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La temàtica és
important, però

ens fixem sobretot 
que la proposta teatral
sigui bona»

MAITE SERRAT 
RESPONSABLE DEL PROJECTE ANEM AL TEATRE
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Nosaltres portem
aquest tipus de

representacions, però és
cert que no són les que
tenen més èxit»

ÒSCAR RODRÍGUEZ
SANT ANDREU TEATRE

ABEL GALLARDO

Són temes que
criden l’atenció

dels joves, però aquest
és un públic que s’ha de
mimar»

ÀNGELA JAUME
FIRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE LES BALEARS
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Aquests
espectacles són

atractius per als joves,
però en els pobles petits
costa molt programar»

FERRAN GINESTÀ
EXPROGRAMADOR DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS
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Costa molt portar
els adolescents al

teatre i per això cal
treballar amb els
instituts»

NATÀLIA CAMA
PROGRAMADORA DE PALAFRUGELL

LA VEU DELS PROGRAMADORS

La Mostra d’Igualada ha de-
mostrat que també es pot atraure
el públic juvenil al teatre amb re-
presentacions de temàtiques
complexes, i fins i tot tabús, com
el bullying, l’obsessió pel culte al
cos, la identitat sexual i el drama
de la guerra. Amb la voluntat que
els programadors teatrals apostin
per espectacles compromesos i
que incentivin el debat entre els
joves sobre problemes quoti-
dians, els organitzadors del certa-
men han portat amb èxit vuit
obres que tenien com a eix con-
ductor qüestions socials pu-
nyents. L’aposta ha assolit l’objec-
tiu: en les funcions en què no
s’han exhaurit les entrades, s’han
venut gairebé totes. 

«Hem constatat que la temàti-
ca, per complexa i punyent que si-
gui, no és un problema per atraure
públic adolescent. Hi ha temes
que en els espectacles infantils i
juvenils no es tracten. Aquests es-
pectacles també han agradat i, per
tant, el que realment importa és el
contingut artístic. És el factor de-
terminant perquè triomfi», asse-
nyala el director del certamen,
l’igualadí Pep Farrés. L’any passat
ja es va fer una aposta ferma per
atraure els adolescents, un públic
molt complicat perquè aparent-
ment està poc interessat pel tea-
tre, i després de l’objectiu assolit
l’any passat, el següent pas ha es-
tat proposar temàtiques que els
colpeixin. 

Ahir al migdia es va representar
a l’antic Escorxador d’Igualada el

musical Ningú et va dir que fos fà-
cil, en què la companyia Jove Tea-
tre Regina converteix l’adolescèn-
cia en una peça teatral trepidant
que captiva els adolescents que la
veuen. Una obra en què els perso-
natges, alumnes d’un institut,
amaguen sota la façana de la se-
guretat els temors de l’adolescèn-
cia. Una jove que ha d’afrontar un
embaràs no desitjat, un alumne
que intenta amagar un assetja-
ment escolar, un noi immigrant
que se sent ignorat i una noia que
no té clara la seva identitat sexual. 

Després de la representació, hi
va haver una trobada entre els ac-
tors i responsables de l’obra amb
el públic adolescent que hi va as-
sistir. Els comentaris dels joves es-

pectadors no només posaven en
evidència l’interès per aquestes
temàtiques, sinó que es copsava
que el públic d’aquesta edat vol
veure espectacles que plantegin
situacions punyents i els mantin-
guin atents al llarg de la història.
Alguns la comparaven amb la sè-
rie de TV3 Merlí, per construir
personatges amb què els joves se
senten identificats. 

Captivar els adolescents
La productora de l’espectacle,
Mariona Campos, explicava les
dificultats d’atraure el públic ado-
lescent i afirmava que, a part
d’una bona posada en escena,
parlar dels problemes que patei-
xen els nois d’aquesta edat pot ser

«un ganxo» perquè s’interessin
pel teatre. A La Mostra hi han as-
sistit al llarg de quatre dies nom-
brosos programadors per veure
l’oferta teatral d’aquest any, i es
debatia sobre si les temàtiques
punyents atrauen els joves. Tots
tenen clar que el més important
és una bona producció artística. 

Maite Serrat encapçala el pro-
jecte Anem al Teatre de la Diputa-
ció de Barcelona, que proposa a
escoles de vuit comarques de la
província espectacles teatrals.
«Les obres que portem també to-
quen temàtiques punyents, però
no ens fixem tant en aquest aspec-
te, sinó en si és una bona proposta
que, després, els incentivi a tornar
al teatre», explica. Un dels princi-

pals reptes de comarques de fora
de la zona metropolitana és acon-
seguir que els joves vagin a  les sa-
les de les seves ciutats, perquè «els
que estan interessats pel teatre
prefereixen anar a veure obres a
Barcelona». Opina el mateix Òs-
car Rodríguez, programador del
Sant Andreu Teatre, de Barcelona.
«Nosaltres portem aquests tipus
de representacions, però és cert
que no són les que tenen més èxit.
Però no crec que sigui per la temà-
tica, sinó que hi juguen altres fac-
tors en contra. Per exemple, n’hi
ha que prefereixen anar al Lliure
o al TNC», indica. 

Dues de les obres amb contin-
gut compromès més aclamades
en aquesta edició de La Mostra
han estat Euria, una posada en es-
cena de la companyia basca Mar-
keliñe que parla sobre el dol; i
Limbo, de Les Impuxibles, un mu-
sical que aborda la transsexuali-
tat. Àngela Jaume, programadora
mallorquina i responsable de la
Fira de Teatre Infantil i Juvenil de
les Illes Balears, explicava que vo-
lia portar aquest darrer espectacle
a les Illes per a alumnes de batxi-
llerat. «Són temes que criden
l’atenció als joves, però és un pú-
blic que li costa anar a veure una
funció i abans se’ls ha d’explicar
de què tracta. És un perfil que
hem de mirar», opina.   

L’exprogramador de Xarxa Sant
Llorenç de Morunys, i regidor de
Cultura del municipi, Ferran Gi-
nestà, explicava que aquest tipus
d’espectacles poden funcionar,
però que «és complicat progra-
mar en pobles petits», i la progra-
madora de Palafrugell, Natàlia
Cama, creu que «s’ha de treballar
amb els instituts». 

Els espectacles sobre temàtiques socials de
La Mostra d’Igualada aproven amb bona nota
Les representacions amb contingut compromès obtenen l’aprovació de programadors que assisteixen al certamen teatral

OBRES PUNYENTS PER A ADOLESCENTS La Mostra va cloure ahir havent assolit el seu objectiu. Les vuit obres teatrals que plantejaven
temàtiques socials punyents han tingut l’èxit de públic esperat i gairebé han aconseguit vendre totes les entrades
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Escena de l’obra «Ningú et va dir que fos fàcil», de la companyia Jove Teatre Regina
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