
L’ADOLESCÈNCIA, A ESCENAEl primer muntage de Platea Jove al teatre Conservatori aquest semestre és una obra de
teatre musical que fa protagonistes els adolescents: «Ningú et va dir que fos fàcil», de la companyia Jove Teatre Regina
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Platea Jove, la programació tea-
tral juvenil que El Galliner va es-
trenar el 2002, engega el semestre
al teatre Conservatori amb un
menú que inclou teatre musical
(Ningú et va dir que fos fàcil,
aquest divendres); música i clown
(Guillem Albà & La Marabunta, el
10 de març) i dansa urbana (Siner-
gia, de Dancescape, el 7 d’abril).
Però ho fa sense una de les nove-
tats del passat trimestre: la recu-
peració d’una línia de bus,  finan-
çada pel teatre, per facilitar l’accés
dels joves de la comarca. El motiu
és la «fluixa» resposta, explica
Joan Morros, responsable d’El
Galliner, que va funcionar molt bé
amb el primer  espectacle (Brodas
Bros) però que es va diluir amb la
resta.  De moment, per als tres es-
pectacles del semestre no hi hau-
rà bus i l’entitat estudiarà si el tor-
na a recuperar o no.

Just abans de la reunió de col·la-
boradors de Platea Jove 
–una vintena dels diferents insti-
tuts-, el coordinador del cicle, Je-
sús Casasampere, destacava ahir
el valor d’una proposta que vol
omplir un buit escènic i fer que els
adolescents no deixin d’anar al
teatre. Ho va fer acompanyat d’una
jove col·laboradora de la xarxa, Be-
goña Portel, de 14 anys i estudiant
del Pius Font i Quer, i de  Mariona
Campos, directora de la Compan-
yia Jove Teatre Regina, que diven-
dres posarà en escena el musical
Ningú et va dir que fos fàcil. El
muntatge, escrit i dirigit per Ge-
rard Nicasi Ruiz, està creat i pensat
«per a aquells que naveguen en el
mar de dubtes que és l’adolescèn-
cia», va subratllar Campos. L’obra

de teatre musical es va estrenar en
el Festival Grec de Barcelona que,
amb aquesta coproducció, recu-
perava obres d’aquesta franja
d’edat; l’octubre va fer temporada
al Regina i participarà en La Mos-
tra d’Igualada. 

I com que és teatre per a ado-
lescents –comença en un vagó de
tren en direcció a l’institut– l’edat
dels actors s’ha tingut molt en
compte. Són joves d’entre 19 i 22
anys que han sortit d’un càsting
perquè, va dir Campos, «no tenia
sentit fer aquesta obra amb actors
en la trentena. La història dels
cinc adolescents (interpretats per
Cristina Dotras, Júlia Bonjoch, Pa-
blo Capuz, Nil Bofill, Pau Oliver) i
el seu professor (Marc Miramunt,
creador de la música) conté tot els

«tòpics i segueix tots els patrons
de comportament» d’aquesta eta-
pa plena de preguntes sobre la
identitat: «qui sóc, com em defi-
neixo i com em veuen els altres».
La dicotomia del que pensen i el
que diuen queda palès en les  can-
çons del musical: «quan canten
diuen el que pensen».

Actius a Instagram (@ningu-
noetvadirquefosfacil), per prepa-
rar l’obra van parlar amb adoles-
cents per traslladar a l’escenari els
interessos d’aquest joves que han
de fer el pas a l’edat adulta. Què els
interessa? «L’amor, la traïció dels
amics... Això ja ho feia Shakespe-
rare però, per a molts, presentat
així són paraules rares en un idio-
ma estrany», explicava Campos. I
és que Ningú et va dir que fos fàcil.

SUSANA PAZ MANRESA

Platea Jove obre amb teatre musical
i sense el recuperat bus comarcal
El cicle perd el transport que va tornar a introduir el setembre passat per la fluixa resposta d’usuaris
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Dues col·laboradores de Platea Jove amb Mariona Campos (segona per l’esquerra) i Jesús Casasampere

LA CLAU
Entrades en xarxa
Una xarxa de col·labora-
dors de Platea Jove s’encarre-
ga de vendre les entrades 
–que costen 5 euros– als com-
panys d’escoles i instituts de
Manresa i comarca. També es
poden comprar les entrades a
les taquilles del Kursaal, per
telèfon (93 872 36 36),  i una
hora abans de cada funció.
Per Internet a ww.kursaal.cat.
Les funcions, a les 21 h.
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 Paco Camarasa, comissari de la BCNegra des del seu inici, deixarà el càrrec
quan finalitzi la dotzena edició, que se celebra aquests dies a Barcelona. Cama-
rasa va explicar la seva decisió, ahir, en un emotiu acte en què el van acompa-
nyar de sorpresa tots els regidors de Cultura de la ciutat que han coincidit amb
ell: Ferran Mascarell, Carles Martí, Jaume Ciurana, Jaume Asens i, l’actual, Jau-
me Collboni. Camarasa va confessar sentir-se «una mica cansat» d’aquesta res-
ponsabilitat, sobretot després d’haver de tancar, l’any 2015, la llibreria Negra i
Criminal. Collboni va anunciar que l’Ajuntament li concedirà enguany la Medalla
d’Or al Mèrit Cultural «per la seva destacada contribució a la ciutat». Per a Ca-
marasa, la decisió «s’ha de contextualitzar amb el conjunt de canvis que es
viuen a la ciutat, a la indústria del llibre» i a la necessitat de fer un relleu al cap-
davant de BCNegra. Així mateix, el llibreter no va amagar que «una qüestió per-
sonal de salut» l’hauria acabat de decidir a deixar el càrrec. -ACN

Paco Camarasa deixarà la BCNegra quan s’acabi
la dotzena edició, que se celebra aquests dies

L’Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia ha arribat a un acord amb
la Fundació Pinnae perquè l'Esco-
lania de Montserrat actuï en
aquesta localitat per recaptar fons
per a la rehabilitació de l'església.
El concert serà el divendres 2 de
juny, a l'església de Sant Sadurní.
Les entrades costaran 15 euros i hi
haurà una fila zero. La Fundació
Pinnae va signar el 2006 un con-
veni amb l'abadia de Montserrat
que consistia en un projecte cul-
tural amb l'objectiu de construir
un nou òrgan per a la basílica de
Santa Maria, que finalitzava el
2016 i que ha portat l’Escolania a
diferents punts de Catalunya.

EFE SANT SADURNÍ

L’Escolania de
Montserrat actua en
benefici de l’església
de Sant Sadurní

Un total de 36 caixes amb foto-
grafies, programes de mà, articles,
guions, cartes, premis i cartells
configuren el fons de l'actriu Rosa
Novell, que la seva família va do-
nar ahir a l'Institut del Teatre.
Novell, que va morir el febrer del
2015, va ser una de les grans ac-
trius de l'escena teatral catalana
La presidenta de la Diputació de
Barcelona i de l'Institut del Teatre,
Mercè Conesa, i el germà de l'ar-
tista, Queco Novell, van signar el
contracte de donació del fons de
l’actriu, que es conservarà al cen-
tre de Documentació i Museu de
les Arts Escèniques (MAE) de
l'Institut del Teatre.   Entre l’exten-
sa documentació del fons es troba
el material de la preparació del
muntatge La Gavina del 1979, fo-
tografies de l'actriu amb persona-
litats de la política, fotos familiars
i diapositives de l’escenografia de
Maria Rosa el 1997.
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La família de
Rosa Novell fa
donació del fons
de l’actriu a
l’Institut del Teatre

Novell a «El testament de la Rosa»


