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La subtilesa de la mímica 
Carlos Martínez, durant la seva actuació a la Sala d’Actes del Centre Cultural. LLUÍS CLOTET

per Amnistia Internacional, va ar-

ribar a Terrassa en la seva versió en-

dolcida, donat el caràcter familiar 

del públic. L’original és molt més 

dur i cru, encara que en aquesta re-

creació l’autor no abandona la seva 

mirada crítica i àcida. 

Els articles de la Declaració Uni-

versal dels Drets Humans són la 

base d’aquesta posada en escena 

que, després d’una intro amb molts 

somriures, comença amb el  “Reloj  

de bolsillo” -un dels seus clàssics, 

pertanyent a un altre espectacle- i 

el dret a la vida. En aquest número 

apareixen tres generacions dife-

rents, com ell mateix va explicar al 

final de l’espectacle.  

A partir d’aquí es van anar suc-

ceint diferents articles de la Decla-

CARLOS MARTÍNEZ  

■ Carlos Martínez (mim). Diumen-
ge, 1 de desembre. Centre Cultural 
Terrassa.  
 
PAMELA NAVARRETE 

Un projecte sobre “Drets humans” 

engegat per l’Esglèsia Unida de Ter-

rassa ha portat a Terrassa a un mim 

de fama internacional, l’asturià 

Carlos Martínez. L’artista, actual-

ment establert a Alemanya, és un 

dels intèrprets més avantatjats 

d’aquesta disciplina, un professio-

nal amb una tècnica acuradíssima 

que sap combinar humor i contun-

dència amb gran subtilesa.  

Aquest espectacle realitzat per 

encàrrec i patrocinat inicialment 

Crítica de teatre
ració, presentats per una veu en off,  

com “Tota persona té dret a tenir 

obtenir una identitat” -que va il·lus-

trar amb un fabulós intercanvi de 

màscares que eren, és clar, invisi-

bles-; “Tota persona té dret a la vida 

privada” -amb una hilarant sessió 

de dutxa-; “dret a viatjar i a tenir 

passaport” -amb un viatge imagi-

nari per molts països, recreats amb 

l’ajut de la música-; “dret a la pro-

pietat” -amb el robatori d’una cai-

xa forta-; dret a la llibertat religiosa, 

a la llibertat d’expressió, al treball, 

a votar, a participar al progrés cien-

tífic -amb la recreació d’un elixir per 

al cabell d’efectes indesitjats”... L’es-

pectacle  finalitza exposant l’artis-

ta els drets i responsabilitats.  

LLARGA OVACIÓ 

En el cas de Terrassa, una llarga 

ovació el va acomiadar després 

d’una hora i escaig d’espectacle. 

Però n’hi havia més... L’artista va 

tornar a sortir a l’escenari, i amb 

una tovallola, es va rentar la cara 

blanca i es va treure els guants 

blancs, per dirigir-se al públic. Des-

prés d’haver creat tot un imaginari 

invisible amb la delicadesa d’un 

pintor, li va agrair al públic els seus 

silencis, i els seus aplaudiments, 

quan tocava. Va explicar que al seu 

pare li costava entendre els seus es-

pectacles, per la qual cosa el 1991 li 

va crear una escena per a ell, que 

tot seguit va interpretar: el número 

de la parada d’autobús, una esce-

na de caràcter gairebé universal 

que va fer riure amb ganes al pú-

blic. Però amb aquest comiat no va 

tenir prou; abans d’abandonar l’es-

cenari, va recordar que, al marge 

dels trenta articles referents als 

Drets Humans per ell encara hi ha 

un més, el 31: “Tot ésser humà té 

dret a somriure.”. 

Pepa Plana i Noël Olivé 
tanquen el cicle                        
de teatre de tardor 
>  Van interpretar “Veus que no veus”

M. B.  

 La pallassa Pepa Plana, acompa-

nyada de l’actriu Noël Olivé, va en-

vair de somriures el Teatre Alegria 

amb “Veus que no veus”, un nou es-

pectacle que recrea els números 

clàssics dels pallassos però, evi-

dentment, en mirada femenina i fe-

mení. Plana i Olivé es van comple-

mentar a la perfecció interpretant 

les pallasses Augusta i la pallassa de 

rostre blanc. 

La primera, Augusta, es va posar 

a la pell de la persona que entén les 

coses al revès -no sabem si per vo-

luntat pròpia i/o per fer-li la guitza 

a l’altre- i la segona en el rol de la 

persona que sap de tot. Amb 

aquest escenari, el duo de pallas-

ses ens van transportar cap a un 

món de fantasies on se’ns feia ex-

pectant qui diria o la faria més gros-

sa. Pepa Plana, una gran professi-

onal i enamorada del seu ofici, es 

va oferir el retrat d’una pallassa 

amb molts registres. Es feia tant frà-

gil com valenta, tant ingènua com 

espavilada, tant bondadosa i poè-

tica com hostil... Plana és una gran 

pallassa i a més de fer molt bé el seu 

treball reivindica  l’actriu en feme-

ní, de manera que els seus espec-

tacles acullen també sketchs femi-

nistes. Aquesta vegada, Plana va 

proposar a Noël Olivé que partici-

pes en l’aventura. El resultat és gra-

tificant perquè es complementen 

molt bé dalt de l’escenari. Olivé es 

posa a la pell de la pallassa gran i 

creix al costat de Plana. 

L’espectacle “Veus que no veus” 

va tancar el cicle de tardor del Caet. 

La programació ha reunit sis espec-

 Pepa Plana i Noël Olivé en una escena de “Veus que no veus”. 

tacles, descomptant els que ja esta-

ven com a Festival TNT. El tret de 

sortida va ser “Casa de nines, 20 

anys després” i després van venir 

“Abans que es faci fosc”, “La tendre-

sa”, “AKA (Also Know As) i “La reina 

de la bellesa de Leanne”. Els sis es-

pectacles han parlat de temes d’ac-

tualitat i han tingut en comú a la 

dona com a protagonista. “La casa 

de nines, 20 anys després” parla 

d’una dona que havia fugit de casa 

i a “La reina de la bellesa de Lean-

ne”, el personatge central també és 

una noia que anhela escapar del 

seu món quotidià. A “La tendresa”, 

una mare i dues filles encapçalen 

una comèdia d’amor però elles por-

taven la batuta en tot moment i a 

“Abans que es faci fosc”, una astrò-

noma de prestigi explica com havia 

remuntat després de quedar-se 

cega. Ha estat un cicle, doncs, on la 

dona es reivindica. 
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