
www.girona.cat/cultura
 twitter/@cultura_gi
 facebook.com/GironaCultura
 youtube/GironaCultura Entre

Actes

Hivern 2021 | Nº 3
Gener — març

Llavors  
que 

arrelen



 

6

Tardor 2020

7

Entreactes — Infantils i familiars

6

Hivern 2021

Helena Escobar

“Fer de pallasso provoca que 
facis una abstracció de la 
realitat que et permet emmarcar 
les coses des d’un altre punt 
de vista i això genera molta 
saviesa. El teatre, sobretot 
el teatre còmic, té la capacitat 
de fomentar la tolerància; 
sense tolerància no hi ha 
harmonia; sense harmonia 
no hi ha democràcia.”

Tortell Poltrona, Pallasso. 

Quin tipus de pallassa ets?

No ho sé... Múrria... Soc una nena, 
bàsicament. D’alguna manera soc la 
nena que no vaig poder ser quan era el 
moment. Durant la meva infància, en 
l’època de creixement, em van operar 
fi ns a set vegades i vaig estar molt 
temps immobilitzada, enguixada des 
de les espatlles fi ns els turmells. Això, 
òbviament, no em permetia jugar. Ara, 
quan em poso el nas, recupero aquella 
nena que no va poder jugar.

El nas és una màscara, doncs.

El nas, com diu el gran Tortell Poltrona, és 
la màscara més petita del món, és màgic.

text: dani chicano
fotos: martí artalejo 
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N’hi ha poques, de pallasses, en 
aquest país. Dedicar-se a aquest 
gènere, essent dona, és gairebé 
una heroïcitat. Helena Escobar 
(Terrassa, 1969) n’és una. Ella 
és la Bleda, un personatge que 
va descobrir i al qual dona vida 
des de fa una vintena d’anys. 
El nas vermell, la màscara més 
petita del món darrera la qual 
s’amaga la Bleda, ha donat pas 
a una altra Bleda, sense nas, 
també sense parla i treballant 
des del gest. Disposada a 
conquerir el públic de carrer 
i a internacionalitzar-se. 
Coneguem-la.
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Però ja havies fet una peça per adults,
Alicialicialicia, l’any 2000, amb direcció
de Txell Roda i amb la Marta Corral com
a companya a escena. I no era un mal
espectacle...

Segurament és el millor que he fet sobre 
l’escenari, però també em va demostrar 
que és un camí extremadament difícil 
i que no m’hi hagués pogut guanyar la 
vida. Només s’ha de comprovar quantes 
companyies sobreviuen de les de llavors, 
quantes en van sortir que en poguessin 
viure. Alicialicialicia era un espectacle de 
creació, que va tenir un recorregut massa 
curt. La vida d’actriu és molt complicada. 
Ja ho vaig intentar. Vaig anar a Madrid, a 
fer càstings i allà vaig veure que allò no 
em feia feliç.

Com és que et vas decidir pel clown?

La meva tesina a l’Institut del Teatre 
ja la vaig fer amb el nas de pallassa. 
Vaig descobrir que aquest llenguatge 
permet una connexió directa amb el 
públic. Molt més ràpidament que amb 
un personatge del teatre convencional, 
que pot arribar a connectar, és clar que 
sí, però és molt més complicat. El fet 
que aquesta connexió fos tan directa 
proporcionava molt plaer al públic i 
també me’n feia partícip. La màscara, el 
nas és un factor important en aquesta 
transformació que pateix el pallasso i fa 
que les expressions vagin més enllà. A 
partir de la tesina, el personatge es va 
anar fent més gran i vaig crear la Bleda, 
que és un personatge que s’assembla 
molt a mi, però no soc ben bé jo. És 
molt entranyable i aquest esperit infantil 
que té fa que s’apropi molt als nens i es 
converteixi en còmplice.

L’aposta per un públic familiar i no per un
d’adult, quina motivació té?

