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CINEMA
S’estrena «In to the woods»,
adaptació cinematogràfica del
celebrat musical amb un repartiment
amb la nominada Meryl Streep 39

«Recordo que ens van de-
manar fins a quina edat con-
sideràvem que havia de ser
l’entrada jove; i que, quan
vam arribar als 25 anys, vam
pensar, per què vam dir
aquesta edat?». Alba Piqué,
de 34 anys, és una de les
primeres col·laboradores de
Platea Jove, la programació
escènica de Manresa diri-
gida a alumnes de secun-
dària, i es manté fidel a la
programació escènica que
es proposa a la ciutat. Les
entrades de Platea Jove
costen 5 euros, i l’entrada
jove del Toc de Teatre cos-
ta 6 euros.  

Va estudiar al Pius Font
i Quer, però quan es va
crear Platea Jove, ja tenia 22
anys i estudiava Veterinària
a la universitat. «Feia molts
anys que col·laborava amb
el Galliner, repartint propa-
ganda, fent d’acomodadora,
reivindicant la recuperació
del Kursaal... i tenia la possi-
bilitat de veure espectacles
sense pagar i conèixer com es
feia el muntatge i també algun
actor», explica. 

Quan es va impulsar el ci-
cle Platea Jove, un projecte
pioner del qual va sorgir la
xarxa Butaka de teatre per a jo-
ves, que agrupa diverses ciutats
catalanes, el grup de col·labo-
radors joves del Galliner va as-
sumir una tasca que, posterio-
ment, es va traspassar a vo-
luntaris que eren estudiants
d’institut, justament als quals
anaven destinats els espectacles
de circ, teatre, dansa... Alba Pi-
qué detalla que «anàvem a fer
el xou a les classes per convidar-
los a venir al teatre, repartíem

i controlàvem els talonaris
d’entrades, miràvem que

no quedessin buta-

ques buides perquè les entra-
des no eren numerades, orga-
nitzàvem sortejos... I també
vam passar moltes tardes al
local del Galliner retallant ad-
hesius i fullets amb la forma del
logotip de Platea Jove!».

Marina Giralt, de 16 anys i
alumna del Pius; i Arnau Ma-
ñas, també de 16 i estudiant
d’un mòdul d’informàtica al
Lacetània, són col·laboradors
actuals de Platea. Fan cara d’es-
tupefacció quan escolten això
de retallar fulletons, però la
resta de tasques els és ben fa-
miliar. La fórmula inicial enca-
ra funciona. Mañas tot just s’a-
caba d’estrenar en la reunió
d’aquesta setmana, prèvia a la
funció d’avui de Kulbik. Giralt ja
fa quatre anys que «va classe
per classe» per explicar els es-
pectacles per a joves, a vegades
acompanyats dels mateixos ar-
tistes. Diu que «és divertit, tot i
que ens veuen com els frikis»,
i apunta que «només m’he per-
dut una obra, i perquè era de
viatge de final de curs a Malta». 

Públic superemocionat
Als espectacles de Platea Jove,
la majoria al Conservatori, «es
respirava un aire diferent, amb
el jovent en l’edat del pavo, su-
peremocionats», recorda Mont-
se Cuadros, de la colla inicial de
col·laboradors. La mateixa sen-
sació té Xus Casasampera, l’ac-
tual dinamitzador del cicle:
«omplim molt, i el principal
valor és l’edat que tenen. La pri-
mera barrera a superar és que
els joves entrin al teatre, i la se-
gona és que s’ho passin bé per-
què hi vulguin tornar». Es pro-
gramen obres fresques i dinà-
miques. El Mago Pop va actu-
ar a Platea el 2013, i Casasam-
pera destaca que «els joves van
al·lucinar moltíssim». Què
triomfa més? El hip-hop.
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L’esquer que porta
els joves al teatre

El cicle Platea Jove ha donat fruits: voluntaris i espectadors de fa
dotze anys continuen assistint a les obres que programa Manresa


Xus Casasampera, Marina Giralt, Arnau Mañas i Alba Piqué

ARXIU/ANDREU OLIVÉ

Una de les primeres accions promocionals de Platea Jove va ser a Sant Domè-
nec, arran d’una actuació de Chapertons (febrer del 2003). Hi van participar Da-
vid Soldevila, fent el seu personatge, i també col·laboradores com Montse Cua-
dros (primera per l’esquerra) i Laia Puig (quarta per l’esquerra). Amb Alba Piqué,
van acompanyar els busos que recorrien la comarca per portar joves al teatre. 



Accions promocionals dins i fora dels instituts

Laia Giralt

ARXIU PARTICULAR

«Feia primària el
primer cop que
vaig anar a
Platea, i ara sóc
acomodadora»

Laia Giralt, manresana
de 20 anys, és estudiant de
Ciències Biomèdiques.
S’està a Montcada, però fa
d’acomodadora al Kursaal.
És membre del grup Pa-
ranys, actua a la Fira de
l’Aixada, balla sardanes,
està amb els geganters... I el
cuquet d’espectadora se li
va despertar aviat. El seu
cosí, Martí Fernández, era
col·laborador de Platea
Jove. Ella també volia ser-
ho, però encara feia pri-
mària, i anava als especta-
cles amb els seus tiets: «in-
tentàvem anar-hi d’hora
perquè volíem ser a pri-
mera fila, que les entrades
no eren numerades, i més
d’un cop ens havia tocat
pujar a l’escenari. Recordo
els Chapertons, especta-
cles de màgia, de circ... I he
continuat anant al teatre
tant com he pogut. I per
això volia ser acomodado-
ra al teatre de casa».
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