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1 . -  L A  C O M P A N Y I A

La Cia. Pepa Plana, neix al 1998, amb el primer espectacle, el “De Pe a Pa”, que li
obre un nou camí i marca una clara intenció de fer teatre de pallassos pensats
per a un públic adult i també donant molta importància en el tema del gènere.
Fer visibles a les pallasses que fins aquell moment no havien tret el nas. 
La base de la companyia son tres persones en forma de cooperativa, però aquí
s’hi ha de sumar la resta del equip artístic que s’afegeix en els moment de
creació dels espectacles.
Una part important d’aquest equip, coincideix en molts dels espectacles, el que
facilita la feina per l’entesa de codis i la pràctica de treballar plegats.
Però i tenint en compte que la base artística sempre és la mateixa Pepa Plana,
també ens convé alimentar-nos amb d’altres creadors per tal de no caure en
una repetició i poder seguir creixent i oferir espectacles amb nous ingredients.
És aquí on entren diferents directors escènics, o ampliem les intèrprets per
representar diferents projectes.
I és d’aquesta manera com fins ara ha estrenat i girat dotze espectacles, el que
significa que hi havia l’espai i la necessitat per projectes com aquest.



El “Si tu te’n vas” és un pas més en la línia començada amb el “Veus que no veus” tres
anys enrere. Això és ,posar damunt del escenari alguns dels números clàssics de
pallassos, (i diem pallassos, perquè fins ara sempre han estat representats per
pallassos homes), aquest cop interpretats per pallasses.
El que coneixem com a números clàssics, son entrades curtes de pallassos,
principalment recollides en un llibre del Tristan Rémy (Ed: L’Arche 1962) on es van
recollir els números que s’havien anat interpretant al llarg de la història per diferents
pallassos. Normalment son números curts, perquè son les entrades que s’utilitzaven
al circ tradicional mentre es canviava a la pista les necessitats dels altres números
(gàbies per les feres, cables d’acer pels equilibristes, trapezis i demés aparells).
En el nostre cas, aprofitem aquests números per incloure’ls en una dramatúrgia per
explicar una història, o sigui, els posem dins d’un espectacle teatral en un format per
representar-se en teatres, dins de la seva programació.

Pel que fa al tema que tracta l’espectacle, els pallassos i pallasses, a diferencia dels
humoristes, normalment parlen de temes atemporals i universals. En aquest cas, al
voler parlar de les guerres, i tenint en compte que l’espectacle es va anar preparant
al 2021, poc en podíem pensar que ens trobaríem aquest 2022 en una guerra a la
mateixa Europa. Una coincidència desafortunada, que no deix de fer palès que com
a tema sempre està sobre la taula, perquè en un racó o altre del món sempre n’hi ha
alguna en marxa. 
El fet de tenir-la més a prop, fa que aquesta la tinguem més present i ens generi
algunes contradiccions de com tractem les unes i les altres i les seves conseqüències
derivades com el tema dels refugiats.

 

2 . -  E L  P R O J E C T E  S I  T U  T E ' N  V A S



Pallassa Augusta: Pepa Plana

Pallassa Blanca: Nan Valentí

Pallassa Contra Augusta: Lola Gonzalez

Direcció: Pepa Plana i Nan Valentí

Escenografia: Xavier Erra

Vestuari: Nídia Tusal

Il•luminació: Yuri Plana

Música: Lluís Cartes

Fotografia: Cathy Loughran

Producció: Cia. Pepa Plana.

Autoria: Pepa Plana i Nan Valentí.

 

Col•laboracions: Teatre Auditori de Granollers, 

Roca Umbert Fàbrica de les Arts, 

Teatre Municipal 

La Sala de Rubí

 

 F I T X A  A R T Í S T I C A



  

 S I N O P S I 

 S I N O P S I

Una finestra, una llum. Una altra finestra, un quotidià. Una altra finestra, un edifici
on tres dones ens parlen d’un no poder parar. 
Tot s’ensorra, es trenca, la maleïda guerra eterna!
Tres pallasses que es troben en aquest camí del èxode antic per recrear el món i
tornar-nos el plaer de riure de les coses més petites, però posant el dit a la nafra
quan les coses ens molesten.
Viuen en les històries que s’han explicat en tots els conflictes i utilitzen números
de pallassos antics per reafirmar la voluntat de ser còmiques. 
Tres heroïnes oblidades que ens expliquen la seva història amb la voluntat de
riure i fer riure, per viure en la nostra memòria.