És una qüestió molt pensada. En part hi 
ha un motiu clar de mercat, té més sortida 
un espectacle familiar, però també és que 
la Bleda és molt més propera als infants, 
m’hi sento molt més còmoda, el meu 
llenguatge artístic s’hi adiu més. La Bleda 
no és una pallassa punyent o irònica, tot 
i que de tant en tant les deixa anar, però 
com les deixa anar una criatura, sense 
malícia. És un personatge més aviat 
tendre i té un punt de juganera amb el 
qual estic molt còmoda.

La Bleda no és una 
pallassa punyent 
o irònica, tot i que 
de tant en tant les 
deixa anar, però 
com les deixa anar 
una criatura, sense 
malícia.
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Tornem doncs a la pallassa. Després de
fer una mena de trilogia de la Bleda, la vas
tancar i vas començar una nova etapa, que
mantenia el personatge, però canviava els
processos de creació i producció. Com va ser?

La Bleda, com a personatge va néixer l’any 
2001. El primer espectacle va ser Històries 
de la Bleda, amb direcció i dramatúrgia de 
Txell Roda i en què també hi va intervenir 
en Pere Hosta —pallasso i parella de 
l’Helena. Després van arribar Palplantada 
Bleda i Una paradeta particular, en què 
la idea i la dramatúrgia eren meves i la 
direcció d’en Pere. Una vegada tancada 
la trilogia, vaig tenir la necessitat de la 
mirada externa, de treballar d’una manera 
un punt menys exigent i que la dramatúrgia 
no l’hagués de fer jo. Treballar espectacles 
de creació partint de zero presenta moltes 
difi cultats i necessitava un respir. Va ser 
quan vaig demanar ajut a en Jordi Palet 
i ja va venir amb el idea de Maduuuixes. 
Parla del cicle de la vida i va coincidir amb 
l’arribada de la nostra fi lla i tot el procés. 
Gràcies a tot plegat, a la meva trajectòria 
i la d’en Jordi Palet, a més de les virtuts 
de l’espectacle, vam entrar a Cultura en 
Gira i ens vam posar en el punt de mira 
com a companyia de teatre familiar. Ens 
començaven a tenir en compte.

I arriba el Tut-turutut la princesa!...

La idea era continuar en la mateixa línia, 
com així ho vam fer amb la princesa, però 
també amb La SuperBleda, sempre amb 
dramatúrgia d’en Jordi Palet i direcció 
d’en Pere Hosta, i jo aportant idees. 
Aquestes dues van ser un èxit, vam entrar 
a Temporada Alta, al Teatre Lliure, se’ns 
van obrir més portes. A la gent li agradava 
molt la SuperBleda, en podia haver fet una 
seqüela, però llavors em vaig adonar que 
fent una SuperBleda 2 m’avorriria. D’això 
fa un parell d’anys i vaig decidir fer un salt. 
Canviar totalment de llenguatge.

Un canvi molt radical. La Bleda és una 
pallassa molt vital, xerraire, cridanera, 
utilitza molt les interjeccions. En el nou 
registre deixes de banda la paraula i, atenció, 
el nas vermell. D’on surt aquesta necessitat?

Havia de fer aquest canvi per no avorrir-me, 
per continuar vivint. Per això hem tornat a 
l’espectacle de creació amb Les vacances 
de madame Roulotte (carrer) i Mon petit 
souvenir (sala). És el mateix espectacle, 
però adaptat a l’espai de representació. 
La idea original de l’espectacle és meva, 
la direcció és d’en Pere Hosta i la creació 
és a sis mans, entre en Pere, jo i en Xavi 
Casals, un especialista en teatre de gest, 
tot i que també ens va donar un cop de 
mà en Toti Toronell –pallasso resident 
a Olot i parella artística de Pere Hosta 
en alguns espectacles– i la Cia. Slow 
Olou. Jo he estat en tots els processos 
de creació d’en Pere i ell en els meus, 
treballem junts, i he pogut comprovar que 
el carrer és un espai brutal per treballar-
hi a nivell creatiu, amb la improvisació 
de l’aquí i de l’ara. A més, en ser al 
carrer tothom ho viu i hi entra. És la pura 
democratització de la cultura.

I et llances al carrer...

