2

3

Teen Ambassadors Across Europe és un projecte de cooperació europea d’una
durada de dos anys (novembre 2018 - novembre 2020) que té com a objectiu fer
participar els adolescents programant teatre i incloent els joves en el procés de
selecció artística.
Els socis que integren el projecte són:
· Segni d’infanzia (Itàlia) www.segnidinfanzia.org
· Teatercentrum Denmark (Dinamarca) www.teatercentrum.dk/english.asp
· Norsk Scenekunstbruk AS (Noruega) www.scenekunstbruket.no/
· Cultuurcentrum Hasselt (Bèlgica) www.ccha.be
· Dialogue Community Performance (Regne Unit) www.performingdialogue.com

El projecte es desenvolupa seguint una primera edició que es va portar a terme
entre el 2016 i el 2018:
http://teentheatrenetwork.eu/
http://teentheatrenetwork.eu/toolbox-and-methods/
”la Caixa” participa a TEEN amb el seu programa CaixaEscena, coordinant un grup de
treball de 20 docents sensibilitzats en les arts escèniques a l’escola. El compromís:
generar un material de bones pràctiques per difondre a altres docents. A l’equador del
projecte, celebrem aquest encontre entre partners europeus, adolescents, professors i
programadors per debatre entre tots.
Conduïda per la periodista Júlia Bertran, la jornada ha començat amb la intervenció
d’Ignasi Miró, director de l’Àrea de Cultura de ”la Caixa”.
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CRISTINA CAZZOLA

Segni New Generations Festival (Màntua, Itàlia)

>

L’aventura de connectar amb els joves és complexa i apassionant.

>

El més important és crear una relació.

>

El debat és la forma de transformar un no-espectador en espectador.

>

L’intercanvi d’idees és la manera d’evitar l’efecte bumerang.

>

Els joves encomanen la passió pel teatre als seus companys
adolescents.

>

Cal canviar la relació i millorar la comunicació entre els programadors
de teatre, educadors i joves.
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HENRIK KØHLER

Aprilfestival, un festival anual itinerant

>

Ens hem d’assegurar que els infants vagin al teatre.

>

Es presenten gairebé 800 espectacles al festival. Durant els primers
4 dies, cada espectacle va a les escoles per assegurar-nos que cada
infant i jove del municipi visqui aquesta experiència.

>

Hem de facilitar un espai de trobada entre les arts i els públics.

>

Els joves poden fer servir l’art com a part del seu desenvolupament
personal. Volen veure el mateix que tothom. Els adolescents són molt
inspiradors quan els dones les eines i l’oportunitat d’expressar-se.

>

Hacking the theatre. Els demanem que mirin un espectacle i que
l’intentin hackejar (que pensin què canviarien de l’espectacle).
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“

MÒNICA CAMPOS
Teatre Nacional de Catalunya

>

Tenim una programació familiar.

>

L’any passat vam començar a fer funcions en horari escolar perquè
hi puguin venir instituts i també el cap de setmana perquè hi puguin
venir els joves amb els pares.

>

Fa 2 anys vam començar un projecte formatiu per als mestres. Creiem
que el teatre és una eina pedagògica molt potent.
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FRANCESC CASADESÚS

Festival GREC

> A nosaltres ens interessa molt el contingut. Al GREC provem, intentem
coses, perquè ningú té una fórmula. La primera, el preu: tarifa plana
per a joves, tant als espectacles nacionals com internacionals.

> Una altra cosa que fem és coordinar-nos amb altres iniciatives que es
fan al país. Som un festival d’estiu, però intentem sumar-nos a altres
iniciatives durant tot l’any (RBLS, Adolescents.cat, EN RESiDÈNCiA,
Escena25, Carnet Jove, etc.).
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“

ALEJANDRO SANTAFLORENTINA

Temporada Alta

>

Volem formar una ciutadania crítica. Tenim una responsabilitat social.

>

A Tempo és una iniciativa per programar peces directament a l’aula,
que generin un recurs pedagògic per tocar temes que normalment no
es toquen a classe.

>

També fem que els artistes que passen pel festival vagin a les escoles
i instituts perquè els infants i joves coneguin la professió i vegin que és
possible dedicar-se al món artístic.

>

Si hi ha un projecte artístic a les escoles que sigui potent i inclogui
tota la comunitat, també el programem dins del festival.

>
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És un punt de trobada entre docents.
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ALÍCIA GORINA
Teatre Lliure

>

Aquest any comencem un nou projecte artístic i educatiu. El programa

educatiu n’és un eix vertebrador.

>

No només volem generar nous públics, sinó que els adolescents
vinguin al teatre de manera autònoma i lliure.

>

Hem programat espectacles a la tarda perquè puguin venir, però estan
oberts a altres públics.