 

 L ' E S P E C T A C L E

L’escena se’ns presenta amb tres veïnes a casa seva fent la seva vida diària. Una
modista innocent i presumida, una fustera ronca, aparentment antipàtica i directa i
una orgullosa aristòcrata vinguda a menys. Amb les seves enveges i rancúnies i al
mateix temps la seva necessitat de compartir la vida.
I arriba la guerra, tot canvia en un instant i es aquí on queda clar, que es necessiten
per tirar endavant. 
És aquí que hi introduïm les tres entrades clàssiques: “la instrucció militar”, una
entrada àcida, divertida i antimilitarista, on es ridiculitza la èpica de la guerra; “la
sopa de pèsols” que aquí s’adapta a un “fricandó’ i on a falta de fricandó hauran de
menjar un “caldo de pastilla” i al final l’escena dels “sis peus” en el moment més
emotiu del espectacle.
També, i al igual que molts altres espectacles de la companyia, s’hi intercalen
números de màgia, i en aquest cas amb el "Modern Art" on partim pel mig a
l’augusta on hem comptat amb l’ajuda d’en Mag Lari.
Al final de totes les peripècies, tornem a trobar a les tres veïnes juntes en el camp de
refugiats on han fet cap després del seu exili. I tot i la absoluta precarietat, el fet
d’estar juntes altre cop, les fa tirar endavant amb el que vingui.

 
 



 

 L ' E S P A I  E S C È N I C

En el món de les escenografies podríem dir que hi ha dos tipus molt diferenciats, les
realistes i les més conceptuals. 
Les realistes son aquelles que recreen un espai real que tots tenim en ment, tal com
és a la realitat amb tots els seus accessoris i les conceptuals, que estan pensades per
donar joc al espectador perquè les completi amb la seva imaginació. Et marquen
una idea i deixen lloc a la interpretació de cadascú. 
Sempre optem per la segona opció i en aquest cas comencem amb la façana de la
casa on viuen les tres veïnes i a partir de la destrucció amb l’arribada de la guerra,
queda l’esquelet del edifici, d’una fragilitat volguda, amb el que després seguirem
jugant-lo amb diferents moviments i escenes on ens acabarà portant durant l’exili a
un bosc fred, humit i sòrdid.
I per fer tot això, no calen grans efectes especials. Només cal jugar amb els elements
escènics, la il·luminació i efectes per crear els ambients respectius i la imaginació del
espectador

 
 



 

L ' E Q U I P

Pepa Plana prové del món de la interpretació, 
llicenciada al Institut del Teatre de Barcelona l’any 1989, 
que després dels seus primers passos va fundar la companyia Preterit Perfecte amb
la que varen crear i girar tres espectacles. I no va ser fins al 1998 que va donar el pas
definitiu a crear la seva pròpia companyia amb l’estrena del “De Pe a Pa” (1998. A
partir d’aquí venen els “Giulietta” (2000), “Hatzàrdia” (2004), “L’atzar” (2004),
“Penèlope” (2010). Amb “Èxode”(2011), per primer cop comparteix escena amb dos
altres reconeguts pallassos, Joan Montanyès ‘Monti’ i Joan Valentí ‘Nan’. 
Durant el 2012 i 2013, inicià una nova etapa de la mà del Cirque du Soleil, amb la
creació i gira del espectacle “Amaluna” de la prestigiosa companyia Quebequesa.
Després continua amb “Despistats” (2014), “Paradís Pintat” (2016), “Suite” (2017), “Veus
que no veus” (2018) on per primer cop formen un duo de pallasses i “Si tu te’n vas”
(2022) que ja és un trio.
Molts dels seus espectacles ha girat també per Europa i Amèrica Llatina amb
assiduïtat. 
Juntament amb el reconeixement del públic ha estat guardonada amb nombrosos
premis, on destacaríem el Premi Nacional de Cultura 2014 atorgat per la Generalitat
de Catalunya.
Tot això ha fet que Pepa Plana sigui la pallassa catalana més reconeguda i que el
seu camí hagi servit per obrir un nou mercat en el panorama teatral de l’estat, i que
cada nou projecte s’esperi amb expectació.
Pepa Plana és també la directora artística del Festival Internacional de Pallasses
d’Andorra, absolut referent del gènere.

