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El circuit BUTAKA Teatre Jove nas-
qué l’any 2004 a partir del compromís
de set entitats amb la programació es-
table d’arts escèniques per a joves.

Durant el 2003 la Fundació Xarxa,
després d’un temps de reflexió i de-
bat sobre la continuïtat de l’oferta
teatral destinada a aquell segment de
públic que deixava de ser infantil,
convocà tota una colla de programa-
dors i operadors teatrals amb l’ob-
jectiu d’exposar-los l’oportunitat de
bastir, a escala nacional, una oferta
regular d’arts escèniques per a joves.
El resultat del seguit de reunions que
es van dur a terme fou l’anomenat
Compromís de Torelló, pel qual el
SAT (Sant Andreu Teatre) de Bar -
celona, el teatre municipal Can Go -
mà de Mollet del Vallès, el Teatre de
Ponent de Granollers, l’Associa ció

Cultural el Galliner de Manresa, el
teatre Cirvianum de Torelló i el Tea -
tre el Casal d’Olesa de Montse rrat es
van constituir com a circuit BUTA-
KA Teatre Jove amb el següents ob-
jectius:

• Crear una programació estable
d’arts escèniques específica per a
públic jove.

• Crear un ambient teatral favorable
per a la formació de nou públic.

• Impulsar el desenvolupament dels
joves com a espectadors tot ajudant-
los a plantejar-se, de forma crítica,
com fan el seu consum d’oci.

• Estimular la producció d’especta-
cles destinats específicament a pú-
blic jove.

BUTAKA Teatre jove
Un circuit possible, un circuit necessari

Ramon Llimós
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A més d’aquests objectius, els impul-
sors es comprometien, entre d’altres
coses, a fer polítiques comunes de di-
fusió i promoció, programar un mí-
nim de 4 espectacles per temporada i
fixar un preu de 6,00 euros l’entrada.
No obstant l’ampul·lositat del nom
del compromís signat a la capital de
la vall del Ges, la vida d’algunes pro-
gramacions va ser diversa i molt in-
constant segons els casos. Cal asse-
nyalar que l’Associació Cultural el
Galliner de Manresa ja havia encetat
una programació estable per a joves,
Platea Jove, amb una resposta de pú-
blic molt notable. La seva acció pio-
nera va ser de molta ajuda per obrir
noves programacions i un exemple

en el qual el mateix circuit Butaka
trobà motius d’inspiració.

A data d’avui, el circuit BUTAKA el
composen 9 programacions estables
de: Barcelona (SAT!, Sant Andreu
Teatre), Berga, Manresa (Platea
Jove), Mataró, Olesa de Montserrat
(impulsora d’una Mostra Butaka anu-
al que té lloc el primer cap de setma-
na d’octubre), Sant Feliu de Llobre -
gat, el Prat de Llobregat, Igualada
(Teatre de l’Aurora) i Vilassar de
Dalt (Massa Jove).

Des de l’any 2005 fins a 2008, l’acti-
vitat de les programacions BUTAKA
ha significat el següent:

Espectacles Funcions Espectadors Invitacions capacitat Ocupació 

2005 16 19 3.980 953 10.080 48,94%

2006 29 32 6.823 1.636 17.866 47,35%

2007 13 13 1.942 392 5.581 41,82%

2008 24 33 4.835 757 14.606 33,10%

TTOOTTAALL 8822 6644 1177..558800 33..773388 4488..113333 4444,,2299%%
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OOFFEERRTTAA  TTEEAATTRRAALL  
II  PPÚÚBBLLIICC  JJOOVVEE

La condició de públic és una catego-
ria social que no ve donada, sinó que
es construeix. Obtenir aquesta condi-
ció implica adquirir drets de ciutadà
amb els quals hom forneix el propi
repertori cultural. 

Si admetem que el públic no existeix,
sinó que el que hi ha són segments de
públic, convindrem que el jove és
una parcel·la ben delimitada i concre-
ta de públic. Com a individu d’una
categoria social, ens preguntem,
doncs, de quina manera arriba el jove
a adquirir drets de ciutadania per bas-
tir el seu repertori cultural d’arts es-
cèniques. Pensem que hi ha dos esta-
dis ineludibles: el fet social i l’hàbit.

En els joves, el que sembla decisiu
no és pas el què, sinó amb qui. En el
seu temps d’oci, el jove es desplaça i
consumeix en grup, amb la seva co-
lla: concerts, festes, manifestacions,
etc. Compartir l’emoció estètica pro-
vocada per una manifestació artística
en directe i en un espai públic és una
experiència que el jove segueix bus-

cant, i no sembla disposat a renun-
ciar-hi. I allò que més l’interessa
d’aquesta experiència és compartir-
la amb qui vol en un entorn propici
als seus gustos. Això pot ser qualifi-
cat de fet social. D’aquest fet, pen-
sem que el més important no és què
es consumeix, sinó el procés que es
desplega.

D’altra banda, si aquesta opció se li
presenta al jove de manera regular, si
la difusió i promoció d’aquestes acti-
vitats li arriba periòdicament de ma-
nera directa, clara i honesta, la repeti-
ció de la tria pot conformar un hàbit.
Així doncs, els drets adquirits com a
ciutadà i subjecte d’una oferta cultu-
ral estable específicament adreçada a
ell es consumen quan el jove en fa ús
regularment perquè aquesta oferta sa-
tisfà les seves necessitats culturals.

Implantar un circuit d’aquestes ca-
racterístiques és possible a la majoria
de poblacions del nostre país i cre-
iem, a més, que és necessari. En
atenció al dret d’igualtat d’accés a la
cultura, però també per enriquir i
augmentar la quantitat i la qualitat de
l’oferta existent al nostre país, cal po-

sar-se a treballar perquè els joves pu-
guin triar anar al teatre a la seva po-
blació. Una oferta escènica de quali-
tat, diversa i regular, amb una
comunicació adequada, pot construir
un públic jove que també busca emo-
ció i experiències al teatre. La Fun -
dació Xarxa treballa en aquesta di-
recció tot impulsant el circuit
BUTAKA teatre jove.

Ramon Llimós
de Fundació Xarxa.

FUNDACIÓ XARXA
www.fundacioxarxa.cat

www.butaka.net


