
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 06795M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 24/06/2007 - Hora: 21:46

icult
DILLUNS

25 DE JUNY DEL 2007 67espectacles el Periódico

«Les bombolles
no es poden
comprar»

25 ANYS DE BOMBOLLES DE SABÓ 3 L’ACOMPANYA A L’ESCENARI EL
PIANISTA JORDI MASÓ, INTERPRETANT OBRES DE MOMPOU

ROBERT RAMOS

MARTA CERVERA
BARCELONA

Pep Bou Artista visualPep Bou, l’únic domador
de bombolles, s’instal.la
al Tívoli amb el seu
sisè espectacle,
Clar de llunes.

«Espero que la gent
reflexioni sobre la
facilitat de disfrutar
amb les coses més
elementals»

–¿Viu dins d’una bombolla?
–Des del ventre de la meva mare.
Sempre m’ha agradat entretenir-me
amb coses creatives. Vaig començar
esculpint fusta i qualsevol cosa que
trobava. A Granollers, on vaig néi-
xer, estava en contacte amb arte-
sans: fusters, ceramistes, sabaters, pi-
capedrers. M’encantava veure’ls ma-
nipular coses.

–¿Com es va convertir en artista
d’aigua i sabó?
–Quan estudiava arquitectura tècni-
ca em vaig començar a vincular al
teatre. Feia obres de text però volia
mostrar metamorfosis en directe.
Coses que sorprenguessin el públic,
que es quedés bocabadat mirant la
meva feina com quan jo era petit i
observava els artesans.

–El que fa enganxa.
–Molt. Mirar bombolles és com mi-
rar al cel. No et canses mai de mi-
rar-lo. La prova és que molts han vol-
gut que torni amb el mateix especta-
cle i demanen que repeteixi Bufapla-
netes. Molts espectadors són pares
que vénen a ensenyar als seus fills
coses que ells van veure de petits.

–I es va posar a experimentar amb
bombolles.
–Bé, en un primer moment ho vaig
intentar amb altres materials: paper
i plàstic. Però eren materials limi-
tats. La capacitat de sorpresa amb
ells era poca. Després vaig descobrir
les bombolles, que són meravelloses
perquè no es poden comprar ni tam-
poc regalar.

–Gràcies a elles s’ha tornat un ex-
pert en sabons. ¿Quin és el millor
per crear?
–He arribat a la conclusió que el que
funciona més bé és posar un tant
per cent de sabó molt petit per man-
tenir la tensió de la bombolla. L’im-
portant és l’aigua.

–¿Té deixebles?
–He ensenyat a un grup de nois a
Port Aventura.

–¿Han après ràpid?
–No. Els va costar mesos aprendre.
S’ha de tenir molta paciència per ar-
ribar a fer un espectacle amb bom-
bolles que expliqui una història, que
no sigui simple espectacle de caba-
ret de cinc minuts. Hi ha hagut mo-
ments durs en què no sortien les co-
ses com jo volia. He tingut crisis pro-
fundes perquè no podia trobar el
que buscava, un registre que no
només fos bell.

–¿Projectes?
–El pròxim espectacle no l’interpre-
taré jo. Es dirà Avam, que significa a
veure en menorquí. Jo el dirigiré
però el faran cinc actrius a qui en-
senyaré a crear mons i personatges
amb el sabó.

–¿Per què col.labora amb Jordi
Masó?
–M’ho va proposar i em va agradar.
Treballar amb un músic com ell és
un luxe. Junts vam pensar en les
músiques que s’adaptarien més bé a
Clar de llunes. En l’espectacle jo miro
de seguir el seu ritme i ell el meu.

–Expliqui’m alguna cosa impossible
que hagi fet amb bombolles.
–Poso una bombolla dintre d’una al-
tra en una taula. Entre les dues, en
creo una tercera que omplo de fum,
i la faig girar. És una de les coses de
les quals estic més satisfet. Només
em surt la meitat dels cops. Aviso el
públic abans d’intentar-ho i, com a

molt, dono cinc oportunitats. Si no
em surt a la cinquena, ho deixo. No
tot està en la meva mà. Les bombo-
lles resisteixen més o menys temps
en funció de la humitat de l’aire.

–¿Hi ha missatge en el seu espec-
tacle?
–M’agrada pensar que les bombolles
fan reflexionar més sobre l’existèn-
cia i el fet que estem de pas. Espero
que la gent reflexioni sobre la inuti-
litat del luxe i del que és superflu i
s’adoni de la facilitat de disfrutar
amb les coses més elementals. Si les

bombolles aconsegueixen fer-nos
sentir més fràgils, excel.lent.

–Per bombolla, la política.
–No em parli de polítics. Visc a Cor-
ró d’Amunt, un petit poble afectat,
però menys que les Franqueses del
Vallès, pel quart cinturó que volen
construir de forma totalment in-
conscient. Es volen carregar un ter-
reny natural fantàstic només per ar-
ribar 10 minuts abans a un lloc. ¿Per
què volem córrer tant? ¿Per què ens
preocupen tant els cotxes?H

ríticac

Lletres: Boris Vian. Música: Diversos.
Direcció: Xavier Albertí. Teatre: Sala
Muntaner. Estrena: 20 de juny.

Ironia intimista

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
BARCELONA

‘BORIS VIAN, CONSTRUCTOR
D’IMPERIS’

Gairebé quatre anys després de la se-
va estrena, la Sala Muntaner recupe-
ra Boris Vian, constructor d’imperis,
un espectacle intimista que forma
part dels millors moments de la
història del cabaret literari. Xavier
Albertí al piano i Oriol Genís en la
seva doble condició d’actor i can-
tant protagonitzen un muntatge
centrat en 14 cançons i una sèrie
d’intencionats comentaris.

Vian (1920-1959), un dels més
atractius creadors de la nòmina dels
autors maleïts del segle XX, va ser
poeta, novel.lista i dramaturg. Ri-
card Salvat li va estrenar a Barcelo-
na, el 1963, la seva obra Schmürz.
Irònic, contestatari i rebel, va desta-
car també en la seva faceta de chan-
sonnier i músic de jazz.

El muntatge d’Albertí busca la
teatralitat de les cançons i la seva in-
terpretació. Els temes que es tranc-

ten en aquesta obra, traduïts i ver-
sionats per Josep Maria Vidal, tenen
a veure amb aspectes del sexe i de
l’amor, de les bombes atòmiques i
de la guerra, de l’esnobisme i de la
condició humana.

Temes que Boris Vian tracta amb
ironia i sarcasme, amb una poètica
mordacitat, i que compten amb la
música, en la majoria dels casos,
d’Alain Goraguerz.

Al llarg de l’espectacle hi ha al-
guns moments impagables, com les
cançons Vals quadrat; Sóc esnob; Fes-
me mal, Johnny, i el tango Els alegres
carnissers. El pas de quatre anys ha
permès algunes petites variacions i
actualitzacions respecte al primer
muntatge. A més a més, tant Albertí
com Genís exhibeixen una con-
fiança en el seu treball i en aquest
xou en concret que e l públ ic
agraeix.

La representació, d’una hora de
durada, funciona francament bé i
aconsegueix una destacable compli-
citat amb els espectadors. Ironia i
humor, denúncia i compromís se-
rien les bases d’aquest Boris Vian,
constructor d’imperis, un espectacle
musical recomanable, intimista i
provocador. I amb dos esplèndids
treballs: els d’Albertí i Genís.H