 
 

Pepa Plana, actriu i pallassa catalana,
nascuda a Valls, Tarragona, el 2 de
maig de 1965,és l’anima i directora
artística de la companyia que porta el
seu nom. La Cia. Pepa Plana és un
referent nacional en el gènere per la
qualitat dels seus espectacles i per la
seva contribució en la visualització de
les pallasses, destacant a Plana com
una de les figures europees.

 
 

Pepa Plana, Augusta i co-directora

 
 



Lola González, contraugusta 

 
 

Actriu de teatre, cine i televisió, amb formació
teatral dels Estudis de la Casona i a l’escola de

Teatre de L’Escala. Es forma com a pallassa
amb diferents professors i professores on

destacaríem la Gardi Hutter, Jango Edwards,
Philippe Gaulier i l’Àlex Navarro, Éric de Bont i

Leo Bassi. 
Desenvolupa la seva carrera principalment

com a pallassa amb la seva companyia Lolita
Corina, amb la que han creat dos espectacles:
Las Gallegas (2007), amb una llarguíssima gira
arreu del estat espanyol i diversos premis que

l’avalen i Brujas (2014). 

 
 

També ha treballat habitualment amb diferents projectes d’en Jango Edwards,
com“Fools Militia”, “Montando Pollos” i “Cabaret Cabron”. Al mateix temps participa

en expedicions de Pallassos Sense Fronteres i com a pallassa d’hospital en el
col·lectiu Hospiclowns. 

A més ha participat com a actriu en diversos projectes de la directora Sarah Dahan,
“Mujeridad”, “Las furias de Bernarda” i també amb “Tha Tzpar” (L’espera) de la

directora Lali Alvarez, un espectacle multidisciplinar de teatre de carrer, circ i
música en directe que ha estat al programa Suport de creació de Fira Tàrrega 2018. 

A la televisió ha participat al programa “Bohèmia” del C33 i en diferents
curtmetratges com “Ninguno de Nosotros”, “La mágica solución de la nada”,

“Noria”,“Sacarina”, “Bcn. Historia de una noche”, i “Menú diari”, una serie pilot de
Mediapro.

 
 



És llicenciat en Art Dramàtic per l'Institut del
Teatre(1990) i Màster en Gestió Cultural per la
Universitat Pompeu Fabra (UPF-IDEC, 2006).
Des de sempre ha estat implicat en diferents
projectes culturals a la seva ciutat, ja
d'adolescent, participant i organitzant
cercaviles i teatre de carrer amb el Grup Rialles
d'Igualada o el Grup Gralla Manufactures
teatrals. 
Actualment continua treballant per la ciutat,
des de 2019, com a regidor a l'Ajuntament
d'Igualada. 

 
 

Nan Valentí, Pallasa Blanca i co-director 
 

 
 

Ha treballat d'actor i pallasso amb diferents companyies teatrals i de circ, com ara
Comediants, Monti & Cia, companyia Pepa Plana, Circ Raluy i Cíclicus Leandro
Mendoza. Actualment és membre de T-Atraco Teatre amb el que ha co-creat
diferents espectacles. Ha actuat al Teatre Nacional de Catalunya amb Nit de Reis i El
Mercader de Venècia. 
Des de 2018 representa cinc monòlegs a Mort a les cunetes, un muntatge teatral
escrit amb David Pintó, que és un homenatge a les víctimes de la repressió
franquista. A l'octubre de 2018 aquesta obra es va representar davant dels presos de
la Presó de Lledoners. I al 2019 ha estat guardonada amb el Premi al millor actor ial
millor espectacle de la 24a Mostra de Teatre de Barcelona. És també actor de
televisió i és conegut pel personatge de Pau a la Família delSuper3 de TVC.

