
 

 

 
 
 

Nou espectacle de la Cia. Pepa Plana: 

‘Veus que no veus’ 

 

 



A partir dels anomenats números clàssics, ja va sent hora que algú hi 
posi la versió en femení. Com canvien i quin significat agafen quan es 
juguen des de dues pallasses en compte de dos pallassos? 
No és un tema menor. Si des de la nostra companyia sempre hem 
reivindicat la figura de la pallassa en un món majoritàriament masculí, 
principalment en el marc dels pallassos teatrals, ara volem entrar en els 
números clàssics més circenses, encara que amb la intenció 
d’embolicar-los dins una història. 
 
I en aquest projecte, el primer ha estat triar qui seran els seus 
components. 
Per una banda i com a pallassa augusta, tenim a Pepa Plana 
Per l’altra i en el rol de pallassa blanca o clown a la Noël Olivé 
I per dirigir aquest duo meravellós en Joan Arqué, qui si no? 
 
Sense ser tant espavilats, no sembla ara un mal moment per arrencar 
una producció com aquesta. En un moment on el paper de la dona a les 
arts escèniques esta sota la atenta mirada de l’opinió pública i on les 
institucions públiques ja va sent hora que s’ho prenguin seriosament. 
Sembla que sempre haurem de recordar que els patis de butaques 
majoritàriament estan ocupats per dones, per tant ja va sent hora que 
es tingui present. 
 

 



Nota del director: 
 
Veus que no veus és un espectacle de Pallasses. Vull dir Que són 

Pallasses utilitzant el llenguatge de Pallasses pera explicar-nos una 

història. una història que en si mateixa comporta dins seu unes quantes 

petites històries més, és a dir...les “situacions”... situacions que 

esdevenen potser els moments més importants d'aquets trajecte còmic 

i poètic. En el món d'aquestes pallasses, transitar per aquestes 

“situacions” esdevé una aventura, una peripècia vital que més que 

marcar l'esdevenir de la nostre Història marcarà l'esdevenir de les seves 

Vides. Res és tan senzill i aparent com sembla...ni res és tan impossible 

que la seva magnificència no pugui superar. 

Heus aquí doncs, dues Heroïnes del segle XXI intentant sobreviure a les 

situacions clàssiques o no que la seva condició de Pallasses els depara.  

Clàssiques? N'hi diem clàssiques a aquella dramatúrgia dels números 

que en petites o grans variacions hem anat veient al llarg de la història i 

que gairebé sempre han estat realitzades, tan en el món del Circ com 

del Teatre, per Pallassos de tota mena. Pallassos que sovint també 

porten uniforme (clàssic) depenent del seu Rol.  

Però... ¿què passa quan aquests mateixos números o situacions, passen 

a mans de Pallasses? Segueixen sent tan clàssics? Crec honestament que 

no. Crec que d'alguna manera deixem de parlar de clàssics, tot i que 

existeixin els rols propis de la Cara Blanca i de l'Augusta. Tot i així en la 

majoria de números o situacions aquests es re-signifiquen i s'exerceixen 

d'una altre manera. D'un altre lloc. La forma en què s'entomen i es 

serveixen pren un altre valor simplement un o uns de diferents. 

També d'això parla ‘Veus que no veus’. De Dues Pallasses, de dues 
Dones que s'enfronten al seu dia a dia. Un Trànsit marcat per la 
precarietat i la necessitat d'esdevenir en un món que sovint els hi és 



hostil i incomprès però en el que i conviuen amb completa normalitat i 
esperança. Un  món que també és seu, incomprès i desesperant, on la 
llum que se'n desprèn, molt sovint parteix d'elles. Parlant i jugant potser 
perquè és la manera que tenen les Pallasses de parlar i fer-se entendre. 
Jugant i mossegant, així volem fer riure...encara que no només volem 
fer riure. 
 
A més de la important incorporació d’en Joan Arqué a la direcció i de la 
Noël Olivé per compartir escenari i d’en Xavier Erra a l’escenografia, 
comptarem amb el nostre equip artístic de treball habitual, on 
destaquem el vestuari de la Rosa Solé i la música d’en Lluís Cartes. 
 
 

Fitxa Artística 

Pallassa Augusta: Pepa Plana 
Pallassa Blanca: Noël Olivé 

Direcció: Joan Arqué 
Escenografia: Xavier Erra 

Vestuari: Rosa Solé 
Assistent direcció: Inés García 

Coreografia: Roger Julià 
Il·luminació: Yuri Plana 

Música: Lluís Cartes 
Música i veu a Tirallonga: Roser Pou 

Fotografia: Joan Sánchez 
Producció: La Vaca Flaca 



Equip Artístic: 
 
Pepa Plana, pallassa augusta: 
 

 
 
Actriu i pallassa catalana, nascuda a Valls, Tarragona, el 2 de maig de 1965,  
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 com una 
de les figures europees. 
Pepa Plana prové del món de la interpretació, llicenciada a l’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 una clara intenció de fer teatre de pallassos 
pensats per a un públic adult i es així com ha estrenat i girat vuit espectacles.  
“De Pe a Pa” (1998), “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’,  per tal d’explicar la duresa de les grans migracions per motius polítics 
i econòmics.   
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. I amb “Despistats” (2014)  conjuntament amb en Toti 
Toronell, començà amb els espectacles de teatre de carrer per obrir una 
altra finestra per guaitar el món.. 



