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Teatre ‘indie’ 
a la Beckett
La sala presentarà durant el mes de maig 

vuit espectacles del col·lectiu Indie Gest

La Beckett ha fet 20 anys com un 
trampolí de sortida i promoció de 
nous dramaturgs, com un prolífic 
planter de l’autoria catalana. No 
d’acord a exercir aquest rol de viver 
autoral, la sala vol fer un pas enda-
vant com a aparador de noves pro-
postes escèniques. Li correspon al 
col·lectiu Indie Gest inaugurar, al 
llarg del mes de maig, una iniciati-
va que vol tenir continuïtat. Així, To-
ni Casares, el director de la Beckett, 
va apuntar ahir els noms d’Agrupa-
ción Señor Serrano o de la compa-
nyia valenciana Pont Flotant com a 
futurs inquilins d’aquest aparador 
teatral d’avantguarda o no conven-
cional.
 L’alineació titular d’Indie Gest es-
tà formada per sis joves artistes que 
fa exactament tres anys van decidir 
emprendre una aventura. Es definia 
tant pel seu caràcter indie, al viure 
entre estretors al marge de les insti-
tucions, com per oferir uns produc-
tes que obliguin a ser un espectador 
actiu, que requereixen un esforç per 
pair el que se li presenta des de l’es-
cenari. Són Jordi Oriol, Glòria Ca-
no, Isak Férriz, Alícia Gorina, Marc 
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Permanyer i Silvia Delagneau, com-
panys de generació i autors d’uns 
productes que s’han etiquetat, con-
tra la seva voluntat, com d’experi-
ments o exercicis teatrals. El que sí 
que els mou és oferir una dieta de 
teatre en què les barreres deixen 
d’existir per la seva voluntat inter-
disciplinària.

Música i un curt

Aquests sis titulars estan envoltats 
d’un ampli equip de col·laboradors, 
que elevaran fins a 30 el nombre de 
creadors que passaran per la Beckett. 
Creadors entre els quals no faltaran 
els músics de Los Gerundios, la ban-
da de l’actor Bruno Bergonzini, un 
dels tres intèrprets del curt De buena 
mañana, que dirigeix Isak Férriz. O 
els components del col·lectiu CREA, 
que tancaran el circ amb les seves 
improvisacions a partir de tot el que 
s’haurà vist durant el mes.
 El menú s’obrirà el dia 3 amb In-
tegral no mata, una declaració d’in-
tencions sobre un programa que in-
clourà una proposta de teatre i dansa 
anomenada Ordre(s), que aborda una 
reflexió sobre l’obsessió per l’ordre 
que ens domina. O Ara estem d’acord 

estem d’acord, amb un títol agafat de 
l’himne del Barça per abordar mi-
tes clàssics, de Plató, amb un Mes-
si com a messies. «Ser tan diferents 
ens manté junts», assegura Jordi Ori-
ol. A part d’oferir espectacles, ven-
dran samarretes al vestíbul de la sa-
la Beckett. Per alguna cosa tenen àni-
ma indie. H

33 Sobre el mite 8 Una imatge d’‘Ara estem d’acord estem d’acord’.
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La recerca de  
nous llenguatges 
i la diversitat creativa 
defineixen un grup 
format el 2007

30 D’ABRIL DEL 201016 teatre

‘Pe’ de Pepa, Penèlope i Pepita
La pallassa Pepa Plana planta cara al mite d’Homer a ‘Penèlope’

¿qui esperarà un marit que, a més de 
passar 20 anys fora de casa, s’ha po-
sat les botes amb Calipso, la top mo-
del de l’olimp marí?
 La cinquena producció de Pepa 
Plana està dirigida per la prestigio-
sa pallassa anglesa Nola Rae i comp-
ta amb la col·laboració de Joan Bus-
quets i l’assessoria del Mag Lari per 
a les escenes de màgia. Però a sobre 
l’escenari Pepa Plana està com a ella 
li agrada estar, sola. Allà dalt, amb 
els seus sabatots de color rosa i blau 
cel –el calçat de pallassa més bufó– 
es fica en el paper d’una dona moder-
na, de la minyona Pepita que aguanta 
els deliris de la senyora quan el seu 
marit se’n va de casa i de la Penèlope 
grega.
 