 
 



Es llicencia a la Facultat de Belles Arts de Barcelona (1992) i estudia el primer curs
d’escenografia a l’Institut del Teatre de Barcelona amb professors com Iago Pericot i
Jon Berrondo. Amb Xavier Saló creen un taller d’escenografia en el qual dissenyen i
construeixen múltiples projectes per a teatre, des de 1998 fins al 2007. De manera
intermitent (1998-2005) forma part de l’equip d’utilleria del Teatre Nacional de
Catalunya, dirigit per Marta Amenós, en produccions de gran format. 
Al mateix temps, en diversos espectacles, fa d’ajudant d’escenografia de la brillant
escenògrafa i figurinista Montse Amenós. A partir de 2007 dissenya en solitari
escenografies per a teatre, circ, titelles i dansa. Alhora participa en la direcció
artística d’espectacles de música i circ. 
També col·labora, des de 1994, en projectes educatius entorn a exposicions d’art iel
teatre. Al 2018 dissenya i construeix l'escenografia del “Veus que no veus” amb el que
inicia la relació amb la Cia. Pepa Plana.

 
 

Xavier Erra, escenògraf
 
 

 
 

Llicenciada en disseny de Moda i Postgraduada en Vestuari de Teatre, Cine i TV, a
Barcelona. 
Inicia la seva carrera professional el 2005, a la mateixa ciutat, com a assistent de
diverses figurinistes. 
El 2008 signa els seus primers dissenys dels quals destaquen "Un tramvia anomenat
desig" deT.Williams , "La Silibararera " de T.Stamfford , 
Boeing Boeing" de M. Camoletti , "Dublin Carol" de C. McPherson , "Adreça
Desconeguda" de K.Taylor , "Groenlàndia" de J.Faura , "la Dama de les Camèlies"
d'Alexandre Dumas fill, "Conillet" de Marta Galàn, "la Col·lecció" de Harold Pinter,
entre d'altres.
S'inicia en el món de l'òpera el 2009 amb "Alba Eterna" de J.Faura i A.Guinovart,
icontinua el 2010 com a assitent de Lluc Castells en els vestuaris de diverses
òperesdirigides per la Fura dels Baus. 
Els 2013 dissenya el vestuari de l'adaptació inèdita de la tetralogia de Wagner
"Colonring " sota la direcció de Valentina Carrasco a Buenos Aires, i continua sota
laseva direcció en les òperes "The turn of the Screw" de B.Britten a Lió , "La belle
auxbois dormant" d'O.Respighi a Strasbourg i "Don Giovanni" d'W.A.Mozart a
Perm,Rússia. 
Entre els últims muntatges en els que ha treballat a Barcelona destaquen "La Visita
de la Vella dama" de F.Dürrenmatt, "Que rebentin els actors" de G. Calderon,
"L'Omissió de la Família Cóleman" de C. Tolcachir, "Futur" de H. Tornero o "La Mort i
la Primavera" de M. Rodoreda, “La Cabra o qui és Sylvia” dirigit x Ivan Morales a la
Sala Villarroel, “Els Subornats” de la Cia. La Ruta 40 a la Sala Beckett, “Canto jo, la
muntanya Balla” a la Biblioteca de Catalunya, “Jaleiu” de la Cia. Guillem Albà i la
Marabunta
Des de 2015 compagina el figurinisme teatral amb l'estilisme de grups musicals com
Love of Lesbian o La Pegatina.

Nídia Tusal, figurinista
 
 

 
 



Yuri Plana es forma com a tècnic del espectacle al CC. La Bòbila de l’Hospitalet del
Llobregat l’any 2008,i és des de llavors mateix que comença els seus treballs de
tècnic de llum, so i vídeo per varies companyies, teatres i festivals. 
El 2009 és el tècnic de gira de so i llums de El Musical Més Petit II i R& J Veïns i
Estrangers. 
Seguidament entra a la Cia. Marta Carrasco a l’espectacle Dies Irae, en el Rèquiem
de Mozart com a tècnic de so. 
Al mateix temps comença a participar en els dissenys de llums del espectacle de
laSala Trono, Red Pontiac. 
Tot seguit entra al món del circ amb la Cia. Daromai i els seu espectacle Vals-
Blessé(e) i la Cia. Alba Sarraute, el qual va ser el seu primer disseny de llums.
Des del 2013 és tècnic de gira de llum i so per la Cia Pepa Plana, i l’il·luminador dels
seus darrers espectacles Paradís Pintat i Veus que no Veus. Això ho combina amb la
Companyia Teatre al Detall de la que també n'és el tècnic de llum, so ivídeo, i que
també signa el disseny de llums dels seus últims espectacles, L'endrapasomnis, La
Nena dels Pardals i La Motxila de l’Ada.

