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Bombollesdel’Univers
Pep Bou i el físic Jorge Wagensberg uneixen els seus llenguatges a ‘Berishit.
La història més bella del cosmos’, un espectacle sobre les lleis de la natura

Teresa Bruna
BARCELONA

Coms’aguantenelsplanetes
al buit, què dimoni és el Big
Bang, com neix el primer
ésser viu multicel·lular, la
reproducció de les cèl·lules,
demostració de la llei de
Newton i del principi d’Ar-
químedes, d’on ve un hexà-
gon... Si fins ara les bombo-
lles de Pep Bou ja eren un
miracle, a Berishit. La his-
tòria més bella del cosmos,
plantegen preguntes com
aquestes i les responen amb
emocions. L’artista, investi-
gador d’un dels llenguatges
més efímers i delicats,
s’uneix a un dels científics
més carismàtics i verbal-

mentseductorsdelmoment
per crear una història de la
vida en paraules, imatges,
música, sentit de l’humor i
bellesa. Serà els dies 26 i 27
a l’Auditori de La Mercè (Gi-
rona), en estrena absoluta
per al Temporada Alta.

Segona fusió dels mestres
El projecte neix d’una altra
unió de Bou i Wagensberg
l’any 2004, en ocasió de la
inauguració del CosmoCai-
xa. La capacitat poètica i al-
hora convincent que en
aquell moment va mostrar
la fusió dels dos llenguatges
els ha portat a un nou espec-
tacle el títol del qual ja situa
elsentesos:Berishités lapri-
meríssima paraula de la Bí-

blia. “Fonèticament també
voldiraixòquediuenelstea-
trers de molta merda. És ca-
sualitat, però cau bé!”, diu
Pep Bou.

Berishit planteja un re-
corregut des del primer
ésser viu i va explicant les
lleis de la natura: “Hem
pogut visualitzar què vol dir
comprendre, una paraula
que jo mai havia pogut expli-
car fins ara. Hem aconse-
guit fer una galàxia, l’anell
de Saturn, el Sistema
Solar... amb les bombolles, i
ens hem adonat que la belle-
sa és bàsica per comunicar
la comprensió.

“És un espectacle on dia-
loguen la bellesa i la intel·li-
gència”, assegura Wagens-

berg entusiasmat, mentre
Bou, tímidament, apunta
que “les bombolles tenen un
temps de vida supeditat al
grau d’humitat que trobem
alteatre.Peròestictranquil,
perquè ell és tan savi que, si
esclaten abans d’hora, expli-
carà coses, fins i tot explica-
rà el perquè han esclatat i,
mentrestant, jo podré fer
una altra bombolla!”.

L’admiraciómútuaquees
tenen els dos científics és
una injecció de desig de
veure l’espectacle. “Potser
podrem aconseguir que un
forat negre devori la galà-
xia...”diuWagensberg,men-
tre Bou li respon que “això
encara no ho hem decidit!”.
El –mai més ben dit– bufa-

planetes assegura que el
muntatge ha significat per a
ell la “recerca de nous efec-
tes i noves bombolles”.

Per Wagensberg, actual
director científic de la Fun-
dació laCaixa,Berishitcom-
bina tres llenguatges dife-
rents: “Teatre, que vol dir
presència real, i la realitat és
la millor manera de trans-
metre estímuls. Ciència,
perquè la bombolla és un ob-
jecte científic teatral que
parla del coneixement. I
museografia contemporà-
nia, perquè ho podríem por-
tar a tots els museus cientí-
fics del món”. I conclou:
“Veniu, fins i tot farem pre-
diccions”. No sap que gaire-
bé no queden entrades! ■

CatalunyaalFestivaldeCinedeSarajevo
El certamen va
acollir la projecció
d’un documental de
producció catalana

Redacció
SARAJEVO

La quarta edició del Festi-
val Internacional de Cine-
ma i Drets Humans, cele-
brat la setmana passada a
Sarajevo, ha significat la
consolidació d’aquest cer-

tamen, que va durar cinc
dies i va comptar amb 22
pel·lícules i documentals
provinents del Canadà,
Àustria, els Estats Units,
Suècia, Itàlia, Macedònia i
també Catalunya.

En el marc del programa
de cooperació cultural de
l’ONG Igman - Acció Soli-
dària, enguany el Festival
ha obert una finestra cata-
lana a través del Clam, Fes-
tival Internacional de Cine-
ma Solidari de Navarcles.

L’acord a què van arribar
els festivals català i bosnià
abans de l’estiu, i que ha
estat possible gràcies al su-
port de l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvo-
lupament, estableix una
secció catalana a Sarajevo
i una secció bosniana al fes-
tival de Navarcles, que tin-
drà lloc a partir del darrer
cap de setmana de febrer
de l’any vinent.

Dilluns a la nit va tocar
el torn a la secció catalana,

que va comptar amb la pre-
sència del president del
Clam, Josep Maria Carrillo;
el director Iñaki Elizalde,
que va presentar el docu-
mental L’oblit de la memò-
ria; la cap de l’àrea de sen-
sibilització, educació i
capacitats de l’Agència Ca-
talana de Cooperació, He-
lena Vicente, i Francesc de
Dalmases, president d’Ig-
man - Acció Solidària. La
secció catalana es va clou-
re amb la presentació d’un

segon documental de fic-
ció, El barri és nostre, del
realitzador osonenc Quim
Crusellas.

La presentació de Carri-
llo va posar de manifest “la
voluntat dels nostres festi-
vals d’apostar per un cine-
ma que esdevingui una
eina activa de denúncia so-
cial, política i econòmica”.
Vicente es va comprome-
tre amb la internacionalit-
zació de “les iniciatives sor-
gides en l’àmbit cultural de

Catalunya que tinguin per
objectiu la cooperació i
l’educació pel desenvolupa-
ment i la promoció d’inici-
atives de transformació so-
cial”. Des d’Igman - Acció
Solidària es va celebrar el
projecte de relació entre
tots dos festivals “en la me-
sura que també és tasca de
les ONG fomentar la coope-
ració i les relacions inter-
nacionals entre el nord i el
sud en àmbits com l’art i el
cinema”. ■

Jorge Wagensberg i Pep Bou, dos artistes i alhora dos científics carismàtics capaços de fer comprendre l’incomprensible, fascinaran el públic del Temporada Alta només dos dies ■ DAVID RUANO

El Temporada Alta convoca la
quarta edició del premi Quim
Masó a projectes de producció
teatral: “No es premia el text,
sinó l’esforç de tirar endavant
projectes de gent del país”,
explica Salvador Sunyer, di-
rector del festival. El premi, a
més de l’aportació econòmica,
inclou la seva estrena. És el
cas de Regla de tres, de Joan
Casas, de la Cia. Les Mateixes,
amb direcció d’Ester Nadal i
Yvette Vigatà, que es podrà
veure dijous 26 a La Planeta.

Torna el premi
Quim Masó a la
producció teatral


