
ÚLTIMAS PALABRAS DE 
COPITO DE NIEVE.    

Dossier de projecte; 
Posada en escena de Kika Garcelán partint del text de Juan Mayorga. 



“En el recinto más importante del zoo.

El Mono Blanco dormita en algo que recuerda al trono papal.

Cerca de él, el guardián, cuya actitud y aspecto son los del guardaespaldas de un hombre importante. Vigila los movimientos sospechosos del 

público. Si alguien echa comida al Mono Blanco, Él se adelanta a probarla. Da de comer al Mono Blanco, lo lava, lo espulga. De vez en cuando, 

toma nota de dichos y hechos del Mono Blanco.

El Mono Negro se concentra en una única tarea: acumular objetos formando una montañita que le permita acercarse a un  plátano elevado que 

jamás alcanza. Se alimenta de las sobras que deja el Mono Blanco y se mueve en el espacio que este le cede”.

(Primera acotació del text). 



PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Aquest projecte té com a punt de partida un text, Últimas palabras de Copito de nieve, de Juan Mayorga. Esta 
faula, d'un dels grans dramaturgs del nostre país, aborda la tematica la mort des d´un punt de vista filosòfic i ho enmarca en 
un possible discurs de Copito de nieve just abans de morir. Milers de persones han visitat la gàbia de Copito i ara és ell qui 
té alguna cosa a dir. El goril·la ens apel·la i es torna un reflex de nosaltres mateixa.

Tot el succeït en els últims temps ens connecta directament amb Últimas palabras de Copito de nieve. Tots ens 
hem sentit en captiveri l'últim any, hem sentit la mort ben a prop i ens hem fet moltes preguntes. En el text, Mayorga fa un 
homenatge a Copito però també a la filosofia tan necessària per a enfrontar-se amb els dilemes dels essers humans. 

Últimas palabras de Copito de nieve  de Juan Mayorga va ser el text triat per Kika Garcelán per a realitzar el seu 
muntatge final d'estudis de Direcció i Dramatúrgia en Escola Superior d'Art Dramàtic de València (ESAD). Està peça va ser 
estrenada dins de l'àmbit académic i ara Kika Garcelán, directora i productora, convoca al mateix equip per a portar-lo al 
àmbit professional. Vam tindre un primer apropament a la posada en escena d'aquest text però considerem que podem 
continuar treballant en ella. 

Sentim la necessitat fer arribar el testament del famós goril·la albí al públic. Especialment al públic juvenil que no ha conegut 
a Copito i així, establir un dialeg sobre la vida i obra d'aquest gran personatge. Parlem del tancament, de la mort, del teatre 
de la vida , els més jovenes, tenen molt a dir. 
 



ÚLTIMAS PALABRAS DE COPITO DE NIEVE. 

EL TEXT

GUARDIÁN: Copito de Nieve quiere hablar. Copito de Nieve quiere hacer 

tres declaraciones antes de morir. La primera se refiere al difunto Chu Lin. 

La segunda es un mensaje a los niños de Barcelona.                                      

La tercera es una respuesta definitiva a la pregunta: ¿Existe Dios?  



EL TEXT
Copito de nieve, el famós goril·la albí pateix una greu malaltia. 

Els seus cuidadors han disposat tot per a practicar-li l'eutanàsia. 
Mentrestant, milers de persones visiten la seua gàbia per a donar-li 
l'últim adeu a esta gran personalitat. El que no saben és que nostre 
Copito porta molt temps preparant un discurs de comiat. El seu 
discurs es veurà interromput o corregit per les paraules del guardià 
que li ha acompanyat els últims 38 anys i també, per la presència 
d'un goril·la negre que conviu amb ell, nostre Copito. 

La peça està plena de referències filosòfiques directes però 
indirectament, el text fa una revisió històrica, política i social 
d'Espanya entre 1966, data en què arriba el goril·la al zoo de 
Barcelona i 2004, any de la seua mort. No és casual que Copito 
vivint tants anys a Barcelona no parle català. 

Finalment, és un cant a la llibertat, al rebuig de les gàbies 
imposades o autoimposades. Copito ens anima a viure sense 
mascara, a fugir dels rols que uns altres inventen per a nosaltres. 

 (Copito es rebut per l´alcalde de Barcelona, 
1966)



L’ AUTOR. 

Juan Mayorga (Madrid 1965) dramaturg i director de la Càtedra d'Arts Escèniques i 
del Màster en Creació Teatral de la Universitat Carlos III de Madrid. 

És també acadèmic de número de la Real Academia de Doctors d'Espanya, soci d'honor de la 
Real Societat Matemàtica Espanyola i membre del Comité Científic de la Biblioteca Nacional 
d'Espanya. 

