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An answer in 3 days
In the past, there was a Roman city in Cabrera. Then
one day, it was deserted. Why? Was there a fire? Were
they attacked? Nobody knows the answer. It is a mys-
tery. But wait! I know somebody that can answer these
questions. His name is... Eudald Carbonell! He produ-
ces a show called ‘Sota terra’ every Sunday on TV3.

posa’t al dia

✱
LLUÍS SALVADÓ

El festival Flic vol animar els nens i nenes
a llegir amb actes per tot el país

Posen revistes
infantils als taxis

Si puges a un taxi del Barcelonès o del Baix Llobregat

aquests dies, potser tindràs una sorpresa agradable:

molts porten revistes infantils i juvenils en català.

Són 250 taxis que fins al mes de març t’ofereixen la

possibilitat de llegir una estona el Cavall Fort, el

Reporter Doc, el Súpers i altres revistes mentre et

porten. És una de les propostes del festival Flic:

www.flic.cat.

SOTA TERRA

A happy endingThey’ve finally discovered what happened
to the Roman city. The answer is... I cannot
tell you! Watch the episode on TV3 tonight!

SOTA TERRA com una cosa que volia fer jo en el
futur. Jo sempre vaig voler ser ac-
triu. Vaig estudiar per aprendre’n,
cosa que no era tan corrent com ara,
i m’hi vaig dedicar durant 10 anys.

I què va passar?
Doncs que un dia vaig veure una pa-
llassa i em va agradar molt. Hi vaig
connectar. Vaig fer un curs i vaig
pensar: “Per què sóc actriu? Si fer de
pallassa és molt més divertit!”

Quina diferència hi ha entre ser pa-
llassa i ser actriu?
L’actriu representa diferents pa-
pers, mentre que la pallassa no. Ca-
da pallasso és diferent i té la seva
personalitat, i expressa com veu les
coses, i també el que no li agrada. Els
pallassos de vegades es comporten
com els nens, que sovint solucionen

els problemes d’una manera més
ràpida i més lògica que els

adults. Per això sempre dic que
els nens són els mestres dels
pallassos.

Josep Maria Llobet: Com
prepares els teus espec-

tacles?
N’he fet cinc, i cadascun és dife-

rent. Parteixo d’una idea que
m’inspira i treballo conjuntament
amb algú que em mira. Així vaig as-
sajant i anem construint l’especta-

cle. Quan l’encertes
amb l’espectacle, a
tothom li agrada i riu,
et sents molt satisfeta,
com quan fas un regal.
És la idea que tinc
quan vaig a fer una
funció. És com jugar,
però també m’angoixo
quan treballo! No tot
és riure.

Pepa Plana

“Per a una pallassa és
molt difícil entrar en un circ”

PALLASSA

El 2 de gener va marxar al Canadà
perquè el Cirque du Soleil li va tru-
car per oferir-li el somni de moltes
persones: marxar amb ells a voltar
per tot el món.

Què fas al Cirque du Soleil?
Faig la creació d’espectacle nou, que
s’estrenarà a l’abril a Mont-real. Se-
rem dues dones pallasses, i actua-
rem en les entrades i els canvis d’ac-
tuació. Al Cirque du Soleil compar-
tiré pista amb un equip de 50 artis-
tes, i 600 persones en total. A més
d’anglès, hauré d’aprendre moltes
coses! Perquè jo he treballat poquís-
sim en circ, gairebé sempre he fet les
obres en teatres.

No havies volgut entrar mai en un
circ abans?
Sí, però per a una dona pallassa és
molt difícil, si no ets de la família del
circ. A més, les places de pallasso
normalment estan sempre co-
bertes, perquè el pallasso sol ser
l’amo del circ. ¿Oi que no ho
sembla?

Aina Villanueva: Al Cirque du
Soleil, viatgeu i viviu en carava-
nes, com fan altres circs?
Sí que viatjarem i anirem canviant
de ciutat cada dos mesos, però no vi-
vim en caravanes, sinó en pisos. El
circ és com un petit poble, que es
mou i es trasllada a un altre
lloc. Hi ha mestres, per ense-
nyar als nens que treballen al
circ, i cuiners, perquè la die-
ta dels trapezistes, els acròba-
tes, etc. no pot canviar en ca-
da país.

Marga Ponsa : A tu t’agradava
el circ de petita?
Sí, normal. Però no ho veia
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«Un dia vaig conèixer
una pallassa i em va
agradar molt. Vaig
pensar: “Però per què sóc
actriu? Si fer de pallassa
és molt més divertit!”»
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