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Bob Esponja, el dibuix animat elevat a icona universal, protagonitza un musical al Palau Sant Jordi

BobEsponja,laesponjaque
podíavolar
PALAUSANTJORDI
2degener
Bob Esponja!! La Maria corre
cap al seu ídol, l’abraça, li en-
senya entusiasmada la seva
versió en peluix de la criatura
groga, flonja i porosa com un
formatge suís, i un fotògraf
professional la immortalitza
amb el Palau Sant Jordi de
fons. Els personatges del
musical Bob Esponja, la es-
ponja que podía volar no ha-
vien d’esforçar-se gaire, per-
què el públic ja venia absolu-
tament entregat.

Aquesta esponja marina
de Fondo de Bikini, que eixu-
ga i goteja, amb immensos i
innocents ulls blaus, que
porta pantalons curts, ja fa
temps que va deixar de ser
un simple dibuix animat per
convertir-se en el gran tri-
omfador de les mones de
Pasqua i dels caganers, en
una icona estampada a les
samarretes i a les motxilles.

Els nens i els no tan nens
l’adoren. Potser perquè en
Bob Esponja és un entusias-
ta compulsiu. És feliç i inno-
cent, té mirada de nen amb
ganes de passar-s’ho bé, i
viu en un estat d’eufòria per-
manent. Al musical té un
somni, vol volar, i vindica per
activa i per passiva el dret a
no abandonar aquesta qui-
mera, mentre els seus com-
patriotes sardines, crancs,
lluços i llobarros se’n burlen

i li diuen de tot menys gua-
po. Però una cosa és veure’l
durant vint minuts a la tele-
visió, amb alguns gags ver-
bals que fins i tot poden fer
riure als adults, i l’altra són
quasi dues hores de musical,
que es fan un pèl llargues.

Entre el públic abunda-
ven els infants de 3, 4 i 5
anys, que mataven el cuc
amb les crispetes i que no
van defallir. En Pablo, que
feia poc havia fet dos anys,
malgrat que no entenia gai-
re cosa, s’escapava de la tu-
tela dels pares per ballar i pi-
car de mans al passadís. En-
tre els més grans era clar qui
eren els favorits. Quan en
Patricio, una estrella de mar
de color rosa, curta de gam-
bals, hedonista, amant de
les llargues migdiades, dels
banana split i de tot allò que
sigui comestible, va aparèi-
xer hi va haver crits d’alegria.

En Calamardo, que és l’antí-
tesi d’en Bob Esponja, nega-
tiu, amargat, pragmàtic i
pessimista, no va ser saludat
amb tanta eufòria.

A la sortida hi havia cua a
la botiga de marxandatge i la
majoria de pares s’adreçaven
als fills amb un “T’ha agra-
dat?”. La resposta majorità-
ria era un sí. O en el cas de la
Martina, un sí amb un però:
“A mi em va agradar més al
cinema”.

Sigui com sigui, a més d’un
adult el pot temptar viure
una temporada a Fondo de
Bikini, on, com canta en Bob
Esponja, “res no podrà preo-
cupar-te i tothom et saluda-
rà”. Ni crisi, ni maldecaps, si-
nó l’entusiasme infantil de
l’esponja “més feliç del món”,
encantada de treballar al res-
taurant de cuina ràpida El
Crustaci Cruixent. I a prendre
pel sac la maduresa.
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Bob Esponja és un entusiasta compulsiu amb ganes de volar en companyia
de meduses gelatinoses. PERE VIRGILI

L’esponja més feliç del món canta i balla
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Els festivals musicals han aconseguit una fidelitat a prova
de bombes. El Faraday, que se celebrarà a Vilanova i la Gel-
trú de l’1 al 3 de juliol, ja ha exhaurit els primers cent abona-
ments especials que havia posat a la venda. El més sorpre-
nent és que encara no s’ha fet públic el cartell.

El Faraday esgota els primers abonaments

Pete Postlethwaite, el pare de Daniel Day-Lewis a la pel·lí-
cula En el nom de pare, va morir diumenge a Shrewsbury
(Regne Unit) als 64 anys, després de patir un càncer. La
seva filmografia inclou títols com ara Sospitosos habitu-
als, La meva vida com una rata i El jardiner fidel.

Mor l’actor Pete Postlethwaite

El doble CD recopilatori de Johnny Cash Bootlegs 2: From
Memphis to Hollywood, que es publicarà el 22 de febrer
als Estats Units, inclourà fins a divuit gravacions inèdites
de la seva etapa a la discogràfica Sun Records.

Més material inèdit de Johnny Cash

Els nens adoren aquesta esponja marina groga i po-
rosa que viu al psicodèlic Fondo de Bikini. PERE VIRGILI


