
La Revolució de les Pallasses!
original

El festival Cruïlla XXS  recupera espectacles de teatre, dansa i circ, i els suma a la seva
programació de música en directe. Recuperem l’article d’en Jaume Forés Juliana sobre Veus
que no veus, l’espectacle de la Companyia Pepa Plana  que es podrà veure al Teatre Victòria el
pròxim 18 de juliol.

Pepa Plana i Noël Olivé protagonitzen ‘Veus que no veus’. © Aureli Sendra

La revolució feminista és aquí i ha arribat per quedar-se! El feminisme s’ha alçat com un dels
grans corrents transformadors de la societat del segle XXI i, a poc a poc, s’ha fet un lloc a tot
arreu. Fins i tot al món del circ i dels pallassos. O hauríem de dir pallasses?
Amb nou espectacles propis sobre les espatlles, una dilatada trajectòria que l’ha dut a treballar
amb el Cirque du Soleil, i un Premi Nacional de Cultura sota el braç des del 2014, Pepa Plana
s’ha convertit en la pallassa catalana més reconeguda internacionalment. Pionera del
feminisme en un món circense predominantment masculí, un dia va pensar que si els patis de
butaques estan majoritàriament ocupats per dones, potser era hora de deixar d’invisibilitzar-les
a escena i de donar-los-hi veu.
D’aquesta idea en va sorgir Veus que no veus, un espectacle de pallasses del segle XXI que
intenten sobreviure a les situacions «clàssiques» que els ha llegat la tradició dels pallassos.
En circ, entenem per «entrada clàssica» aquells números de pista que serveixen per iniciar o
enllaçar les escenes. Però què passa quan aquestes «entrades clàssiques» pensades per a
pallassos les fan dues pallasses? Segueixen sent tan clàssiques?
En aquesta reivindicació feminista en clau de circ, Pepa Plana és l’esbojarrada Pallassa
Augusta davant d’una estirada i ordenada Carablanca encarnada per la polifacètica Noël Olivé.
Quan estudiaven juntes a l’Institut del Teatre, Plana ja va vaticinar a Olivé que un dia ella
seria la seva Pallassa Blanca i ara, 30 anys després, la profecia s’ha complert en un
espectacle dirigit per Joan Arqué, membre de la companyia Rhum & Cia., que no ha parat de
girar des de la seva estrena el 2018. L’hem vist al Temporada Alta, al Festival Grec i ara
aterra a l’Escenari Joan Brossa  per passar-hi les festes, des del 18 de desembre fins al 6 de
gener, dia de Reis.
La proposta de Plana ha estat recentment guardonada com a millor espectacle de pallassos
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als Premis Zirkòlika de Circ de Catalunya que, en la seva desena edició, també ha premiat
l’espectacle de circ de carrer Ino, d’Ino Kollektive, protagonitzat només per dones, i l’espectacle
Vekante, del Teatre-Circ Rosa Raluy, filla del recentment desaparegut Carles Raluy, com a
millor espectacle de circ de carpa. I és que el circ, ja no és només cosa d’homes!
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