Llicenciat en filosofia i matematicas. La seua extensa obra ha sigut traduïda a més de trenta 
idiomes i els seus textos han sigut representats quaranta paisos. La seua obra, El xic de 
l'última fila, va ser adaptada al cinema per François Ozon en la premiada pel·lícula Dans la 
maison. Des de 2019 ocupa el seient corresponent a la lletra M en la Reial Acadèmia de la 
llengua espanyola.

Ha obtingut nombrosos premis i distincions, entre els quals destaquen Europa Noves 
Realitats Teatrals (2016), Nacional de Teatre (2007), Nacional de Literatura Dramàtica (2013), 
Nacional de les Lletres Teresa d'Àvila (2016), Valle-Inclán (2009), Ceres (2013), La Barraca a 
les Arts Escèniques (2013), Ull Crític de Ràdio Nacional (2000) i Max al millor autor (2006, 
2008 i 2009) i a la millor adaptació (2008 i 2013).

Aquest text de l'imprescindible dramaturg, Juan Mayorga, ens convida a entrar en la 
gàbia de Copito de neu, el famós goril·la albí del zoo de Barcelona.  A través d’este 
entreñable personatge, Mayorga, ens convida a reflexionar sobre la llibertat o la mort. També 
ens enfronta a les nostres pròpies misèries, al cap i a la fi, no estem tan lluny del mico.

Dalí visita a Copito el día del seu aniversari. 



… Por entonces, yo no sabía que Copito de Nieve era mucho más que un mono. 

Un día me enteré de que toda la ciudad se había puesto en cola para despedirse de él y se me ocurrió que, en esa última 
hora, el gran simio podía romper su silencio. El elegido, el favorito de los niños, el ciudadano ideal –desde el punto de vista del 
alcalde- por fin podía decir lo que pensaba. Sobre el guardián que lo custodia y sobre el mono negro que lo acompaña; sobre el 
alcalde; sobre esos seres humanos que lo miran con ojos llorosos y a los que conoce mejor que nadie, después de observarlos 
durante tantos años; sobre la vida y sobre la muerte. 

Sobre la vida y sobre la muerte, ¿por qué no? Al morir, el caballo relincha; el cisne canta; el mono filosofa. Sobre la muerte 
y sobre la vida. 

O sobre lo que le dé la gana, que es lo menos que puedes conceder a alguien en ese momento, que diga lo que quiera sobre 
lo que quiera. Aunque te suelte algo desagradable. Aunque te señale con el dedo y te diga: “No me gustas”.    

 Juan Mayorga. 

SOBRE EL TEXT. 



LA DIRECCIÓ

Kika Garcelán (Puçol, València, 1982) estudia interpretació a l'Escola de l'Actor (2001/2005) 
contínua la seua formació teatral a Buenos Aires, Madrid, Barcelona i València de la mà de docents com 
Rubén Szchumacher, Marcelo Bertuccio, Rafael Spregelburd, Jordi Milán o Alejandro Tantanian. 

Combina el treball com a actriu en el seu propi projecte, amb espéctacles con Kika i Planta (creació 
per al festival Cabanyal Intim a la seua edició 2012) mentre col·labora companyies com a Teatre de 
l'Inestable, Teatre Buffo, Colectivo Isquion o Carme teatre. 

En 2010 cursa el postgrau de pedagogia teatral de l´Universitat de València amb la finalitat d'adquirir més 
eines per a desenvolupar la seua labor com a docent de teatre en l'àmbit escolar i centres especialitzats 
d'atenció al major.

En 2011 comença els seus estudis de Direcció d'escena i dramatúrgia en ESAD València, finalitzant en 
2015 amb el muntatge de Últimas palabras de Copito de nieve, de Juan Mayorga. 

Ha participat en co-direcció de projectes com Sometines/A veces… al costat de P.Lozano,                   
Acosos y derribos S.L junt a J.Pallarés i C.Sanjaime de Teatre de lo Inestable 
o junt a P.Gregori de L´alegria està ací dins de la cia. La família política. 

En 2019 crea Bola, peça dirigida a la primera infància per a la cia. L´horta Teatre.
 
També col·labora com a ajudant de direcció; 

Ballets Parade i Les Biches, projecte de la Fundació General de la Universitat de València i el 
ISEACV, direcció artística de Maribel. Bayona. 1936/2025 La guerra civil ha començat Dir. Toni 
Tordera. Escena Erasmus /UV, 
Horta de L´Horta Teatre dirigit per Pau Pons (millor espectacle per a xiquet i xiquetes IVC 2019).
L´Electe de L´Horta Teatre dirigit per Carles Sanjaime, 
Lluna de Horta teatre/Centre teatral Escalante dirigit per Juan Pablo Mendiola. 

