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L’humorista i imitador Pep Pla-
za interpretarà una seixantena de
personatges diferents en l’espec-
tacle I ara què?, que s’estrenarà el
19 de març al teatre Club Capitol
de Barcelona. Plaza portarà a l’es-
cenari les caricatures que realitza
als programes Crackovia i Polònia
de TV3, entre les quals la del sant-
pedorenc Pep Guardiola.

El muntatge està concebut com
«alguna cosa més que un monòleg
d’El Club de la comèdia». Durant
una hora i mitja, sol a escena i aju-
dat tan sols per la mímica i els ges-
tos, Plaza es posarà a la pell de per-
sonalitats de la vida pública com
Eugenio, Quim Monzó, Joan Pera,
Albert Om, Jordi González, Xa-
vier Trias, Jordi Pujol, Rodríguez
Zapatero, Mariano Rajoy, el rei
Joan Carles i el mateix Guardiola.
«Explico coses i anècdotes que
he viscut al llarg de la meva vida i,
al fil d’aquestes històries van sor-
gint els personatges, però les imi-
tacions no deixen de ser una part
més de l’espectacle», va apuntar
ahir Pep Plaza.

El títol de l’espectacle va sorgir
el dia que Guardiola va anunciar
que deixaria de ser l’entrenador del
Barça. «En els dies següents no vaig
parar de rebre trucades que em
preguntaven ‘i ara, què?’, què faràs
si Guardiola no continua», va dir
l’actor. De tots els personatges que
imita, Matías Prats i Boris Izaguirre
són els que més li van costar, i la
imitació de Quim Monzó la que
més por li feia, per anar acompa-
nyada dels tics de l’escriptor.
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L’humorista Pep Plaza
crea el xou «I ara què?» amb
les caricatures que fa al
«Polònia» i el «Crackòvia»



L’imitador de
Guardiola puja a
l’escenari del
Club Capitol de
Barcelona

El vestíbul del Teatre Nacional de
Catalunya va acollir dijous al ves-
pre una acció reivindicativa del
col·lectiu Marea Roja-Cultura en
lluita que, amb la vetlla d’un fère-
tre envoltat d’espelmes, va aplegar
un centenar de persones per pro-
testar contra el tancament de la
Sala Tallers. La representació, de
caire simbòlic, va tenir lloc abans
de l’estrena de l’obra Una història
catalana, aprofitant l’afluència
d’espectadors a l’equipament, i
continuarà demà, diumenge, al
final de la representació de Groen-
làndia, la darrera que se celebra-
rà en l’esmentat espai, bressol
d’innovació teatral i víctima de la
crisi pressupostària del TNC. L’ac-
tor Carles Gilabert (Manresa, 1970)
és membre de la Comissió de Co-
ordinació de Marea Roja i partici-
pa en les dues accions.

Protesta pacífica?
Volíem fer una cosa visible, però

tranquil·la. Vam repartir esqueles,
on posava que aquesta també és
una història catalana. Es tractava
d’arribar al públic i a la premsa.

Què pretén Marea Roja?
Volem vetllar perquè la cultura

no se’n vagi a fer punyetes. Fins ara
s’han fet tres assemblees i s’està tre-
ballant per elaborar un manifest
fundacional.

La raó de ser és l’augment de
l’IVA del 8 al 21 % que des d’a-
questa temporada s’aplica al con-

sum cultural per obra i gràcia
del govern espanyol del PP?

El tema del 21 % és el reflex del
concepte que es té de la cultura en
aquest país. Potser el que volen és
privatitzar-ho tot, com la sanitat i
l’educació. En el fons, el tema és el
valor que es dóna a la cultura.
Què han fet els polítics en el tema
de les descàrregues il·legals?

S’han de posar a la cua de la
reivindicació darrere de sectors
com la sanitat i l’educació?

No volem que se’ns vegi com
una gent que està tancada en el seu
món. El missatge que es vol donar
és que la cultura també és neces-
sària, és un bé comú pel qual ha de
lluitar tothom. El primer és tenir pa
a la taula, és clar, però l’art i la cul-
tura ens entreten i ens fan refle-
xionar, i és bàsic per tenir una so-
cietat sana. Si no, el risc és que si-
guem uns titelles, uns  consumi-
dors al preu que ells diguin.

Han parlat amb altres sectors?
Un dels objectius és establir lli-

gams amb la sanitat, l’educació...
I també amb la banca, és clar,
perquè estem pagant la seva mala
gestió. Tot plegat ha sortit de mare,
però hi ha gent com els de la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca
que han donat la cara i han aturat
desnonaments. La cultura no ha de
donar l’esquena a la societat, però
a l’inrevés tampoc no ha de passar.

Quines accions hi ha previstes?
Ara s’està treballant en el ma-

nifes ...
... deu ser fàcil posar-se d’acord.
Hi ha molta gent, molts punts de

vista. Hi ha qui pensa que està molt
bé que hi hagi altres sectors que
tinguin les seves reivindicacions i
que la cultura hi estableixi con-
tacte, però que nosaltres ens hem
de centrar en el tema del 21 % de
l’iva. Però també hi ha qui creu que
un altre punt a treballar és acon-

seguir el suport de la patronal,
dels empresaris de la cultura. No
hauríem de ser enemics els uns
dels altres, tots estem al mateix vai-
xell.

Marea Roja és només un tema
de la gent del teatre?

