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Agafeu una pallassa y feu-la esperar el retorn d’un marit que acaba d’abandonar la llar per anar-se’n a la 

guerra. Doneu-li, com a distracció,una màquina de cosir, tisores, cinta mètrica i el fil suficient per que 

cosint, cosint, i enfilant l’agulla, pugui oblidar les penes i ens faci a nosaltres oblidar de pas les nostres. 

Doncs bé: el resultat és una versió de la Guerra de Troia que no té res que envejar a la de l’ínclit Homer. 

Com a la Ilíada i a la Odissea, també aquí tenim les naus gregues i les inexpugnables ciutadelles, els 

heroics guerrers i les seves batalles, les illes amatents i les voluptuoses Calipsos. I, com no, el cavall que 

va donar la victòria a les tropes dels grecs i va convertir el seu inventor, Ulisses, en tota una celebrity.  

Es cert que aquí les victòries no es celebren amb monumentals sacrificis de bous i xais (¿els   

avantpassats de les nostres costellades?) per agrair els favors dels déus, sinó amb unes copetes de cava 

català; és cert també que al soroll del mar i al brogit de les tropes s’hi afegeix sovint el timbre de la porta 

i alguna cançó popular molt posterior a Homer, però també és veritat que aquesta Penèlope, malgrat no 

expressar-se en hexàmetres dactílics i ser bastant més descarada i irreverent que la original, ens cus a la 

cadira amb la seva poesia despullada i lacònica. 

Mercedes Abad         
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Pallassa 

Assessorament Màgia 

Música Original 

Vestuari 

Il·luminació 

Attrezzo 

 

 

Fotografia 

Producció 

Ajudant de direccIó 

Adaptació Pallassa 

Idea Original 

Direcció 

 

Mise en scène 

Pepa Plana 

Mag Lari 

Lluís Cartes 

Rosa Solé 

Jordi LLongueras 

Oriol Blanchar 

Xavier Garcia 

Victor Niubó 

Joan Sánchez 

La Vaca Flaca 

Aina Tur 

Joan Busquets 

Pepa Plana 

Nola Rae 

nO 

n 

n 

n 

NOLA RAE 

Un fil conductor (vermell) que ens 

porta a explicar les diferents situacions 

del mite grec. Aquest fil ens permet fer 

i desfer un tapis, on la 

protagonista,aquesta Pepa/ Penèlope 

pallassa, tot iesperar el seu 

Ramón/Ulisses, gaudeix compartint les 

situacions més poètiques i tendres 

d’aquesta espera així com les més 

absurdes i còmiques. 

Aquesta es la cinquena producció de la 

companyia i aquest cop partim del 

mite de Penèlope, per desenvolupar 

un espectacle de creació pròpia on 

també continuem en la línia d’un 

espectacle pensat per a un públic adult 

on tenim a la Pepa pallassa, sola a 

l’escenari,jugant amb un codi no 

verbal. L’equip de treball és gairebé el 

mateix que en les darreres 

produccions, però amb la important 

incorporació a la direcció de la 

prestigiosa degana de les pallasses 

Nola Rae, australiana resident a 

Anglaterra. 
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  BREU EXPOSICIÓ DE LES COMPANYIES PARTICIPANTS 

  Cia. Pepa Plana 

Pepa Plana crea la seva pròpia companyia amb una clara intenció de fer teatre de pallassos per a un 

públic adult i es d’aquesta manera com estrena “De Pe a Pa” a la Fira de Teatre de Tàrrega 98. 

 Tot seguit, a  l’any 2000, presenta al IXè Festival Internacional de Pallassos de Cornellà el seu espectacle 

“Giulietta”   

És al 2004  que estrena al Teatre Fortuny de Reus, al marc de la Fira del Circ Trapezi el tercer espectacle 

“Hatzàrdia”. Aquest és el primer cop que no juga amb el codi verbal. Al mateix any i a partir de 

l’Hatzàrdia, reduint-lo tècnicament per poder viatjar amb més facilitat i representar-lo en espais més 

acollidors, estrena “L’atzar”, al Teatre Tantarantana de Barcelona, dins del Novembre Vaca d’aquest any. 

 “Penèlope”, és el cinquè espectacle estrenat al gener del 2010 al Festival Pallassòdrom de Vilaseca, 

també pràcticament sense text i amb la important incorporació a la direcció de la Nola Rae, la degana de 

les pallasses en actiu.  

Al 2011 amb “Èxode”, per primera vegada comparteix escenari amb altres dos reconeguts pallassos, per 

explicar la duresa de les grans migracions per motius polítics i econòmics. 

Es al 2012, que inicia una nova etapa incorporant-se temporalment a la ‘troupe’ del “Cirque du Soleil”, a 

la seva seu de Montréal, per la creació del nou espectacle “Amaluna”  i el primer any de la gira per 

Canadà. 

I amb “Despistats” 2014 conjuntament amb en Toti Toronell, comença amb els espectacles de teatre de 

carrer per obrir una altra finestra per guaitar el món. 

“Paradís Pintat” dirigit per Ferruccio Cainero i estrenat el juliol del 2016 en el marc del Festival Grec de 

Barcelona és de moment l'última proposta teatral. Un espectacle d'una gran riquesa visual que vesteix 

de poesia la cara més trista de les migracions. 

I finalment "Suite", una nova proposta de carrer, estrenada al Festival "Teatre sense Teatre" de Rubí al 

juny de 2017. 