 
 

Yuri Plana, il·luminador i tècnic de l'espectacle
 
 
 

 
 

En aquest tipus d’espectacles on comences de zero, on no hi ha un text previ a partir
del qual crear la teva obra, la creació és més llarga i difícil.
Parteixes del tema que vols explicar i a partir d’aquí busques les entrades clàssiques
que et poden funcionar, les adaptes a la teva història i a base d’assajos veus si
funcionen o no. Anar-ne provant i anar fixant-ne unes i descartar-ne unes altres. 
També s’ha d’escriure el guió i crear la dramatúrgia que servirà de vehicle conductor
de la història que explicarem. 
El primer col·laborador que entra en joc és l’escenògraf, perquè l’espai on jugarem
és el primer que hem de tenir clar. És allò que dèiem d’una escenografia no realista,
que a partir d’un concepte t’ha de fer viatjar amb la imaginació. I no només l’espai, si
no tots els elements d’atretzo que també ens ajudaran en la creació.
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P R O C É S



Al mateix temps entra la figurinista, que crearà el vestuari, també a partir de la seva
visió artística del que estem proposant i tot seguit el músic que compondrà la
banda sonora amb el seu criteri a partir de la història que s’explica i per últim entra
l’il·luminador, on amb tots aquestes elements pot començar a ‘veure’ l’espai i
començar ell a posar-hi els ambients i la màgia que ens portarà d’una escena a
l’altra.
És clar, que tot s’ha d’anar combinant i adaptant els uns als altres. Tothom rema en
la mateixa direcció que marquen els directors escènics, deixant espai per cada
creador que tingui l’oportunitat de deixar-hi la seva empremta. 
I tot això, en el món dels pallassos i pallasses, on mentre assages no tens el retorn
del públic, que n’és una peça imprescindible, perquè trenquem ‘la quarta paret’ i el
contacte amb els espectadors és real, sovint se’ls interpel·la i s’aprofita qualsevol
cosa que passi a la sala.
Cada intèrpret hi posa la seva part, i en el cas de les pallasses i pallassos, que no
interpreten un personatge, si no que s’interpreten a si mateixos, fins que no
comences a assajar no saps ben bé on et portarà cada un d’ells.
Sempre es treballa amb molt de material que després s’anirà descartant, o perquè
no funciona, o perquè no hi encaixa o perquè l’espectacle es faria massa llarg. I
aquesta tria, a cops és molt difícil, sap greu deixar a fora coses que també
funcionarien. Però a l’espectador, sempre se l’ha de deixar amb una mica de ganes,
que no vulgui que s’acabi. Mai se li ha de fer llarg.

 
 

 

C R Í T I Q U E S

Ja la tornem a tenir per aquí. Pepa Plana, ha aterrat al Centre de les Arts Lliures de la
Fundació Joan Brossa amb la seva companyia per a estrenar el seu nou espectacle:
Si tu te’n vas, una tendra història crítica amb la guerra 
Plana i Valentí firmen i dirigeixen la proposta, un treball a quatre mans al qual han
convidat González, que s’uneix a l’elenc amb una simbiosi extraordinària. La sintonia
establerta és magnífica, i cal aplaudir l’enorme generositat de Plana (recordem,
Premi Nacional de Cultura), que lluny d’absorbir i acaparar el protagonisme,
reparteix joc perquè tothom llueixi com es mereix. Una peça costumista. Sense
abandonar mai, però, el contingut reivindicatiu, segell de la casa.
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Oriol Osan. Núvol, el Digital de Cultura 19/01/2022
 



Pepa Plana és una pallassa que reivindica el nas vermell per al públic adult. Ara
ensenya com les entrades clàssiques de pallasso, quan les interpreten pallasses
cobren noves dimensions (Veus que no veus). O incorporen cites de Gloria Fuertes i
de Maria Mercè Marçal, en una peça en què els jocs de paraules aparentment
inofensius revelen una profunda cruesa. 
Plana broda l'ànima amb una agulla fina que, com un plugim, va xopant i entendrint
l'escena. I la coreografia del carrilló, del me'nfotisme, posa el llaç a una peça rodona.
Sabem que hi ha guerres i desgràcies, però des de la comoditat del Primer Món, fem
com si sentíssim ploure mentre nosaltres estem a cobert. Ai!