No, en absolut. Ara mateix, la
majoria de la gent de Marea Roja
prové d’aquest camp, però la in-
tenció és que s’hi afegeixin perso-
nes procedents d’altres disciplines
de la cultura.
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Entrevista Carles Gilabert
Actor. El sector cultural està en peu de guerra contra la crisi econòmica i les mesures que dificulten la seva existència, a
imatge i semblança de la reivindicació que duen a terme els sectors com la sanitat, l’educació i els afectats per la hipoteca.
Gilabert participa en el moviment com a membre de la Comissió de Coordinació del col·lectiu Marea Roja-Cultura en lluita

«Marea Roja vol vetllar perquè la
cultura no se’n vagi a fer punyetes»

Toni Mata i Riu
MANRESA

L’intèrpret manresà s’ha implicat en el treball d’un moviment reivindicatiu que té abast català

La primera pedra de Marea
Roja es va posar el dilluns 11

de febrer a l’assemblea que va om-
plir la platea del Teatre Victòria de
Barcelona. Seguint l’exemple d’al-
tres sectors –la marea blanca és la
sanitat i la verda l’educació–, el
col·lectiu vol sumar-se a l’allau de
protestes socials dels darrers
temps amb un esperit que recorda
el fenomen del 15-M. Personatges
del món de l’escena com l’actor i di-
rector Marc Martínez s’han erigit en
caps visibles d’una iniciativa que
posteriorment ha celebrat dues as-
semblees més i està treballant ac-
tualment en comissions per unir-se
en una sola veu. A tenor dels co-
mentaris expressats en les tres re-
unions, l’anhel de revolta presideix
l’estat d’ànim del món de la cultu-
ra, fart dels atacs que pateix el que
és un dels drets de les persones.
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Un moviment amb
l’esperit del 15-M

ucurbitàcides, del demo de Keramikós, era un
dels estudiants més discrets de l’Acadèmia,
l’escola que Plató havia fundat als jardins de-
dicats a l’heroi Academo, als afores d’Atenes,

i que el gran filòsof havia consagrat a les Muses. Més aviat
esllanguit, esblaimat de cara, curt de cames i panxut, Cu-
curbitàcides havia hagut de suar la cansalada per apren-
dre geometria, requisit indispensable per entrar a la pres-
tigiosa escola. Ho havia fet amb l’halitòsic professor Es-
carafallos, que amania les lliçons amb tocaments cuixam
cap amunt en els moments àlgids del teorema de Pità-
gores.

El mestre Plató no l’apreciava massa. El solia deixar de
banda quan repartia la teca als àgapes. Per això, molts cops
li servien el brou negre espartà per comptes de la sopa de
congre estil Nereo de Chios. Davant dels altres condei-
xebles, Cucurbitàcides se sentia atuït, no encertava mai
les paraules, semblava un xic toix, però el fet d’haver es-
tat admès a la congregació volia dir que posseïa els mè-
rits suficients, encara que amagats. 

El que sí demostrava eren unes dots evidents per a l’ad-
ministració dels diners. Tenia cura de captar i gestionar
els donatius amb els quals els aristòcrates atenesos ri-
valitzaven amb la bastant malmesa Tebes. Quan el ma-
teix Plató li va atorgar el càrrec de  procurador procura-
va frenar els dispendis, crear reserves per a qualsevol con-
tingència, estalviar, fer tot el que calgués per escampar la
tranquil·litat al seu voltant i aconseguir que els saberuts
no tinguessin més maldecaps que els propis de l’entor-
tolligament dels seus pensaments.

Un bon dia, el mestre explicava la seva teoria segons
la qual res del que veiem és real, sinó que les coses sen-
sibles són un reflex de les idees fonamentals que hem vist
en una vida anterior. Costava de creure, però no gaire de
entendre. Cucurbitàcides s’ho empassava, perquè esta-
va a favor de la transmigració de les ànimes, que li obria
possibilitats de millorament. L’enginyosa al·legoria que

Plató va emprar per fer comprendre el principi que ex-
posava li va fer venir una bona pensada.

Aquell mateix dia, el més humil dels deixebles va de-
manar al més il·lustre dels filòsofs permís per organitzar
un espectacle mai vist, que faria més entenedors els seus
ensenyaments i, a la vegada, divertiria el selecte públic.
Obtinguda l’aquiescència, Cucurbitàcides va llogar al pas-
tor Escrotòfulos la cova que hi havia a prop del bosc de
les oliveres dedicades a Atenea. Va fer entrar els convidats
i els va asseure davant d’una paret emblanquinada amb
calç. Darrere seu havia aixecat un mur de mitjana alça-
da. Una foguera encesa a la porta de la bauma projecta-
va a la superfície del fons figures de pedra i fusta que uns
esclaus feien passar per damunt del mur. Aquelles om-
bres sobre la blancor  representaven homes, cavalls, car-
ros, feres salvatges, arbres, fins i tot monstres i herois mi-
tològics. Els assistents van quedar bocabadats i, en aca-
bar, esclatà una sonora ovació. Cucurbitàcides va dir al
seu mestre: «Podríem inventar històries i representar-les
amb aquestes ombres. Fins i tot fer dialogar personatges
i posar-hi acompanyament musical de cítara i aulos. Se-
ria com una art nova…». 

Ha estat molt bé, noi –respongué Plató. Però això no té
futur. Ja n’hi ha prou amb les sis arts. No ens cal una se-
tena.
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La caverna

CINEMAQUINTO

Crític de cine
Manuel Quinto

L’actor manresà Carles Gilabert
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