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DIVENDRES, 23 DE MAIG DEL 2014 arabalears  

➜ 
‘QUATRE TEMPS’ 
TEATRE DE MANACOR 
Emmarcat en la XXVIII Mostra 
de Teatre Escolar de Manacor, 
es podrà veure l’obra Quatre 
temps, interpretada per Maria 
Caldes, Aina Fuster, Caterina 
Adrover, Lluïsa Oliver, Maria 
Servera, Carme Juaneda, 
Mariana García, Erika García, 
Clara Barceló, Misha Vega.  
➔ 23 de maig a les 20.00 hores 

➜ 
‘STOCKMANN’ 
TEATRE DEL MAR (PALMA) 
És una adaptació lliure d’Un 
enemic del poble del dramaturg 
noruec Henrik Ibsen posada en 
escena per la companyia de 
teatre catalana Les Antonietes. 
➔ 23 i 24 (21 h) i 25 de maig (19 h) 

➜ 
‘SER O NO SER OTEL·LO’ 
TEATRE PRINCIPAL (PALMA) 
És un espectacle creat a propò-
sit d’Otel·lo, de William 
Shakespeare, que es represen-
ta aquests dies dins de la XXVIII 
Temporada de l’Òpera.   
➔ Dia 24 a les 21 h i dia 25 a les 21.30 h 

➜ 
‘CIMIENTOS’ 
SA POSSESSIÓ (PALMA) 
Espectacle de la companyia La 
ContraPiel Teatre, creat a partir 
de la paraula de Federico García 
Lorca i la seva obra Bodas de 
Sangre. És una creació col·lecti-
va d’Enrique Mongay, Sara 
Sánchez i Biel Jordà. 
➔ Fins a l’1 de juny 

➜ 
‘BON APPÉTTIT’ 
AUDITORI MUNICIPAL DE FELANITX 
És una comèdia de Mai som tots 
teatre. En Bernat ho ha calculat 
tot a la perfecció perquè, men-
tre la seva dona se’n va de cap 
de setmana a ca sa mare, ha 
convidat el seu amic Robert a 
casa seva. Per confitar el seu 
pla ha contractat una cuinera 
perquè no hi falti cap detall.  
➔ Dia 23 (21.30 h) i dia 24 (19.30 h)

LA  
TRIA  

DEL  
‘PLAY’➜Pepa Plana  

“El Cirque du Soleil 
m’ha ajudat a 
despertar la nena 
gamberra que ja 
devia ser” 

El Cirque du Soleil és un somni inabas-
table per a molts artistes. Tu hi vas es-
tar un any i tres mesos. Què en vas 
aprendre? 
Un munt de coses que em pensava que 
no aprendria. En termes artístics, la 
més important va ser com encarar deu 
funcions per setmana amb 2.000 espec-
tadors cadascuna. Jo era la primera per-
sona que el públic veia. Estava sola, sen-
se res, només amb les meves mans, i vaig 
aprendre com fer que 2.000 especta-
dors riguin, aplaudeixin, juguin. 
 
Estar en una estructura tan gran i tan 
fèrria no deu ser fàcil. 
L’experiència m’ha servit per confirmar 
una cosa que ja sabia: aquestes jerarqui-
es i disciplines em costen. Però també, 

d’alguna manera, he après com jugar-hi. 
Com despertar aquesta nena tan gam-
berra que ja devia ser a l’escola. Per a un 
pallasso, fer cada dia el mateix sense 
canviar res és una cosa molt complica-
da, no hi ha res pitjor que avorrir-te. 
 
Vas decidir marxar abans del que esta-
va previst.  
Tenia ganes de conèixer l’entrellat del 
Cirque du Soleil, i va ser una bona expe-
riència. Però arriba un moment en què 
se’m feia una rutina. I aleshores ets ho-
nesta amb tu mateixa i dius: “Ja està, ja 
n’hi ha prou, ara tinc ganes de continu-
ar amb la meva feina”. 
 