EL DESTÍ D’ULISSES / Pepa Plana pres-
cindeix d’Homer i posa la seva Penè-
lope –que reclama com a seva la idea 
del cavall de Troia– a teixir el destí 
d’Ulisses. L’actriu fila una corda ver-
mella amb una màquina de cosir de 
marca Sparta i després disposa la 
corda sobre una paradeta donant-li 
forma de vaixell, de fortalesa de Tro-
ia i de Calipso. Simultàniament, nar-
ra amb titelles i molt poques parau-

les les aventures d’Ulisses. Penèlope és 
un espectacle per a adults que trans-
corre lentament. Tot i així, l’única 
nena que hi havia a la sala el dia de 
l’estrena assegurava que s’ho havia 
passat «pipa amb la Pepa». H

L’actriu es converteix 
en un guerrer troià 
i executa la dansa  
maori Haka Ka Mate

33 Pepa Plana convida a entrar a la fortalesa de Troia a la Sala Muntaner.
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Si l’entrenador dels All Blacks, la 
selecció nacional de rugbi de Nova 
Zelanda, arribés a veure Pepa Plana 
en acció la fitxaria ipso facto. Cone-
guda per la seva capacitat de trans-
formar-se en diversos personatges 
simplement variant el gest, l’actriu 
porta aquesta habilitat camaleònica 
fins a l’extrem a Penèlope, l’especta-
cle que va estrenar dimecres a la Sa-
la Muntaner. Pepa és la pallassa me-
nuda i coqueta, però també és la Pe-
nèlope que es rebel·la contra el destí 
que li va assignar Homer i, en lloc de 
dedicar-se a filar mentre espera la 
tornada d’Ulisses, es converteix en 
un fort guerrer troià. Per a això exe-
cuta amb un devessall de força co-
lossal la dansa maori Haka Ka Mate, 
que els All Blacks ballen abans dels 
seus partits per infondre por als seus 
rivals.
 Aquest és un dels moments més 
divertits d’una obra que revisa el 
mite d’Homer des de la perspectiva 
de la dona contemporània. Perquè, 
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Dies de titellaires a Lleida. La 
companyia belga Ateliers de la 
Colline va inaugurar ahir la Fi-
ra de Titelles a la Llotja amb l’es-
pectacle juvenil Los pringados (Tê-
te à clâques). En la seva 21a edició, 
30 companyies oferiran fins diu-
menge 100 espectacles, alguns ja 
amb les entrades esgotades, a 24 
espais, entre espais escènics i car-
rers o places. Efímer, Tombs Cre-
atius, Puck Cinema Caravana i el 
Centre de Titelles, que estrenarà 
l’obra El petit elefant, són les com-
panyies catalanes que participen 
a la fira.
 Sapito, un espectacle d’ombres 
de la companyia italiana Teatro 
Gioco Vita, és un dels dirigits als 
més petits que ja va penjar dime-
cres el cartell de complet a la fira 
que dirigeix Julieta Agustí, que 
ha planificat gran part de la pro-
gramació pensant en el públic fa-
miliar.
 Aquesta edició arriba carrega-
da d’espectacles juvenils i d’estre-
nes a Espanya, com l’actuació in-

TITELLES

Lleida ofereix 
100 muntatges 
a la 21a Fira 
de Titelles 
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augural o El Papalagui, de la com-
panyia francesa Singes Hurleus. 
El públic adult també hi podrà 
veure alguna estrena com Fan-
tômas probablemente, una particu-
lar versió d’aquest mite vist pels 
suïssos Tête dans le sac, i Frag-
ments de Vie, de Tête de Pioche.
 Com cada any, a qualsevol car-
rer del centre hi poden sorgir ac-
tuacions sorpresa. El basc Iñaki 
Mata, en cadira de rodes, visua-
litzarà les barreres arquitectòni-
ques i culturals amb Barreras, i un 
mico robot sorprendrà el públic a 
qualsevol racó. 
 La fira va néixer per ser una pla-
taforma de mercat per a la profes-
sió titellaire. En aquesta edició, 
s’han acreditat uns 500 professi-
onals, entre programadors, cre-
adors i distribuïdors i, segons la 
directora, el nombre de progra-
madors, 200, és tot un rècord. La 
meitat de les companyies, entre 
elles totes les internacionals, ofe-
reixen espectacles que s’estrenen 
a Catalunya. Les companyies es-
trangeres han traduït els textos 
al castellà. H

33 Un dels participants.