>
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També considerem introduir la pràctica teatral a l’aula.
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“

LLORENÇ CORBELLA

Teatre de l’Escorxador i Teatre de la Llotja de Lleida

>

El problema actual és aconseguir complicitats.

>

Ens trobem que en espectacles totalment vàlids per al públic jove,
només tenim espectadors amb el cabell blanc.

>

El teatre no només consisteix a portar grans espectacles amb l’únic
objectiu de crear públic, sinó que ha de generar pensament.

>
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Anem agafant idees de tothom, però tenim molts dubtes.
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RAMON GINÉ
Mostra d’Igualada

>

És una fira d’espectacles infantils i juvenils.

>

Hi assisteixen entre 40-50 companyies nacionals i internacionals i
prop de 400 programadors.

>

Estem repensant la Mostra Jove amb un grup participatiu de nois i
noies d’Igualada.

>

Farem amb ells una formació integral de 3 anys amb la idea que
siguin coprogramadors i prescriptors per atraure més joves a veure els
espectacles.
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GERALD-PATRICK FANNON

Teatre Auditori de Sant Cugat

>

Fa uns anys vam fer una programació pensada en el jovent. Però
quan en vam analitzar el resultat, vam veure que no havíem tingut
l’assistència desitjada.

>

Tenim programes i una política de preus especials per a joves. També
participem en iniciatives com Cantània, IT Dansa, etc.

>

Crec que bona part del secret és establir lligams amb professors
motivats.
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CARME TIERZ
Festival RBLS

>

El festival RBLS va néixer fa 3 anys, amb l’objectiu d’adreçar-se a un
públic jove.

>

El festival té tres línies bàsiques: la programació, amb projectes que
els impactin i de qualitat; la pedagògica, en la qual oferim tallers
gratuïts per a joves durant un dels dies del festival, i la professional,
per fer que el sector tingui en compte els joves.

>

També fem un projecte comunitari tots els anys. Busquem un

programador que treballi amb un grup de joves una proposta escènica
que al final es mostra al festival.
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ANNA GIRIBET

FiraTàrrega

>

Estem especialitzats en arts de carrer.

>

A l’hora de triar propostes interessants per als joves mirem que siguin
de transformació social i del segle XXI. Pensant en els creadors
del segle XXI hem impulsat el projecte Stalkers. L’organitzem
conjuntament amb 6 municipis. 12 estudiants viatgen per diferents
festivals durant un any. Els hem fet una formació específica, ara ens
han de donar el seu feedback.

30

31

“

SÍLVIA DURAN
Escena 25

>

Escena 25 analitza els hàbits culturals dels joves.

>

Recentment hem arribat a un acord amb TimeOut per editar una
revista amb tota la programació, feta per joves registrats a Escena 25.

>

També vam fer un càsting de prescriptors en format vídeo. I estem

treballant de forma intensiva amb Adolescents.cat
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JORDI PÉREZ

IES Ramon Berenguer IV de Santa Coloma de Gramenet

>

Soc professor d’arts escèniques i vaig estudiar dramatúrgia a l’Institut
del Teatre. Quan vaig començar a fer classe creia que en sabia molt i
pensava en què podia aportar jo als adolescents. Aquest era l’error. A
mesura que m’he anat apropant a ells he descobert moltes coses. És
imprescindible crear un vincle. De sobte, t’adones que amb ells arribes
més lluny del que podries arribar sol. Tenen unes motxilles brutals.
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BEATRIZ RAMOS i ÀLEX VILA

Institut Salvador Sunyer de Salt

>

Fa 4 anys, a l’assignatura d’anglès, la professora va decidir fer un
musical i va ser un èxit. Estem molt contents de com s’impliquen
els alumnes. També estem treballant en el projecte Tàndem del
Temporada Alta. Ens estan formant els professors.

>

Tenim dificultats, la manca d’espai. Estem en barracons i hem de
reubicar taules i cadires per treballar. Però ho superem amb el nostre
entusiasme i els alumnes, que són fantàstics.
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XESCA VELA
Institut Vallbona d’Anoia

>

El nostre és un institut petit, amb 170 alumnes de 1r a 4t d’ESO. És
una sort ser pocs per crear. Però també tenim problemes d’espai.
Ens preguntem: què pot aportar el teatre a la vida d’una persona? La
resposta és que els convida a pensar i a fer. Hem creat una optativa
que es diu “CaixaEscena” i treballem un tema diferent a cada curs.
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ORIOL ESTEFANELL

Institut Doctor Puigvert de Sant Andreu

>

Mirem el teatre d’una forma global (tot el que hi ha darrere de
l’espectacle). Estem en contacte amb l’Institut del Teatre per veure
assajos i també seguim el procés de creació d’algunes companyies.
Busquem que els nostres alumnes vegin tot el procés teatral, perquè
hi intervenen molts perfils professionals.