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. 

També des del 2001 i fins a la última edició al 2009, va dirigir el “Festival Internacional de Pallasses 

d’Andorra”, de periodicitat biennal, absolut referent mundial del ofici. 

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. 
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HA OBTINGUT ELS SEGÜENTS RECONEIXAMENTS 

 

 Premi Zirkòlika al Millor Espectacle de Circ de Sala o Carpa del 2017 

 PREMI NACIONAL DE CULTURA 2014 de la Generalitat de Catalunya. 

 Premi “Pallasso de l’Any” 2013 de la Fira del Clown de Vilanova de la 

Muga. 

 Premi Sabatot Alegre, 9a Setmana del Pallasso, Castellar del Vallès 2011. 

Per la seva trajectòria. 

 Premi del Públic a la Gala dels Premis de la Revista Zirkolika 2010, por 

PENÈLOPE 

 Premi Arc 2004 a la categoria de circ por l’espectacle “Giulietta”. 

 Menció Honorífica per l’espectacle “Giulietta” en el IXè Festival 

Internacional de Pallassos de Cornellà. 

 Premi Aplaudiment FAD 1999 per l’espectacle “De Pe a Pa”. 
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CIA NOLA RAE 

 

En aquest cas, les xifres es dimensionen. 

Nola Rae es nascuda a Austràlia tot i que fa 44 anys que viu a Anglaterra. Te formació de dansa clàssica 

amb l’escola del Royal Ballet of London, gràcies al que va ballar professionalment al Malmö Stadsteater 

and Tivoli Pantomime Theatre in Copenhagen.  

També va estudiar mim amb Marcel Marceau a Paris i posteriorment va fundar al 1974 el prestigiós 

London Mime Theatre. 

Porta 40 anys als escenaris, el que fa que sigui la pallassa degana en actiu. Ha 

estat presentant els seus espectacles, sempre sense paraules, en més de 65 

països. 

Te multitud de premis i guardons i fins i tot al 2008 li han atorgat ladistinció M.B.E. by the Queen in her 

New Year's Honours List 

("Member of The Most Excellent Order of The British Empire") 

per la seva contibució al Drama i al Mim. 
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LA PREMSA HA DIT 

Ahí está Pepa Plana, aunque aún no la veamos, la payasa de corazón púrpura y grandes zapatones, que 
comienza a conquistarnos, aun antes de que la luz se encienda, con un solo suspiro. Y sí, es imposible no 
dejarse conquistar por ella, no terminar absolutamente entregado a su enorme poder comunicativo, 
ante su brillante capacidad para medir los tiempos de los gags, saber escuchar el latido de la sala y hacer 
que el espectáculo respire acompasado con él. Joaquín Melguizo, Heraldo de Aragón,  5 -12-2009 

 

Si l’entrenador dels All Blacks, arribés a veure Pepa Plana en acció la fitxaria ipsofacto. Coneguda per la 
seva capacitat de transformar-se en diversos personatges simplement variant el gest, l’actriu porta 
aquesta habilitat camaleònica fins a l’extrem a Penèlope. Pepa és la pallassa menuda i coqueta, però 
també és la Penèlope que es rebel·la contra el destí que li va assignar Homer. Gemma Tramullas, El 
Periódico  30-04-2010 

 

Hi ha en aquest espectacle un munt d'idees brillants, originals i aparentment senzilles, però hi ha també 
molta feina i, sobretot, hi ha el talent de Pepa Plana, una pallassa tendra i entremaliada que ens ofereix 
la versió més divertida del viatge d'Ulisses, però també de l'espera de Penèlope, que s'hagi fet mai. Gran 
Pepa Plana. Dani Chicano, El Punt,  13-04-2010 

 

A Pepa Plana se li ha de reconèixer, a més d’haver estat pionera a l’Estat, l’eficaç empatia del personatge 
i la valentia artística demostrada amb reptes solitaris com De Pe a Pa, Giulietta, Hatzàrdia i ara aquesta 
intel·ligent revisitació de l’epopeia homèrica.  A Penèlope la pallassa juga amb l’espai, el temps i el 
simbolisme i contrasimbolisme dels continguts. La Plana té un magnífic territori per recórrer i el seu 
caràcter d’esponja vaticina el millor.  Jordi Jané, Avui, 30 -04-2010 

 

Si Penèlope, l’esposa d’Ulisses, ha estat sempre eclipsada per la fama del seu home, a Penèlope és ella la 
gran heroïna, la dona que mou els fils –literalment- de la guerra de Troia i la lúcida estratega que 
suggereix la construcció d’un cavall de fusta per fer caure la llegendària ciutat. L’hàbil joc amb el públic o 
escenes com la de la batalla rere els murs de la ciutat assetjada certifiquen el carisma de Plana i 
l’innegable interès dela proposta. Pepa Plana mima el detall. Came Tierz, Time Out, 06-05-2010 

 

Penélope es un prodigio de mímica delicada y sarcástica, de complicidad con el público y de 
introspección de la artista con su trabajo creativo, de realismo la vida física de objetos y utensilios y 
fantasía los pocos y muy efectivos números de ilusionismo. Con su nariz roja de payasa Pepa Plana 
reivindica el humor inteligente en el que cada sonrisa va acompañada de una reflexión. Antonio J. 
Navarro, Guia del Ocio, 07 -05-2010 
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