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El 12 de novembre del 2002, a les
escales de Crist Rei de Manresa, es
presentava públicament Platea
Jove, una iniciativa nascuda per
arribar, directament, al públic més
difícil de trobar. Ho feia amb un re-
lacions públiques per colar-se als
instituts i vendre el producte (David
Soldevila), amb un primer bloc d’es-
pectacles format per tres muntatges
i amb la intenció de picar pedra en-
tre uns espectadors arribats a l’ado-
lescència que deixen d’anar al tea-
tre. Quinze anys més tard, la inicia-
tiva celebra aniversari havent su-
mat, en dècada i mitja, 36.588 espec-
tadors, 98 muntatges (amb el d’avui)
i prop de 400 col·laboradors estu-
diants de secundària.

Xus Casasampera, que va arribar
a Platea Jove fent unes pràctiques
d’animació sociocultural, és, des de
fa més de vuit anys, el coordinador
d’aquesta xarxa –a la qual es va afe-
gir posteriorment Ariadna Fernán-
dez–, formada actualment per una
vintena de col·laboradors que es
reuneixen els dilluns de la setmana
que hi ha espectacle i que passen
per les classes dels seus instituts per
informar els companys que el di-
vendres, com avui, hi ha espectacle.
I sí, avui i per celebrar 15 anys, Platea
Jove es trasllada a la Sala Gran del
Kursaal per rebre el grup que més
vegades ha actuat al cicle (fins a set
ocasions): els Brodas Bros. Portaran
l’espectacle de hip-hop Vibraacom-
panyats pel grup de percussió Brin-
cadeira i d’una vintena de ballarins
de l’Escola de Dansa Julieta Soler. La
d’avui es presenta, explica Casasam-
pera, com una nit especial en la qual
«s’han convidat a molts dels col·la-
boradors que han participat a Platea
al llarg dels anys».

No és fàcil, reconeix, mantenir els
col·laboradors perquè, per edat, es
van renovant però l’objectiu del ci-
cle, «que els nanos vinguin al teatre
per pròpia voluntat, que si els agra-
da repeteixin i que aquesta expe-
riència sigui un pas més per conver-
tir-los en espectadors de teatre quan
siguin adults, es va aconseguint. No
tothom s’hi enganxa, és clar, però
n’hi ha que sí i això dóna sentit al

què buscava Platea Jove». No exis-
teix, diu, cap recepta clara sobre el
tipus d’espectacles que volen els jo-
ves però sí una consigna: que siguin
«visuals, canyeros,  energètics». De
fet, en 15 anys el 45 % dels especta-
cles han estat de teatre (titelles,
clown, màgia...); el 24 % de dansa; el
19 % de circ i el 12 % de música. I hi
han passat quatre companyies in-
ternacionals: dues de belgues i dues
d’italianes.

Quines tres actuacions es queda
Casasampera? No s’ho pensa gaire.
Comença per Brodas Bros, en el do-
blet del 2010; continua per Tretze el
musical i acaba amb Be God Is, amb
Oriol Pla. Avui sumarà una nova Pla-
tea Jove.

SUSANA PAZ MANRESA

Dansa urbana

Platea Jove es
regala energia
per l’aniversari

ESPECTACLE

Vibra

Lloc: Sala Gran del Teatre Kursaal (Passeig de
Pere III, 35) Manresa. Dia i hora: avui, 21 h
Companyia: Brodas Bros & Brincadeira. Direcció
artística: Lluc Fruitós. Entrades: 5 euros (per
als majors de 25 anys, 15)

LA PRESENTACIÓ DEL CICLE EL 2002

 Platea Jove es presen-
tava públicament el 12 de
novembre del 2002, a les
escales de Crist Rei, un
un punt de trobada a la
ciutat per als adoles-
cents. A la imatge, impul-
sors i promotors amb el
primer dinamitzador del
cicle, el David (Soldevila),
encarregat de vendre als
instituts el projecte i en-
grescar els nois noies a
anar al teatre.

Platea Jove
es presenta
a Crist Rei

ARXIU/JOSEP ROJAS

LA FUNCIÓ D’ANIVERSARI D’AVUI

 La Sala Gran del Kur-
saal acollirà avui l’espec-
tacle Vibra dels Brodas
Bros i Brincadeira que
tindrà la col·laboració
d’una vintena de balla-
rins de l’Escola de Dansa
Julieta Soler. A la imatge,
un assaig dilluns passat
amb components dels
Brodas.

Ballarins
manresans
amb Brodas

MARTA PICH

EL PRIMER ESPECTACLE

 Amb l’espectacle Rock & Clown s’estrena el cicle, al tea-
tre Conservatori, reunint 350 espectadors. Era el 26 de no-
vembre del 2002. Yllana Teatre és la segona companyia
que més ha actuat al cicle amb quatre propostes.

Yllana Teatre va reunir 350 estudiants
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LA COMPANYIA FETITX

 L’octubre del 2010, la companyia Brodas Bros tornava
per tercer cop a Manresa i portaven un tast del seu espec-
tacle al Guillem Catà. Van omplir dues vegades la Sala
Gran del Kursaal. Han actuat set vegades en el cicle.

Brodas Bros, set vegades al cicle
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LA PRIMERA OBRA AMB DUES FUNCIONS

 El muntatge dirigit per Fermí Fernández, entre d’altres,
amb Carlos Cuevas i Mar Ulldemolins, es va poder veure en
dues funcions el 10 d’octubre del 2003 al Conservatori.
Cinc actors que parlaven, sense embuts, de sexe.

«Poques vergonyes» fa doblet
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LA PRIMERA VISITA D’ANTONIO DÍAZ

 Platea Jove obria temporada l’1 de març del 2013 amb
Antonio Díaz i La asombrosa historia de Mr. Snow. El Mago
Pop encara no havia esclatat i va regalar als espectadors
un muntatge de màgia que defugia convencionalismes.

Abans de l’esclat del Mago Pop
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LES XIFRES

98
ESPECTACLES

 Amb Vibra, el muntatge que
avui celebra el quizè aniversari
del cicle, Platea Jove haurà pro-
gramat 98 espectacles en 15
anys: 44 de teatre; 23 de dansa;
19 de circ i 12 de música.

36.588
ESPECTADORS

 És la suma d’aquests 15 anys,
amb una mitjana de públic de 373
per sessió. L’escenari de Platea
Jove sol ser el Teatre Conservato-
ri. Brodas Bros, l’octubre del
2010, va fer dues funcions a la
Sala Gran del Kursaal i va reunir
1.600 espectadors.

400
COL·LABORADORS

 Són els que han passat pel ci-
cle. Enguany hi ha una vintena. Es
reuneixen el dilluns de la setma-
na que hi ha espectacle, informen
els seus companys d’institut i,
també, van a veure espectacles.

El cicle d’espectacles adreçat a joves celebra
avui 15 anys amb el grup insígnia, Brodas Bros


