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Escultures vivents 
sobre l’escenari
3Zimmermann & de Perrot presenten ‘Hans was heiri’

MARTA CERVERA 
BARCELONA 

T
ot ésser humà viu en l’etern 
dilema de voler ser dife-
rent i especial però, a la ve-
gada, sentir-se igual que la 

resta i ser part d’una comunitat. 
Aquesta necessitat de pertànyer al 
grup i a la vegada rebel·lar-se contra 
la uniformitat és la base de Hans was 
heiri (És el mateix), el nou espectacle 
de l’aclamada companyia suïssa 
Zimmermann & de Perrot. L’espec-
tacle es presenta només avui i demà 
al Teatre Municipal de Girona. 
 Cinc especialistes de circ i dan-
sa contemporània –Tarek Halaby, 
Dimitri Jourde, Gaël Garcia, Mélis-
sa Von Vépy i Methinee Wongtrako-
on– col·laboren amb ells a Hans was 
heiri, un excèntric desafiament en 
què els objectes prenen vida gràci-
es a una original i sorprenent pro-
posta. «Adorem observar la gent. El 
nostre treball és un reflex de la vi-
da», diu Martin Zimmermann, co-

director del muntatge juntament 
amb Dimitri de Perrot. «En aquest 
cas ens hem centrat en el que ens 
uneix i ens diferencia com a éssers 
humans. La veritat és que no som 
tan diferents», afegeix. El primer 
pas va ser observar les caracterís-
tiques dels seus col·laboradors per 
crear uns personatges que, en es-
sència, no s’allunyen gaire de la se-
va personalitat. Com en les seves 
tres obres anteriors, GaffAff, ÖperÖ-
pis i ChoufOuchouf, la seva nova obra 
recrea aquest univers imaginatiu, 
surrealista i màgic, apte per a tots 
els públics, on pot passar de tot.

ESCULTURA VIVENT / El muntatge fuig 
de les fronteres entre música, dan-
sa, circ i teatre. Convida a somiar: 
«Nosaltres només fem un 50% de 
l’espectacle, la resta se’l munta l’es-
pectador al cap», afirma de Perrot. 
«Les nostres obres són escultures vi-
vents que mai s’acaben», afirma 
Zimmermann. Des que ell, proce-

el CirC ContemPorani arriba a temPorada alta

dent del circ, es va unir al músic de 
Perrot fa 15 anys, la seva obsessió ha 
estat provocar sentiments a partir 
del més essencial a través de l’hu-
mor, la gestualitat i el teatre d’ob-
jectes. «El clown és l’ésser actor més 
lliure i polivalent que existeix. És 
capaç de connectar tant amb un 
nen com amb una persona gran i ai-

xò és el que perseguim». Asseguren 
que la tècnica és secundària tot i 
que tant ells com tot l’equip estan 
de sobra preparats. «El nostre objec-
tiu és aconseguir emocionar al mà-
xim amb el mínim, com feia Char-
lie Rivel», destaquen. «Tant de bo 
que de vells arribem a ser com ell i 
altres grans pallassos». H

33 Una imatge de ‘Hans was heiri’, que avui s’estrena a Girona.

MARIO DEL CURTO

Artistes capaços 
de transformar en 
art el més banal

33 La base del treball de la com-
panyia consisteix a observar la re-
alitat amb deteniment per aprofi-
tar el ric camp de cultiu que per a 
ella és la societat actual. En el 
fons, comenten, les seves creaci-
ons s’assemblen a les pel·lícules 
de Woody Allen perquè, com el ci-
neasta novaiorquès, ells sempre 
es pregunten el mateix sota òpti-
ques diferents. Les contradicci-
ons de l’ésser humà són la base 
de les seves propostes. «Mai par-
tim d’una narració, en tenim prou 
captant com es comporten les 
persones i a partir d’allà explo-
rem», expliquen aquests asos de 
la comunicació sense paraules. 
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