 
 

Jordi Bordes. Recomana 20/01/2022
 
 

 
 

La payasa Pepa Plana ha ido construyendo un repertorio que la convierte en todo un
referente de la escena y se ha mantenido fiel a sus ideas: la denuncia social, la
reivindicación de las payasas y la comicidad de las mujeres, el trauma de las guerras
y la presencia de los payasos para adultos en las salas de teatro.
‘Si tu te’n vas’ es una obra donde denuncia, como ya hizo en Paradís Pintat (2016), la
existencia de los refugiados. Además, visibiliza de nuevo la sumisión que a lo largo
de la historia han sufrido las mujeres. 
En esta ocasión, Plana pone también el foco en las relaciones humanas que pueden
producirse en el contexto de una guerra y que, a pesar de las diferencias de carácter
y las fricciones del día a día, en el fondo del fondo la gente se quiere y se necesita.
Un espectáculo imprescindible para los fans de Pepa Plana y muy recomendable
para el resto.

 
 

Marcel Barrera. Zirkòlika 23/01/22
 
 
 

 
 

Pepa Plana ens ha tornat a fer riure i ens obliga a reflexionar. La seva gran capacitat
per connectar amb el públic és palpable des del mateix moment que apareix a
escena i aquesta vegada acompanyada de la Lola González, una gran pallassa, a la
que havíem vist treballar a Fira Tàrrega i que ara ens ha agradat molt.
Ens ha sorprès molt gratament la interpretació de Nan Valentí (Joan Valentí), la
senyora Valenti, un actor al qual teníem “classificat” en el grup d’actors dramàtics.
I amb una gran dosi de comicitat i una gran ingenuïtat ens van parlant de les
diverses situacions conseqüència de les guerres, la destrucció, la formació militar, el
racionament, la gana, l’empresonament, la fugida, l’exili, els camps de refugiats …..
Unes pallasses que son mirall de les febleses humanes, unes antiheroïnes que ens
parlen de la vida en temps de guerra… 
Una proposta força recomanable.

 
 

Miquel Gascon. Voltar i voltar 24/01/22
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El fet teatral, en aquests moments on els joves viuen molt connectats en virtual,
sempre pot ser un sorpresa positiva si tenen un coneixement previ del que van a
veure i surten d’uns clixés preestablerts.
En el nostre cas, el de les pallasses i pallassos, a més hem de trencar el tòpic de que
son per la canalla, i encara més entre els adolescents, que l’últim que volen és que
els qualifiquem com a tals.
Anar al teatre sempre és una oportunitat, no només pels joves, sinó també pels
adults. És una activitat lúdica que alhora pot generar molt aprenentatge si el volem
aprofitar. Compartir cultura, pot despertar inquietuds, donar respostes a necessitats
diverses i permet aprendre infinitat de coses que acompanyaran els nois i noies en el
seu procés de creixement personal. 
A través d’aquest dossier volem explicar-vos l’essència de l’espectacle proposar-vos
alguns eixos de treball que pensem us poden ajudar per aprofundir en aspectes
interessants, sobretot al voltant de generar debat i diàleg. 
Abans de concretar les propostes us apuntem que si voleu podeu fer un correu
electrònic a la companyia plantejant preguntes, dubtes, reflexions o el que
necessiteu. 
Des de la Companyia proposem tres opcions perquè els joves i adolescents puguin
acostar-se a l’espectacle tan abans com després de veure la funció. També oferim la
possibilitat de que rebin una masterclass o tast de joc al seu centre educatiu. Són
propostes complementàries, no cal triar-les totes. 
Per distribuir les activitats parlem de tres moments: abans d’anar al teatre, durant
l’espectacle i després d’haver-lo vist. 

