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Viatge al.lucinant
per la ment humana
La companyia de Philippe Genty torna a triomfar
amb ‘Boliloc’, un passeig còmic pel subconscient

EL PERIÓDICO

33 El viatge còsmic de Christian Hecq i Scott Koehler a Boliloc.

Si perden el fil
de la història i ja no
saben qui és humà
i qui no, ¡felicitats!

GEMMA TRAMULLAS
GIRONA

U n equip de psicòlegs van in-
vestigar la ment d’un noi
que havia violat una estu-

diant en un campus nord-americà i
van descobrir que l’agressor havia
estat violat al seu torn als 12 anys
per un oncle seu. El trauma el va
desmembrar en 16 personalitats, ca-
dascuna totalment diferent de l’al-
tra. El creador francès Philippe Gen-
ty es va inspirar en aquest cas per
muntar el seu espectacle més re-
cent, Boliloc, que dissabte a la nit es
va estrenar a Temporada Alta. I mal-
grat la tremebunda arrencada, el
públic que omplia el Teatre Munici-
pal de Girona va començar a partir-
se de riure des del primer minut.

Genty ha confessat que la seva de-
dicació al teatre li ha permès al llarg
dels anys (i n’ha fet 70) tractar de tu
a tu els fantasmes de la seva pròpia
infància. Catalunya ha assistit a di-
verses de les seves teràpies escèni-
ques (Sigmund Follies, Dérives, Passa-
gers clandestins..., entre altres), totes
elles d’una impressionant bellesa vi-
sual, però cap de tan divertida com
aquesta. El responsable d’aquest gir
es diu Christian Hecq, un dels mi-
llors còmics de França, un mim amb
un impressionant arsenal de gestos
que ha posat el seu sentit de l’hu-
mor al servei de les excursions men-
tals de Genty.

Boliloc s’obre amb l’escena d’una
ventríloqua (Alice Osborne) que pre-
senta els seus ninots al públic. Un

d’ells no vol sortir de la caixa: «Dei-
xa’m en pau», repeteix amb una veu
d’ultratomba. És el record d’una ca-
sa en flames que no trigarà a assal-
tar la seva propietària. Els altres dos,
una vegada fora de les caixes i sense
l’embenat que els cobreix les cares,
es rebel.len contra la dona que els
està dirigint. Ells (Christian Hecq i
Scott Koehler) es transformen, pri-
merament, en dos éssers mig titella
mig humà (un capítol en què
l’audiència es va partir de riure) i,
després, en personatges de carn i os-
sos que més tard reduiran les seves
dimensions per viatjar per l’interior
de la dona.

PERDRE EL FIL / Si han llegit fins aquí
i han perdut el fil de la història, ja
no saben qui és humà i qui no, ¡feli-
citats!, d’això es tracta. Boliloc no és

una narració que resisteixi una
anàlisi racional; de fet, ni tan sols és
una narració, sinó més aviat una as-
sociació de situacions surrealistes.
Per convertir el món dels somnis en
una escena teatral, Genty combina
els jocs de llums, les ombres, la
música i l’escenografia amb habili-
tat d’il.lusionista. Així, el públic as-
sisteix bocabadat al viatge còsmic de
Christian Hecq, en què l’actor sem-
bla moure’s realment per un espai
amb gravetat zero.

Genty no està sol a l’hora de fer
els somnis realitat. Compta amb un
equip de manipuladors a l’ombra,
que aconsegueixen que Hecq voli,
que un tros de tela es metamorfosi
en una aranya gegant i que un mar
de muntanyes s’acabi empassant la
protagonista, les seves personalitats
i la casa en flames. H


