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Hi ha gent que neix amb un 
do per a l’art. I Pep Plaza, tal 
com confirma ell mateix, és un 
d’aquests casos. Assegura que el 
seu talent és innat. Sense estudiar 
mai interpretació o música, l’ac-
tor es va formar de forma auto-
didàctica i des de ben petit tenia 
clar que es volia dedicar a fer riure 
la gent pujant als escenaris. Plaza 
va visitar Sabadell la setmana pas-
sada per actuar a la CavaUrpí amb 
l’espectacle I ara què més?, en el 
qual mostra més de 60 imitacions 
a diferents personatges en només 
una hora i mitja. Un espectacle fet 
a mida i que mostra totes les face-
tes artístiques de Plaza: la imita-
ció, l’actuació i el cant.

L’actor va començar amb la in-
terpretació des de ben petit, i allà 

Pep Plaza, el divendres 
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es va adonar de la capacitat d’imi-
tació que tenia i de com li agrada 
estar dalt de l’escenari. Després 
d’anys de bolos per esdeveniments 
i espectacles en solitari, finalment, 
el 2001 va decidir presentar-se al 
càsting del programa de TV3 Set 
de nit, que el va portar a la televisió 
i es va donar a conèixer al gran pú-
blic. Després d’això va passar per 
programes de ràdio i televisió com 
Versió Original, Versió Rac1, Polònia 
o Crackòvia.

Plaza confessa, però, que es 
queda amb el teatre. “A mi m’agra-
da fer riure la gent i interactuar-hi 
i això només ho pots fer sobre un 
escenari”, explica. L’actor assegu-
ra que tot i que la gent el coneix 
per la televisió, li sembla un mitjà 
massa rígid i acotat, mentre que el 
teatre o la ràdio permeten una lli-
bertat que prefereix. L’imitador 
també destaca la versatilitat de la 
ràdio i explica que només amb un 
so i una veu el mitjà et pot trans-
portar a un altre món.

Ja fa 18 anys que Pep Plaza passa 
per escenaris, platons i estudis de 
ràdio per imitar personatges fa-
mosos i fent riure la gent, i assegu-
ra que no se’n cansa. Té un ampli 
registre tant per cantar com per 
imitar, i assegura que amb els anys 
ha après a detectar ràpidament 
quines veus pot imitar i quines no 
s’adapten al seu registre, “moltes 
vegades hi ha imitacions que sur-
ten soles”, afirma.

Assenyala que, durant aquest 
temps, ningú s’ha pres malament 
la seva imitació, per estrany que 
pugui semblar. “He conegut mol-
tes persones que imito, i amb unes 
quantes, fins i tot, hi tinc amistat”, 
indica. “Normalment s’ho pre-
nen bé i amb humor”, afegeix. Es-
perem, doncs, que segueixi creant 
imitacions durant molt més temps 
i que tothom s’ho prengui tan bé.
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“Hi ha imitacions 
que surten soles”
Fa més de divuit anys que imita personatges 
per platós, estudis i escenaris sense parar 
amb un talent innat per fer riure la gent
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