 
 



El important abans d’anar a veure l’espectacle posar en situació als alumnes per
trencar alguns tòpics. Per això algunes de les activitats que proposem a continuació
van encaminades a situar l’alumnat sobre què anirem a veure. 
En primer lloc, podem preguntar als nois i noies sobre que és el primer que pensen
quan els hi parlem de les pallasses i els pallassos. 
-Quins referents tenen?
-I si parlem de espectacles de pallasses i pallassos teatrals?
Aquí hi podria entrar l’explicació des les tres figures clàssiques de pallassos i
pallasses: el Clown, l’August i el contra August.
-El perquè sovint se’ls anomena ‘clowns’?
-Altres maneres d’anomenar-los i alguna figura menys habitual.
-El nas vermell és determinant?
-Situar-los en pel·lícules que coneixen, on sense adonar-se’n, han vist aquesta
estructura.
-Son per adults, per canalla o per tots els públics
-Si no és així, que fa la diferència?
-Que t’inspira el títol?
-Quines missatge principal hi llegeixen?
-N’hi ha d’altres?
A partir d’aquí, després de parlar-ne, llegim la sinopsis i en comentem el més
rellevant. Els hi generem una nova expectativa i passem del clixé del
pallasso=canalla.
Es pot visionar el clip del espectacle on ja es faran una idea del que hem parlat. I a
partir d’aquí preguntar el perquè creuen que plantegem aquesta proposta
escènica?. 
La trajectòria de la companyia sempre ha estat aquesta, la voluntat de reivindicar els
pallassos i pallasses i encara més el gènere en un món majoritàriament masculí. I
després de tots aquests anys, que creuen, estem igual, millor o pitjor?
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El fet d’anar al teatre te la seva ‘litúrgia’, és un acte social i com a tal hem de tenir-ho
present.
Quina és l’actitud que ha de tenir el públic?
Per una banda, ser respectuós amb la feina que es fa dalt l’escenari, tant si agrada
com si no. És en viu i qualsevol cosa que passi al pati de butaques arriba dalt
l’escenari i pot condicionar-ho.
Per l’altra, ser respectuós amb la resta del públic.



No participar si no és el cas que es demana des del escenari. El públic ha de tenir
una actitud receptiva. Evidentment en un espectacle de humor, s’esperen els riures,
però no que es parli, es facin fotos o vídeos o es distregui a qui ho segueix.
Un cop acabat és el moment de mostrar amb l’aplaudiment si us ha agradat, i si és
que no, no passa res, es pot aplaudir valorant la feina feta o directament no aplaudir. 
Tenir en compte tota la feina i temps que hi ha al darrere d’aquella hora i escaig que
veurem a l’escenari. Però no només la feina del procés creatiu de la que hem parlat
fins ara, si no també se’ls hi pot explicar que suposa el muntatge tècnic que hi ha
darrere de cada una de les funcions. Normalment és una feina d’unes vuit o deu
hores, sense comptar els desplaçaments. L’arribada al teatre de bon mati,
descarregar tot el material, quantes persones participen al muntatge de les llums
(cada espectacle ha d’adaptar les llums al seu disseny d’il·luminació), de
l’escenografia, de l’atretzo, l’assaig tècnic per comprovar que tot va com ha d’anar i
finalment la funció.
Coneixeu algú que es dediqui al món artístic? Músic, escriptora, dibuixant, pintor,
etc... Penseu que es pot viure de l’art? Les persones que coneixeu fan alguna altra
cosa o s’hi poden guanyar la vida? 
Com neix una obra de teatre? Pot ser de nova creació com és el cas que ens ocupa
on es parteix d’una idea central o d’un tema i a partir d’aquesta es va generant tota
la història; també pot ser l’adaptació d’un conte o d’una novel·la; o bé d’un text
teatral. 
El fet que una creació així, sigui tant oberta al començament, creuen que ho fa més
fàcil o difícil respecte a una obra que parteix d’un text teatral consolidat?
També podem plantejar a l’alumnat si coneixen el teatre on anirem. On està situat?
El podem col·locar en un plànol de la ciutat? Coneixeu altres equipaments culturals
(Biblioteques, museus, teatres etc…) del vostre entorn? On són? Ubiquem-ho al
plànol i obtindrem un mapa cultural de la ciutat. 