En 2009 crea, al costat de Diego Sánchez i Sergio Ibáñez, Los Reyes del Mambo dedicats al disseny i 
realització d'escenografia.



INTÈRPRETS

Naix a Alberic en 1979. Graduat en Art Dramàtic pel centre de 
Formació i Investigació Teatral La Casona, Mètode Accions Físiques 
K.Stanislavsky, Barcelona, 2002-2007. 

Contínua la seua formació teatral en Teatre d'Objectes amb Jaume 
Policarpo o Jordi Bertran, interpretant a Shakespeare amb Chema 
Cardeña, interpretació amb Manuel Lillo i Txiqui Berraondo, en 
tècnica vocal i cant amb Martin Reyners (Mètode Serge Wilfart), 
tècnica corporal per a l'escena amb Mónica Extremiana. 
Ha participat en diferents espectacles, Tu Canviaràs, El club dels 27 o 
Una nit com esta(en Microteatre VLC). ÚLTIMAS PALABRAS 
DE COPITO DE NIEVE de Juan Mayorga, dir. Kika Garcelán 2015 
(treball acadèmic ESAD València).  L'HABITACIÓ INNOCENT. 
Text i direcció Oscar Pastor 2010. VIATGE Al MÓN QUE 
VOLEM CANVIAR, espectacle produït per Save The Children 
2009, LUISA MILLER. Òpera. Direcció artística Lamberto Pugialli 
estrenada en Palau de les Arts Reina Sofia, València 2008. EL GOS 
DE L'HORTOLÀ de Lope de Vega. Dir: Juliette Piedevache.

Vicent Domingo. (Mono Blanc).

Entre els seus muntatges més recents destaquen;
Faust (2019) dirigit per Jaume Policarpo al Teatre Principal de València, 
Joc de Xiquetes(2016) de Bullanga Teatre, premi Max del Públic 2018;    
Happy End(2017) dirigit per Salva Bolta i produït per lVC.
Maruxa(2018), dirigida per Paco Azorín al Teatre de la Zarzuela de Madrid. 



Abraham García. (Mono Negre)

Actor titulat a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València, en 
l'especialitat d'interpretació textual. 

No obstant això, en la recerca de la formación en teatre fisic realitza taller 
amb la companyia de teatre físic, Loscorderos.sc (2015), Stephane Levy en 
el seu curs de Manyaga corporal dramàtica en 2013. Viatge a Florència 
l'estiu de 2014 per rebre formació amb Roberto Andrioli i Marco Bendoni 
en Commedia dell´art, dansa antiga i aplicacions acrobàtiques a l'escena. 

Posseeix nocions de dansa contemporània i aplicada.

Ha col·laborat en muntatges i tallers amb directors com: 
Chema Cardeña (Macbecth, 2016).
Eva Zapico (La millor família del món, 2015).
Kika Garcelán (Últimas palabras de Copito de nieve, 2015).
Ramón Moreno 
(Entre l'avarícia, la luxúria i la mort de Valle-Inclan i Peer Gynt de Ibsen).
Cessar Bernard (Manolo de Ramon de la Creu, 2012), entre altres.

INTÈRPRETS



Diego Sánchez. (Guardià)

Naix a Logronyo en 1979 i es forma en esta ciutat fins l'any 2002. Després 
continua la seua formació a l'escola navarra de teatre (Pamplona) on es diploma 
en interpretació textual. 

S'ha format amb professionals com Jesús Jara, Patxi Fuertes, Costanze Rotsner, 
Becky Siegel, Maria Teresa Dal Però…

Després de treballar a Navarra i La Rioja, en diferents companyies com a 
intèrpret, escenògraf i il·luminador, a l’any 2006 viatja a València on resideix en 
l'actualitat i desenvolupa la seua tasca profesional.
Ha treballat com intèrprete en companyies com Tururú Teatre(2000-2007), 
Tempomobile (2004-2006), Tributeatro (2008-2009), Visitants teatre (2008-2009),  
Teatro de lo Inestable (2010-2013), Señores Jaguares (2013-2014), (2015-2016) i 

En 2009 crea Los Reyes de Mambo i des d´eixe moment, combina 
l´escenografia, l´il·luminació i la participación com intèrpret. 

INTÈRPRETS



FITXA ARTISTICA

Últimas palabras de Copito de nieve de Juan Mayorga.

Direcció Kika Garcelán

Amb Vicent Domingo, Abraham García i Diego Sánchez

Escenografía   Los Reyes del mambo

Il·luminació Victor Antón

Espai sonor David Alarcón

Caracterització Alba Colorus

Imatge  Amparo Navarro

Vestuario Hijos de Antonio

Video NURO 

Producció Kika Garcelán 