En tenia moltes ganes i vaig decidir 
llançar-m’hi. Un dels meus objectius 
també és la internacionalització i en 
aquest aspecte també vaig comprovar 
que era molt millor un espectacle sense 
paraules. La Madame Roulotte ha requerit 
canviar totalment la manera de treballar. 
Molts aspectes no han estat especialment 
difícils, però en d’altres m’hi he hagut 
de posar a fons i el gest n’és un. És un 
espectacle fi x, no és itinerant, com els 
d’en Pere, perquè fer-lo itinerant és molt 
exigent físicament i no ho aguantaria, 
m’haig de protegir. Tot i que no et pensis, 
fer-ne un d’estàtic també suposa força 
exigència física.

Tancada la trilogia, vaig tenir la necessitat 
de la mirada externa, de treballar d’una 
manera un punt menys exigent i que la 
dramatúrgia no l’hagués de fer jo. 
Treballar espectacles de creació partint 
de zero presenta moltes difi cultats i 
necessitava un respir.
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Un altre referent per 
mi, a part de Tati, 
és Buster Keaton, un 
comediant increïble, 
o Charles Chaplin. 
En vaig aprendre 
molt de tots dos, 
perquè en els 
anteriors espectacles 
me n’anava a la 
caricatura i en 
aquest espectacle 
això no és permès.

Les vacances de madame Roulotte és una
referència clara a Les vacances de monsieur 
Hulot, de Jacques Tati. Interpreto que
aquest és el principal referent.

I tant! Al principi no tenia una idea clara 
de cap a on aniria l’espectacle, només 
tenia clar el personatge de Tati i la 
pel·lícula, que vaig anar a veure amb 
els pares quan tenia uns 7 anys. Des de 
llavors sempre m’ha agradat i he procurat 
veure totes les pel·lícules de Tati. També 
hem anat a França a conèixer alguns 
dels escenaris naturals on es va rodar la 
pel·lícula i a veure la feina de creadors 
com Deschamps. Si això ho ajuntem amb 
què amb la família hem anat tot sovint de 
càmping, ja tenim el quadre sencer. Quan 
vas de càmping vius situacions diverses. 
L’excitació prevacacional, pensant com 
anirà de bé tot, l’arribada a lloc i la litúrgia 
de trobar un bon lloc, aparcar bé la 
caravana, a l’ombra, posar cadires, que 
el lloc estigui bé de vistes, instal·lar-se, i 
la mosca, la mosca de sempre que ve a 
tocar allò que no sona..., i el veí que ronca. 
Totes aquestes situacions formen un 
món, que es complementa amb una suau 
lectura de protecció del mediambient 
quan introduïm el mar i els plàstics que 
són com una plaga. Un altre referent per 
a mi, a part de Tati, és Buster Keaton, un 
comediant increïble, o Charles Chaplin. 
En vaig aprendre molt de tots dos, perquè 
en els anteriors espectacles me n’anava a 
la caricatura i en aquest espectacle això 
no és permès. La cara de pal que posa 
Buster Keaton, passi el que passi, és molt 
inspiradora en aquest sentit.

Què és el més important per enganxar
el públic?

L’ànima. Si el pallasso té ànima, és igual 
que no hi hagi una història al darrera. Mira 
en Tortell Poltrona, amb unes cadires, 
sense que hi hagi una història concreta, 
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t’explica el món sencer. En un espectacle 
de pallassos, si no hi ha ànima, malament. 
Si quan ha acabat l’espectacle només 
et diuen: “Ai, quina escenografi a més 
bonica”, no anem bé. La meva rulot és 
preciosa, però hi ha d’haver alguna cosa 
més perquè funcioni.

Al teu lloc web hi diu que els seus
espectacles pretenen “difondre un missatge
pedagògic i social a través de l’humor i el
joc teatral”. La tendència actual és fugir
una mica d’allò alliçonador. Com ho veus?

El meu web és força antic. És cert que 
la tendència, pel que fa al missatge 
pedagògic, als espectacles ha variat 
una miqueta darrerament i per això ens 
hem adaptat. Les vacances de madame 
Roulotte mira una mica més enllà, perquè 
també és molt important que la mainada 
es diverteixi. Abans el mercat potser t’hi 
portava una miqueta a això d’alliçonar 
perquè era el que et demanaven, sobretot 
des de les escoles, que és un mercat molt 
potent i competitiu. Ara la qüestió ha de 
ser més subtil, més ben feta, però encara 
persisteix aquesta idea. Ara, si fas les 
coses bé, segur que tens feina.