Recentment has dirigit un espectacle 
amb excompanys del Cirque du Soleil. 
Com ha anat l’experiència? 
Són tres nois molt joves amb un talent 
brutal. Quan vaig plegar del Soleil ells 

també tenien clar que en marxarien i 
em van demanar si voldria dirigir el seu 
nou espectacle, Acrobarouf. Em va fer 
molta il·lusió perquè també m’enyoro 
dels companys del Soleil. Volien un es-
pectacle que no se centrés només en 
l’habilitat, sinó que tingués també hu-
mor i un costat humà.  
 
Participes en el Festival Internacional 
de Pallasses que l’Almazen i Tortell 
Poltrona organitzen a la seu del Circ 
Cric. És un model que us vau inventar 
tu i el Tortell a Andorra, amb un fes-
tival que va tenir cinc edicions bien-
nals. ¿Continua sent necessari reivin-
dicar la comicitat feta per dones? 
Sí. La visibilitat de les pallasses ha mi-
llorat, però iniciatives com el festival 
continuen sent necessàries. El festival 
d’Andorra en va inspirar molts altres: 
del Brasil, Hèlsinki, Portugal… Però el 
festival d’Andorra es va morir, o més 
ben dit el van matar, i jo em vaig que-
dar amb la sensació que no havia pogut 

fer res per salvar-lo. 
M’il·lusiona que ara 
el Tortell Poltrona i 
l’Almazen el re-
prenguin.  
 
En el marc del fes-
tival fas una de les 
preestrenes del teu 
nou espectacle, 

Despistats.   
És un espectacle de carrer, un duo amb 
Toti Toronell. Jo sóc molt de sala i ja fa 
molt temps que vaig fer carrer, o sigui 
que per a mi és un repte. El pallasso del 
Toti és un clochard, la meva és una com-
pradora compulsiva; separats per una 
cortina, cadascun fem el nostre solo i al 
final ens ajuntem. 
 
¿També continues fent els teus espec-
tacles anteriors? 
Pepa Plana és una companyia de reper-
tori, anem produint però mantenim els 
espectacles que ja teníem. En paral·lel a 
la creació d’aquest duo estic fent gira de 
la Giulietta, de la Penèlope, L’atzar… De 
moment tenim previst anar al Brasil, 
Colòmbia i l’Argentina I estic preparant 
un nou solo que estrenaré l’any que ve. 
  
¿Actues més fora que aquí? 
Des que he tornat del Soleil, el 90% de 
les funcions són fora de Catalunya i Es-
panya, quan abans era justament al con-
trari. Crec que el que està passant aquí 
no es deu només a la crisi. Hi ha alguna 
cosa més profunda que obliga la gent de 
la cultura a marxar fora. El més perillós 
és que no hi hagi circuit per a la nostra 
feina. 
 
A què ho atribueixes? 
En aquests moments no hi ha gens de 
suport cap a la cultura, i no se n’infor-
ma. Hi ha com una desgana general, 
com si la cultura no fos important. Com 
és que qualsevol persona et sap dir 11 
futbolistes però no 11 escriptors, 11 ac-
tors, 11 pintors?  
 
En aquest context, ¿com valores que 
t’hagin concedit el Premi Nacional de 
Cultura, que t’entregaran el 2 de juny? 
Va ser totalment inesperat. Quan m’ho 
van dir estava treballant a Anvers, una 
mica amb la sensació d’estar a l’estran-
ger perquè a casa no em volen, i va ser 
una mica com dir: “¿Veus com no, ton-
ta?” Em fa molt contenta per mi però 
també perquè és molt xulo que l’hi do-
nin a una pallassa. | BELÉN GINART

➔ ‘Despistats’ ➔ 24 de 
maig  ➔ 18.15 h  ➔ Car-
pa Colouche ➔ Festival 
Internacional de Pa-
llasses (del 23 al 25 de 
maig), instal·lacions 
del Circ Cric, Sant Este-
ve de Palautordera 
(www.circric.com)

E S C E N E S

PERE TORDERA

El Premi Nacional de circ i el 
seu pas pel Cirque du Soleil 
són les dues fites més re-
cents de la pallassa Pepa 
Plana, que demà presenta 
‘Despistats’ dins del Festival 
Internacional de Pallasses


