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Godotte, en aquest cas, hi
és, ningú l’espera. Ningú
sap en aquest cas com ha
arribat, surt del no-res, pe-
rò és extravagant i està
convençut que existeix la
possibilitat, com els gals,
que el cel caigui al damunt
de tot i ningú no se n’ado-
ni. Du un casc blau, unes
ulleres de bussejar, un gec
i dues sabates enormes. És
la viva imatge de la por, la
por de la guerra, de l’altre,
de tenir por, i darrere seu,
un altre pes, un feix de lle-
nya seca que representa
l’Amazònia devastada que
s’està morint. Però Alba
Sarraute convida a fer un
viatge interior, a Mirant a
Yukali, un món imaginari
al qual no es pot accedir i
del qual no es pot gaudir
amb una motxilla tan car-
regada, de manera que el
personatge, a mesura que
va deixant llast i desgrana
textos i poesies de Miguel
Hernández, Saint-Exupé-
ry, Brecht, Baricco, Rous-
seau, Koltés i la mateixa
Sarraute, fa que el públic

l’acompanyi en el seu viat-
ge cap a Yukali. Segons la
mateixa Sarraute, aquest
«xou femení que estimula
l’ànima amb humor i circ»
és una «manera lleugera
de veure les coses pe-
sants».

Fent camí propi
Si hi ha quelcom en què
coincideix tothom qui ha
vist aquest espectacle és
que és innovador pel que
fa al llenguatge dels pa-
llassos en aquest país. Sar-
raute recupera la idea del
cabaret i les varietats per
recuperar també totes les
formes d’expressió possi-
bles, jugar i experimentar,
amb una gran llibertat.
Aquesta actriu i pallassa,
que s’ha format a l’escola
de circ Rogelio Rivel de
Nou Barris i a l’escola An-
ne Fratelli de París, va
aconseguir el premi de les
Nits Golfes del Festival de
Pallasses d’Andorra el
2007, i el tercer premi Sa-
mi Miguel per votació po-
pular de la Fira de Tàrrega.

La pallassa Alba
Sarraute descobreix

Yukali al públic,
avui a La Mercè

Presenta un espectacle de varietats
«tragicòmic obert a l’esperança»

● Yukali: món imaginari interior que tothom té, al qual no
es pot accedir i del qual no es pot gaudir sense oblidar pre-
vencions, pors i prejudicis. La pallassa maresmenca Alba
Sarraute convida avui (21 h) a Yukali el públic que la vagi a
veure a l’auditori del centre cultural La Mercè, de Girona.

Godotte, l’equivalent femení de Godot, un personatge que
mostra Sarraute al seu espectacle. / LAIA ALONSO

DANI CHICANO / Girona
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● Barcelona. Les últimes novetats
que s’han incorporat al progra-
ma d’activitats del Saló del Cò-
mic es van donar a conèixer
ahir: una exposició de planes
originals de Flash Gordon, que
commemorarà el 75 anys de la
creació del personatge, i els 100
del naixement del seu creador, Alex
Raymond, i la dedicada a Obama, que
intenta demostrar la capacitat que té el
còmic contemporani d’incorporar els
fets d’actualitat. La figura d’Obama es
va convertir no fa gaire en un personat-
ge d’historieta en un còmic de Spider-

man i també ha actuat en un dels
àlbums de Mortadelo y Filemón,
d’Ibáñez. El Saló del Còmic
s’inaugura demà i estarà obert
fins dilluns a Fira de Barcelona
(www.ficomic.com). La comu-
nitat convidada al Saló és Galí-
cia, però a més hi haurà també

una presència important de Valònia i
Brussel·les amb motiu de la celebració
enguany a Bèlgica de l’Any del Còmic
(www.bd-wallonie.be). / JAUME VIDAL

Més informació, a www.elpunt.cat�

BARCELONA
El Saló del Còmic dedica exposicions a Flash Gordon i Obama


