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33 L’espectacular escenografia de ‘Snowshow’, un muntatge protagonitzat pel ‘clown’ rus Slava Polunin. 
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El ‘clown’ Slava Polunin invita a 
estimar la vida amb ‘Snowshow’

FERRAN COSCULLUELA
GiROna

H
i ha qui diu que els pa·
llassos actuen per als 
nens mentre que els clo- 
wns es dirigeixen al nen 

que tots portem dins. Segons aques·
ta definició, Slava Polunin és un dels 
millors clowns del món, digne hereu 
de mestres de la talla de Charles 
Chaplin, Marcel Marceau o Leonid 
Engibarov. L’artista rus presenta 
aquest cap de setmana a Girona Sla-
va’s Snowshow, un espectacle emmar·
cat en el festival Temporada Alta, 
amb què ja ha recorregut 30 països i 
que es va forjar el 1993, després d’un 
any d’improvisacions amb un amic 
sordmut.
 El muntatge, que no està recoma·
nat per a menors de 8 anys, és un pas·
seig pel paisatge de les emocions i les 
relacions humanes a través de la par·

L’espectacle de 
l’artista rus recala a 
Girona després del seu 
gran èxit en 30 països

ticular visió de l’autor. Un univers 
surrealista en què tot és possible i 
que recalarà al Teatre Municipal de 
Girona fins diumenge.
 Després d’abandonar la seva col·
laboració amb el Cirque du Soleil, 
Polunin va decidir donar un nou 
impuls a aquest projecte, que tenia 
guardat en un calaix. Snowshow és 
una festa de neu, bombolles i pilo·
tes gegants que formen part d’un ri·
tual màgic construït sobre imatges, 
fantasia, jocs i moviment. És un es·
pectacle que involucra l’espectador, 
que al final s’acaba convertint en el 
principal protagonista de la festa. 
«Al principi del xou, jo treballo i el 
públic mira. I al final de l’espectacle, 
jo miro i el públic treballa», fa bro·
ma l’autor.
 L’obra barreja l’absurd, la comè·
dia i la tragèdia amb sentiments tan 
humans com l’altruisme, la candi·
desa i la crueltat. És un còctel que 
provoca que cada persona extregui 
una idea diferent sobre l’espectacle. 
«Si a la sortida del xou preguntem a 
cinc persones què és el que acaben 
de veure, cadascuna ens explicarà 
una història diferent», assegura Po·

lunin. El clown rus considera que és 
molt difícil definir amb paraules 
una obra que està concebuda per ex·
plicar les coses sense necessitat de 
parlar.

METGES DE L’ÀNIMA / «El més màgic i 
complicat està precisament fora de 
les paraules», assegura. Per això pre·
fereix la mímica i les imatges, que en 
la seva obra tenen molta força mal·
grat la seva senzillesa. Encara que és 
un mestre de l’expressió corporal, 
Polunin també es deixa portar per la 
loquacitat a l’hora d’explicar en què 
consisteix el seu treball: «Un clown 
és aquell que guarda els seus som·
nis de nen i segueix sent un nen. Sap 
estar content, alegrar·se i sap viure 
i sentir la vida. Els clowns són anàr·
quics, no segueixen les regles, fan 
coses lògiques però estranyes, com 
ara sortir per la finestra en lloc de 
fer·ho per la porta perquè és més a 
prop. També són metges de l’ànima, 
perquè intenten obtenir el millor 
de les persones perquè tothom en 
disfruti. Després d’assistir a l’espec·
tacle d’un clown, la gent està en har·
monia». H

La recuperació de la memòria 
històrica a partir d’exercicis te·
atrals defineix el treball recent 
de Pablo Ley i Josep Galindo i de 
la seva companyia Projecte Gali·
lei. En aquesta línia s’inscriuen 
peces com Homenatge a Catalunya, 
La maternitat d’Elna i La ruta bla-
va. Tornen pel mateix camí amb 
Alícia ja no viu aquí, un retrat de la 
dona durant el franquisme que 
estrenen avui a la sala La Planeta 
de Girona i que farà temporada al 
febrer al Tantarantana.
 El projecte va néixer com un 
vestit fet a mida per a set joves ac·
trius vinculades a l’escola Eòlia, 
que regenten Galindo i Ley. Elles 
interpreten aquestes dones «cor·
rents, normals», recalca Ley, que 
van ser les víctimes en «les can·
çons, els anuncis i la vida quoti·
diana» d’una societat repressiva. 
En un epíleg de la peça amb «his·
tòries tremendament dures» de 
la guerra civil i de la immediata 
postguerra s’allunya aviat qual·
sevol indici de nostàlgia.

‘Alícia ja no viu 
aquí’, retrat de 
la dona en el 
franquisme

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BaRCELOna

 Textos, cançons, objectes i ves·
tits contribueixen a recrear un 
ampli recorregut des dels anys 40 
fins al 23–F. Un profund treball 
d’investigació ha ajudat a dibui·
xar les seqüències, els fragments 
del muntatge, que adquireixen la 
seva dimensió integrats en el con·
junt de l’obra, segons els seus cre·
adors. A aquestes dones les veu·
rem a l’escola, el dia del seu casa·
ment o quan una d’elles assassina 
el seu marit, segons un succés re·
al que va recollir El Caso.
 En aquesta història que té ins·
tants còmics, però que sobretot 
«emociona i toca», diu Galindo, 
no hi falta una banda sonora amb 
una dotzena de cançons d’aques·
tes quatre dècades, interpretades 
en directe per les actrius. Javier 
Gamazo, director musical d’Alícia 
ja no viu aquí, ha fet uns arranja·
ments «aguerrits» per dur·les al 
terreny que requereix la peça. 
«Hem intentat crear atmosferes 
per acompanyar», diu el director 
musical d’aquest homenatge, se·
gons explica el programa, l’Alícia 
que un dia va habitar el País de les 
Meravelles, i les Alícies que van 
patir la dictadura. H

Josep Galindo i 
Pablo Ley estrenen 
un nou exercici sobre 
la memòria històrica

J Nascut fa 59 anys en una 
localitat de 3.000 habitants 
situada a 400 quilòmetres 
de Moscou, Slava va viure la 
infància en contacte amb la 
naturalesa, entris boscos, rius 
i neu, molta neu, la mateixa 
que ara protagonitza aquest 
espectacle que ha donat la volta 
al món.

J A la seva família no hi havia cap 
antecedent teatral i molt menys 
còmic. Per això ell va acabar 
creant la seva pròpia família, 
l’Academy of Fools (Acadèmia 
dels Guillats). Aquesta escola 
intenta recuperar la rica tradició 
del clown rus. Queden pocs 
representants d’aquest estil 
nascut als grans circs i que 
ha donat noms com el d’Oleg 
Popov. GEMMa TRaMULLaS
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