
«Els joves no anirem a veure
una obra de Shakespeare. Ens
agraden els espectacles que hi
hagi una forta presència de la mú-
sica, de moviment, que la temàti-
ca ens motivi i l’obra ens captivi
des del principi», remarcava ahir
Aina Masdeu, que fa sis anys que
és membre de Platea Jove. Estudia
segon de batxillerat a l’institut
Lluís de Peguera de Manresa i el
seu somni és ser actriu. 

Masdeu, juntament amb cinc
alumnes més del centre, van pas-
sar ahir de classe a classe infor-
mant de la funció Sinèrgiaque es
presenta avui a les 9 del vespre al
teatre Conservatori i que serà el
darrer espectacle del curs escolar
que organitza Platea Jove. L’epi-
centre d’aquesta funció de la com-
panyia Dancescape és la dansa
urbana.  A través de les coreogra-
fies i el llenguatge corporal expli-
quen la història d’un jove oficinis-
ta que s’enamora d’una noia que
treballa a l’empresa del davant. 

Platea Jove vol acostar els joves
al teatre i engrescar-los a formar
part del grup, però la tasca no és
gens fàcil. Dins de les aules, Mas-
deu ho intentava i disparava la
pregunta als companys «quants
de vosaltres esteu interessats a
col·laborar amb Platea Jove i po-
der veure espectacles gratis?». Si-
lenci abismal i mirades perdudes
a terra o apuntant a la finestra. 

Costa que entre els joves arreli
el costum d’anar al teatre, però
Masdeu creu que Sinèrgiareuneix
els preceptes bàsics perquè
aquest muntatge triomfi entre el
públic i va animar els alumnes a
anar al teatre Conservatori. «Fa
dos anys va venir el Mago Pop que

no el coneixia ningú i ara és molt
famós. Potser els ballarins de Si-
nèrgia també ho seran».
Xavi Blanco, que és el director de
la companyia i un dels vuit balla-
rins que configuren l’espectacle,
espera que s’ompli la sala. Però és
conscient que els joves no van gai-
re al teatre. «L’era digital ha acon-
seguit que els adolescents esti-
guin més acostumats a un con-
sum ràpid i immediat i els costa
desplaçar-se a un teatre. I és un
problema perquè els joves són el
públic que haurà d’omplir els tea-
tres d’aquí a uns quants anys». 

Júlia Perarnau i Anna Salido te-
nen 14 anys i van a tercer d’ESO
del Peguera. Quan s’acosta el dia
de la presentació, pengen cartells
i reparteixen fulls informatius.
«Ens ho passem bé i hem aconse-
guit que alumnes de primer
d’ESO s’involucrin amb Platea
Jove. Depèn de l’espectacle, la
gent no vindrà. Ens agraden les
obres més animades», afirmen. 

ALEIX SOLERNOU PUIG MANRESA

Dansa urbana per atrapar els joves
 Dancescape presenta avui al Conservatori «Sinèrgia», un espectacle on les coreografies expliquen una història d’amor

Platea Jove

DANSA URBANA

Sinèrgia

LLOC: teatre Conservatori de Manresa (Car-
rer del Mestre Blanc, 4). DIA I HORA: Avui a les
21 h. ENTRADES: 5 €. Més informació a
www.kursaal.cat i al telèfon (938723636).
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Escenaris d’Entrada

ALTRES PROPOSTES
IMATGE PROMOCIONAL ELS COLORS DEL PIANOFORTE

 Diumenge a les 12 h. El concert del
manresà Roger Illa, especialitzat en
interpretació amb instruments de te-
clat històrics, farà un concert que
serà un viatge per la sonoritat i la
màgia del repertori pianístic a través
de l'humor mozartià, l'elegància i
subtilesa de Haydn, la transparència i
la malencolia de Schubert i els con-
trastos dinàmics de Beethoven. Ho
farà amb un facsímil del fortepiano
Anton Walter (ca. 1800). Espai Plana
de l’Om (Manresa). Entada: 6€

IMATGE PROMOCIONAL
MOONSTRUCK
 Avui a les 23 h. L’igualadí Enric
Verdaguer, de 21 anys, presentarà en
acústic el seu primer disc, Moons-
truck, a Músiques de Butxaca. Els
principals referents de Verdaguer són
Damien Rice, Matt Corby i James Vin-
cent McMorrow. En l'àlbum es con-
firma un recorregut musical molt
personal guiat per la inseparable gui-
tarra acústica, amb parades en el
rock, soul i, fins i tot, en la bossa
nova. Teatre Municipal de l’Ateneu
(Igualada). Entrada: 12€/10€

(DES)CONCERTO
 Diumenge a les 18 h. L’Orquestra
de Cambra de l’Empordà presenta
desConcerto diumenge a les 6 de la
tarda a Calaf, un concert teatral on
la música i l’humor gestual són els
protagonistes. La funció pretén
apropar i endinsar el públic en la
mússica clàssica a través d’una ex-
periència única, híbrida, fruit de
l’encreuament impossible del ritme i
l’expressivitat del teatre gestual.
Sala Folch i Torres (Calaf). En-
trada: 15€/12€

MARTA PICH

 Platea Jove és una iniciativa pionera
de la qual va sortir la xarxa Butaka de
teatre per a joves que en l’actualitat
agrupa una dotzena de ciutats de la
província de Barcelona. S’encarreguen
de promocionar els espectacles que
duen a terme a les escoles i els instituts
per tal d’engrescar els alumnes a assis-
tir a la funció. Per als joves amants de
les arts escèniques, és una bona opor-
tunitat per endinsar-se en aquest món,
ja que després dels espectacles poden
xerrar amb els actors i qualsevol per-
sona que formi part del muntatge. A
Manresa, uns 30 joves participen acti-
vament en l’organització. La majoria
són manresans provinents de tots els
centres de la ciutat com l’Oms i de Prat,
el Lacetània, Cal Gravat i La Salle Man-
resa, entre d’altres. També hi ha col·la-
boradors de diferents pobles bagencs
com Sant Vicenç i Sant Joan.

Platea Jove celebrarà
els 15 anys del seu
naixement el novembre

El ballarí i director de Dancescape, Xavi Blanco, va ser ahir al Lluís de Peguera presentant l’obra «Sinèrgia» amb membres de Platea Jove