Quina diferència hi ha entre el públic
escolar i el familiar?

Per a mi no n’hi ha gaire. És a dir, en la 
feina que faig jo no hi ha gaire diferència 
i els espectacles estan bé per als dos 
tipus de públic. Hi ha companyies 
especialitzades en els escolars. Cerquen 
temes concrets que calgui tractar a classe 
o que els demanen i els fan, amb el perill 
que resultin excessivament alliçonadors i 
avorrits, de manera que realment no arriba 
al públic com hauria de fer-ho. Pel que fa 
al gènere de bromes que introdueixo en 
els espectacles, aprens a distingir amb 
quines riuran els infants, amb quines riuran 
els adults i amb quines riuran tots dos. 

Si el pallasso té 
ànima, és igual 
que no hi hagi una 
història al darrera. 
Mira en Tortell 
Poltrona, amb unes 
cadires, sense que 
hi hagi una història 
concreta, t’explica 
el món sencer. En 
un espectacle de 
pallassos, si no hi ha 
ànima, malament.



17

Entreactes — Infantils i familiars

16

Hivern 2021

Els infants són més de primera lectura o 
lectura immediata, de l’slàpstic, de les 
caigudes i bromes bàsiques, i en l’escolar 
es nota. Els adults no els agafes tant pel 
gest com pel text i per referències a temes 
d’actualitat, però aquest tipus de broma 
surt sola, improvisada i sense assajar...

Em deies abans que la idea és
internacionalitzar-te. No t’ho vas plantejar
amb la Bleda?

Vaig anar a fer una funció de SuperBleda a 
França. Va ser una feinada, em vaig traduir 
tot el text i al fi nal la gent no hi va entrar. 
És per això que vaig entendre que hi havia 
d’anar amb una peça sense paraules. 
La Madame Roulotte està pensada com 
ho està precisament per això, per sortir 
fora, encara que era en una situació 
pre-pandèmia, és clar. Ara estic com 
atrapada a la línia de sortida per començar 
a treballar la distribució de l’espectacle. 
L’he pogut fer poques vegades i friso per 
tornar a treballar. A més, ara la nostra 
fi lla ja té 15 anys i ja no demana l’atenció 
que demanava abans. En Pere fa anys 
que surt a l’estranger i jo en tenia moltes 
ganes. Ara, amb tot això de la COVID-19, 
a en Pere li ha caigut tot, tot, i és molt 
dur. Havia treballat molt per tenir una gira 
internacional l’estiu passat i ara a la tardor, 
increïble. Ja ho tenia fet i programat, 
només havia d’actuar i recollir els fruits i 
se’n va anar tot a l’aigua. Duríssim.

Un dels peròs de la internacionalització
és que els referents culturals no són els
mateixos a fora, no?

Ho tinc apamat. El fet d’haver treballat 
amb en Pere m’ha permès conèixer 
el públic. Fora d’aquí, a França o a 
Alemanya, per exemple, el públic és 
extremadament respectuós. Estan molt 
acostumats al teatre al carrer i et deixen 
treballar, presten atenció al que fa l’altre. 

Això aquí no passa, no hi ha aquest 
respecte per una qüestió cultural. 40 
anys de franquisme han fet molt mal. 
Com el fet que hi hagi unes quantes 
generacions que no siguem competents 
en l’anglès de manera generalitzada. El 
primer que vam tenir de teatre de carrer, 
que no fossin les cercaviles de gegants i 
tot plegat, són Els Comediants!

El cert menyspreu que existeix envers el
teatre familiar, que abans era molt més
acusat, creus que també és una qüestió
cultural?