 
 

Des de la Companyia oferim la possibilitat de fer una xerrada o col·loqui en acabar la
funció amb les intèrprets de l’espectacle. Com que sabem que no sempre és
possible i que sovint el temps és limitat també us oferim altres eines. 
Una vegada a l’aula iniciem una CONVERSA (Us proposem unes preguntes a nivell
orientatiu). Comencem parlant d’allò més perceptiu, allò que més ha apassionat a
l’alumnat, allò que s’ha emportat...I, a poc a poc, anem aprofundint en les intencions,
els valors i allò que ens vol transmetre l’obra i compartim sensacions. 
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Llenguatge i pensament 
-Si haguéssiu de resumir l’obra en una paraula, quina seria? 
-Quin subtítol, o explicació més detallada, li posaríeu? 
-Quin missatge creieu que es desprèn? 
-Penseu que ens apropa a una realitat, que aparentment, ens resulta llunyana? 
-Parlem sobre què hem vist, ens ha agradat? Ens ha desagradat? 
-Què us ha provocat? 
- El fet que una de les pallasses sigui un home, us ha suposat cap pregunta?
- perquè creieu que ho fem?, es pot llegir com una reivindicació?
-Què és el que més us ha tocat de l’espectacle? Què és el que menys? 
-Hi ha alguna cosa que no us hagi agradat gens? 
-Us heu emocionat? 
-Us ha fet riure? 
Forma de l’Espectacle 
-Com definiríeu el gènere de l’obra? 
-Quins recursos fa servir? Quin tipus de format? 
- Quina importància hi té la música? 
- Quins ús es fa dels objectes? 
- Quin tipus de llenguatge no verbal es fa servir? 
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Sempre que és parla de pallassos, es diu que hi ha poques pallasses, i això no es ben
be així, fem-ne la prova:
- digueu tres pallasses que coneixeu? (difícil, eh?)
- i ara, digueu tres pallassos, si pot ser que encara siguin vius? (tampoc és tant fàcil,
oi?)
- perquè creieu que és així?
- pel fet de ser dones, ho tenen més complicat per arribar a presentar un espectacle?
- si a més parlem de dones de més de 50 anys, és encara més difícil?
- a l’hora d’imaginar-vos un pallasso segurament tots tindríeu una imatge bastant
semblant. Però i si us heu d’imaginar una pallassa, que passaria? 
-Penseu que és important tenir referents? 
-Creieu que és necessari fer espectacles com aquest? 

 

Annie Fratellini 
Mary Santpere 

Us deixem un llistat de dones pallasses per contradir aquest tòpic i per si les voleu
treballar:
Precursores:

Encara que aquestes dues van jugar el rol masculí
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Quan parlàvem de la Masterclass estem proposant la possibilitat de que l’alumnat
assistent a la funció rebi una classe magistral a càrrec dels components de la
Companyia. 
En aquesta classe es treballarien jocs de rutines de pallasso, en parelles o grups
petits i el tast del que suposa posar-se un nas de pallasso, quina actitud et provoca i
que provoca als altres.
La idea és proporcionar un apropament a la formació que té un intèrpret d’arts
escèniques i oferir eines per coneixes un mateix, l’autoestima i el treball en equip.
D’aquesta manera, acostant el fet escènic als joves i fent possible que aquests el
puguin experimentar de primera mà se’ls apropa al teatre i als valors que es
desprenen del treball artístic. Viure-ho no és el mateix que veure-ho. Segurament a
través de la pròpia vivència és més fàcil que puguin arribar a interessar-se per les
arts escèniques en el futur, ja sigui com a espectadors o com a futurs artistes. 

 
 

 

5 . -  P R O P O S T E S  D I D À C T I Q U E S 

6 -  C O N T A C T E
Distribució 
Alba Espinasa 
alba@agombola.com 
669 951 287

Nola Rae
Gardi Hutter
Laura Hearts
Virginia Imaz
Marceline
Antoschka
Tanja Simma
Colette Comette
Marina Barbera
Lila Monti
Grada Peskens
Verena Vondrak
As Marias da Graça

 
 

Angela de Castro
Hillary Chaplain
Marta Carbayo
Julie Goell
Rachel Ponsonby
Illi Szekeres
Montserrat Trias
Cristi Garbo
Las Polis
Cristina Medina
Merche Ochoa
Virginia Senosiain
Anna Alavedra

 
 

i moltes més...

 
 