>
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També hi ha professionals que venen a l’institut a fer xerrades.
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MARTA AGUSTÍ

Institut Ondara de Tàrrega

>

Tàrrega és territori teatral. Quan vam començar el batxillerat, el
plantejament va ser crear sinergies amb tot el que es feia al territori
(FiraTàrrega, etc.). Els meus alumnes tenen preu especial per veure
espectacles i després jo els demano que en facin crítiques. L’objectiu
és que vegin que no tot es redueix a protagonitzar una telesèrie. Hi ha
molt més al darrere.
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ELS JOVES
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>

Les seves idees...
Un dels principals problemes és l’educació. En general, hi ha una mentalitat molt tancada
respecte al teatre. No ens obren la ment perquè apreciem l’art. Les arts escèniques
no només serveixen per ser famosos, serveixen per créixer com a persones. El teatre
serveix perquè et puguis expressar i desenvolupar dins la societat.

> S’hauria de buscar una manera que el teatre arribés a tothom, tractant temes
d’interès per als joves, quelcom que tingui a veure amb nosaltres i amb allò amb
què puguem tenir empatia.
> Normalment, les persones que no aprecien el teatre només hi han tingut contacte
amb les típiques obres escolars.
> Per arribar a més gent es podria seguir una estratègia similar a la del cinema, per
exemple, amb tràilers a la tele.

> És important que les escoles ofereixin art, igual que es fan matemàtiques, perquè
així més joves podrien descobrir i treballar aquesta motivació.

> També es podria convidar influencers al teatre i que fessin reviews als seus perfils.

> Estem poc informats sobre temes d’art en general. Hi hauria d’haver més
informació.

> Col·laborar amb els teatres perquè sàpiguen l’opinió que tenim sobre la seva
programació. Això també ens motivaria a anar a veure la programació de la qual
hem opinat.

> Fa dos anys vaig anar a veure obres fetes per gent de la meva edat i em va
agradar. Això em va animar a fer una optativa de teatre al meu institut i així vaig
descobrir una nova cara del teatre.

> El problema a vegades el trobem en el fet de tractar-nos com a diferents. En
ocasions, la programació és massa infantil. Nosaltres també podem anar a veure
obres d’adults i entendre-les.

> No cal una superproducció. El que cal per captar l’atenció dels joves és presentar
propostes innovadores, coses diferents.
> Els joves que no aprecien el teatre no saben el que realment es fa. Hauríem de ser
la gent a qui ens agrada els que els intentéssim portar cap al teatre.
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>

Intervé una professora per aclarir...
A vegades pensem que els clàssics són avorrits. Mentida!
Els clàssics parlen de les emocions.

Els joves estan capacitats per rebre impactes. El que emociona funciona.

Vosaltres creieu que us poden interessar les arts escèniques sense haverne fet abans? O creieu que és necessari conèixer-les per estimar-les?

>

I una jove contesta...

Tinc amics que mai han fet teatre i s’hi han interessat per persones que hi ha al
seu voltant, a les quals sí que els agrada.

Els programadors afegeixen...
Vosaltres heu de ser els influencers. Heu de ser vosaltres que influencieu els
companys que no han descobert el teatre.
Volia demanar-vos que vosaltres que esteu motivats i us agrada el teatre,
intenteu transmetre-ho al vostre entorn. Feu aquesta tasca, siusplau.
El que millor funciona son les petites comunitats. Que vosaltres sigueu
prescriptors.
Els mateixos problemes que tenim amb els adolescents, els tenim amb els
adults. Quan veieu una cosa que us agrada, digueu-ho als pares també.
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Un altre programador pregunta...
Heu comentat que pel que fa a la comunicació el mitjà més potent que teniu és
Instagram. És així? N’hi ha més?

>

<

I una jove explica...
Instagram pot ser molt potent. Però el més potent és el boca-orella.
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Sorgeixen més preguntes per part
dels programadors...
Al començament us hem explicat el que fem. Us arriba aquesta informació?

>

>

<

Júlia Bertran tanca el debat i explica que l’objectiu d’aquesta jornada no era arribar
a cap conclusió, sinó conèixer els diferents punts de vista per seguir treballant en
l’objectiu d’acostar el teatre als joves.

I una alumna contesta...

En el meu cas, no m’arriba res, perquè tu mires les notícies i hi ha un dia que
et diuen les pel·lícules de la setmana, però poques vegades et parlen de teatre.
Els mitjans televisius no li donen la mateixa importància que al cinema.

Henrik Køhler fa una darrera intervenció...
A Dinamarca tenim més gent jove al teatre que gent gran. No és només una qüestió
de màrqueting. La clau és tenir contacte amb el teatre des de l’escola. Ha de ser un
acostament natural.
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Coordinació: Clara Matas
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