I va ser al Festival Grec de Barcelona del 2016, que s’ha estrenat el nou 
unipersonal  “Paradís Pintat” . 
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 ha estat també la directora artística del Festival Internacional de 
Pallasses d’Andorra, absolut referent del gènere, de caràcter bianual, des de 
la primera edició, el 2001 fins a la última el 2009. Sembla que aquest 2018 se 
n’ha tornat a sembrar una llavor. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Noël Olivé, pallassa blanca: 
 

 
 
Actriu llicenciada a l’Institut del Teatre de Barcelona l’any 1989, amb llarga 
trajectòria tant en teatre, com en TV o cine, va perfeccionar la seva formació 
amb diferents cursos on destacaríem noms com: James de Paul, Carol 
Rosenfeld, Helen Ghallager, Philippe Gaulier, Franco di Francescantonio, 
Boris Rotenstein, Angel Facio i Pepe Sanchís Sinisterra. També complementa 
els seus estudis al Conservatori del Liceu amb solfeig i 3er de piano. 
En teatre a treballat amb directors de prestigi com Joan Ollé, Lluís Homar, 
Calixte Bieito, Oriol Broggi, Magda Puyo, Pep Cruz entre d’altres. També 
destacaríem  la creació de la companyia Per-versions junt amb Pep Cruz i 
Jordi Coromina amb la que creen tres espectacles que giren arreu; 
(Per)Versions, Còmica Vida i Top Model. 
 Pel que fa al cine participa en 10 pel·lícules al servei de directors com Cesc 
Gai, Isabel Coixet, Francesc Bellmunt i Rosa Vergés. A la televisió intervé en 
25 sèries diferents, tant a TV3 com a televisions estatals, algunes de molt 
conegudes com La Riera, Kubala Moreno i Manchon, Infidels, Ventdelplà, el 
Cor de la Ciutat, Porca Misèria, La Sagrada Familia, Jet Lag o Laberint 
d’Ombres 
És durant els estudis al Institut del Teatre de Barcelona, que coincideixen les 
dues, Pepa Plana i Noël Olivé, i des de llavors sempre hi va haver la intenció 
de treballar plegades algun dia. Des que la Pepa és pallassa, que sempre ha 
dit que la Noël algun dia seria la seva ‘blanca’, i en això estem! 



 
Joan Arqué, director: 
 

 

Llicenciat en Direcció i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre, també es forma 
com a pallasso amb Joan Armengol. 
Com a director de teatre compta amb 17 espectacles estrenats i uns altres 
tres com a adjunt de direcció. Els últims son:  Històries d'Istanbul a 
contrapeu. GREC i Teatre Lliure (2017/2018, la Casa Perduda, Companyia 
Teatre de l’Aurora i Fira Titelles de Lleida (2017), D'Invisibles 21è Circ 
d'Hivern(2016/2017), El Comte L’Arnau:(Fira Mediterrània 2015), Pals:(Grec 
2015) La Julieta:(Perla 29. 2015), Vals- Blesse Cia. Daraomai (França 2014), 
Vaques Sagrades: Taaroa Teatre (Almeria Teatre 2013/2014), El Baró dels 
Arbres (Taaroa Teatre 2013 Teatre Lliure 2015). 
En el camp de la interpretació forma part de la companyia Rhum i Cia i els 
seus espectacles d’èxit Rhum (Festival GREC i Teatre Lliure) i Rhümia 
(Festival GREC i Teatre Lliure). Amb la Cia. Obskene a Ciutat de Vidre, Natale 
in casa Cupiello Dirigida per Oriol Broggi, (Perla 29) a la Biblioteca Nacional 
de Catalunya, La Bona persona de Sezuan: Dirigida per Oriol Broggi (Perla 
29) i Don Juan Tenorio al Teatre Goya de Barcelona entre d’altres. Participa 
també en la creació i interpretació a la cia De Mortimers & Pau Riba a Jisas 
de Natzarit i cal remarcar la participació al espectacle Classix-Klowns de 
Monti&cia on va treballar al costat de Joan Montanyès ‘Monti. 
 



Xavier Erra, Escenògraf: 
 

 
 
 
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 Marsa 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 i el teatre. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
Hem fet residència a la Central del Circ al mes d’agost, i residència 
tècnica al Estruch de Sabadell la segona quinzena de setembre per 
continuar al Teatre de l’Aurora on també hi farem les primeres funcions 
del 12 al 14 d’octubre, per seguir al Festival Internacional de Pallassos 
de Cornellà el dia 17 del mateix mes.  
 
Cia Pepa Plana. 
Oriol Blanchar. 
Tel: 617454650 
oriol@pepaplana.com 
www.pepaplana.cat 