Era considerat de segona i era menystingut, 
efectivament. També és una qüestió 
cultural, perquè tot allò que anava destinat 
als infants no tenia gaire importància. 
Abans les joguines eren primàries, rudes, 
i en canvi ara es té molta cura tant pel 
que fa al concepte com als materials que 
s’utilitzen. També passa amb els contes, 
molt més elaborats, i el teatre no podia 
quedar-se’n al marge. Ara cal abocar-hi més 
recursos i que les arts escèniques tinguin 
un lloc als currículums d’ensenyament. 
Que entrin al sistema d’ensenyament 
reglat des d’educació infantil.

Aquesta bona evolució permet mirar
l’horitzó amb una mica d’optimisme pel
que fa a la professió?

Hem fet molts passos endavant en el 
sector de les arts escèniques familiars. 
La TTP (Associació de Teatre per a 
Tots els Públics de Catalunya, que acull 
gairebé una vuitantena de companyies 
de tot el país i totes les de referència) ha 
fet molta i molt bona feina, fi ns al punt 
que som presents en programacions 
importants, on ens tenen en compte. 
Cal no baixar la guàrdia i no defallir. Tot 
això està provocant que les produccions 
siguin d’un nivell altíssim. No totes, en el 
teatre per a adults tampoc s’aconsegueix, 
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demanem que els polítics i els funcionaris 
que treballen en cultura tinguin prou 
empatia per fer bé les coses. I no és una 
qüestió només de diners. Companyies 
com nosaltres hem de poder dur la nostra 
feina als millors teatres i poder mostrar 
les nostres obres com fa tothom que 
tingui un mínim de qualitat. Molts la tenen. 
M’encanta anar als centres cívics i a les 
biblioteques, però també vull anar al 
Teatre de Salt o de Girona o a teatres de 
les comarques de format semblant.

Afegim-hi el tema de ser pallassa i dona, no?

Hi ha poques dones amb un solo de 
clown per mostrar-lo. Si la professió ja 
de per sí està desprotegida, imagina’t 
si a més ets una dona. Ets autònoma, et 
quedes embarassada, alletes si escau, 
però tot aquest procés et deixa fora de 
joc durant un temps en què és com si 
desapareguessis. Manquen recursos per 
poder fer possible la maternitat i la vida 
laboral. Com en totes les professions, 
direu. Doncs sí, però és que en la nostra 
no hi ha baixes o vacances remunerades. 
El sexisme hi és molt present encara, 
també en aquest món. ∫∂

però sí que hi ha companyies que han 
esdevingut referents en el seu àmbit, 
com en Pere mateix al carrer. L’exigència 
professional és molt alta.

A casa vostra, per si les coses no són prou
complicades amb això del COVID-19, sou
dos que pertanyeu a una professió que si
ja abans era fràgil, ara deu ser impossible. 
Com ho heu viscut?

Està essent molt dur. Moltíssim. Com ja 
t’he explicat abans, a en Pere li ha caigut 
tota la feina i l’esforç d’anys de fer-se 
un nom, de sortir a fora, de connexions 
internacionals. Tenia una gira que passava 
per Israel, Alemanya, França, Dinamarca... 
Tot va caure d’un dia per l’altre i ha 
estat terrorífi c. A més, veiem que cada 
vegada que surt un polític i obre la boca, 
la situació no fa més que empitjorar. 
Després del primer bloqueig, però, en 
Pere ha començat a fer un nou treball 
amb el Jordi Aspa (Escarlata Circus) i 
ha mantingut el nivell de creativitat alt, 
segurament com a refugi. Jo també estic 
ideant coses noves a llarg termini, però 
allò que és immediat, allò que et permet 
pagar les despeses, la feina, també hi ha 
de ser. Si no, ho tenim malament.

Per si la vida de comediants no era prou
inestable...

Hi ha gent que no suportaria la 
inestabilitat de la vida de comediants. 
És un aprenentatge personal. Faig ioga, 
natació, mires d’estar bé amb tu mateix 
i de viure el present, perquè això és un 
estil de vida. Quan ve la por, és el moment 
de respirar i tocar de peus a terra i ara 
més que mai. Abans sempre ens havien 
sortit coses, sempre ens n’havíem 
sortit amb la feina i portem tota la vida 
treballant. Ara, però, la por em sembla 
que està molt estesa per culpa d’aquesta 
situació excepcional. És per això que 


