que els tira enrere. 
Quan es pretén fer una obra que en-
senyi que drogar-se és dolent, o sobre 
els maltractaments, no funciona. Es 
desatén molt la trama, quan als na-
nos els encanta una història ben 

construïda. I més quan avui tenen un 
ritme de vida trepidant, el teatre no 
ha de ser una reflexió sobre un tema 
durant una hora. És contraprodu-
ent”, opina. “Durant anys se’ls ha es-
tat oferint un producte per sota del 
seu criteri, i els estàvem perdent i els 
estàvem infravalorant –afegeix l’au-
tora Carla Torres–. Hem de fer obres 
que els atraguin a ells”. Pensant no-
més en ells, no en pares ni escoles.  

La Beckett ha optat per donar la 
paraula als joves Malnascuts. Xavi-
er Pujolràs també opina que els que 
millor poden escriure per a joves són 
ells mateixos: “S’hauria de donar su-
port a la dramatúrgia de gent que té 
entre 15 i 30 anys”. Per Helena Tor-
nero, en canvi, “és una qüestió d’afi-
nitat, de posar-te en la pell del perso-
natge, de trobar històries que els di-
guin coses: si pots escriure sobre un 
assassí, també ho pots fer sobre algú 
més jove”. El repte, a més, no és ba-
nal, ni tan sols una qüestió econòmi-
ca que busca un nínxol de mercat, va 
més enllà: “No és només la gent que 
anirà al teatre en el futur, sinó la gent 
que decidirà el nostre futur quan 
nosaltres siguem grans –diu Torne-
ro–. El teatre és important com a ciu-
tadans. Perquè vegin que hi ha mil 
maneres de mirar una escena, que no 
hi ha una única solució, perquè facin 
un viatge i siguin capaços de resoldre 
les coses amb imaginació”.e

ESPECTACLES PER A JOVES INTEL·LIGENTS  
01. Dinou, de Ferran Joanmiquel, el 2012 a la Sala 
Beckett. 02. Límits, de Marta Solé Bonay. SALA BECKETT 

03. La Kompanyia del Teatre Lliure. ROS RIBAS
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Prejudicis  
“No són 
infants ni 
ciutadans de 
segona”, 
afirma  Xavier 
Pujolràs 

Qualitat  
“L’error ha 
sigut sempre 
fer un teatre 
moralista”, 
opina Cristina 
Clemente


