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Siguen las franquicias culturales.
Tras el Guggenheim en Bilbao, el
Louvre en Dubai, el Hermitage en
Barcelona... el Pompidou en Málaga

Eh... que dicen que en Siria hay
menos sensación de corrupción que
en España... pero aquí no pasa
naaaada... laralalá-trelerelé

Me pregunto en qué momento los
dinosaurios sintieron que algo
andaba mal

Nacho Vigalondo Cineasta

¿Los chistes de “va un francés, un
inglés y un español”, en los que el
tercero era ridiculizado a partir de
su nación, serán denunciables?

#tuitsdecultura Jordi Tresserras Professor de la UB
@ibertur

Sergi Cervera Actor i director

sia, el llenguatge. Estiu? Hivern?
Atenes és el nom del lloc, però es
tracta de l’Atenes de Shakespea-
re, la real probablement no la va
visitar. Juga contínuament pre-
guntant-se què és realitat. El llen-
guatge es troba al cor de la peça”.
I conclouen que el públic que

no hagi vist encara els Propeller
“veurà que la nostra feina, molt
física, creua barreres lingüísti-
ques, que és molt accessible però
molt veritable. I molt divertida
d’interpretar. Ens emociona espe-
cialment interpretar-la a Espa-
nya, on la seva passió, la sevamà-
gia i el seu surrealisme hi poden
encaixar bé”. Això sí, remarquen
que quan Edward Hall va crear
la companyia el 1997 no va tenir
només intèrprets masculins per
imitar el teatre isabelí, on les do-
nes no actuaven. “A la primera
història que va muntar, Enric V,
hi havia un cor de soldats. Tots
eren homes, a la gent li va agra-
dar, li van anar demanant més
obres així i això a més coincidia
amb el teatre d’època”.c

@Sergi_Cervera
Fito Conesa Artista
@fitoconesa@vigalondo

La falta
de càlcul

DAVID RUANO

E
ls Oscar del 1995 van concedir cinc
dels seus guardons, incloent el demi-
llor pel·lícula, a Braveheart, obra èpi-
ca dirigida i interpretada per Mel

Gibson sobre la lluita i la mort de l’heroi rebel
escocès William Wallace al capdavant d’un
exèrcit popular que es va resistir a l’ocupació
dels anglesos. Es tractava d’una producció cent
per cent dels Estats Units, amb facilitats de ro-
datge del Govern escocès, però res més.
Pot ser interessant fer un lleu exercici

d’ucronia i pensar que aquest premi se li ha-
gués concedit a Gibson aquest any 2014, en
comptes de fa gairebé vint anys. Segur que les
lectures de tal decisió serien múltiples, no tant
per la pel·lícula, sinó per haver estat aclamada
en un lloc tan influent com l’Acadèmia de Hol-
lywood. Amb aquesta capacitat simbòlica que
s’adjudica a les decisions dels Oscar, que són
interpretades com a representació dels interes-
sos geoestratègics de l’Amèrica delNord sence-
ra (com es va veure l’any passat amb Argo), se-
gur que el reconeixement aBraveheart seria lle-
git ara com una afirmació americana a favor
del procés d’independència escocès, davant els
dubtes expressats per alguns líders de la Unió
Europea. Encara que sigui retroactivament, al
perspicaç Alex Salmond no se li escaparà la
possibilitat d’emportar-se algun dia Mel
Gibson a fer un tomb per Edimburg, pel pont
de Stirling, el lloc de la victòria de Wallace, o
Falkirk, el lloc de la seva derrota, i amb això fer
una picada d’ull intel·ligent als votants que
dubten. Ningú no podrà acusar Salmond de fer
propaganda, perquè del que podria vanaglori-
ar-se és d’un fet indiscutible: que en el seu mo-
ment l’èpica fílmica escocesa va commoure el
públic americà.
Però aquest valor continua sent positiu per-

què Braveheart no és fruit d’una especulació
política ni publicitària, sinó d’un impuls estric-
tament artístic i comercial. Esgotat el model
èpic en el cinema americà, en el qual només es

recorre al western per certificar el seu crepus-
cle, Gibson va haver de trobar en el personatge
rebel escocès l’impuls primigeni d’aquesta ge-
nerositat llançada i valenta que inflama els he-
rois de les gestes. I això li va permetre utilitzar
en el cas escocès un tipus de puresa que ja era
impossible de reconèixer en l’univers americà.
Probablement si Gibson hagués assumit aquest
projecte ara mateix s’hauria trobat amb pres-
sions directes o indirectes d’estaments polítics
preocupats davant la lectura final de la seva
obra: si el film encoratjava el desig contempora-
ni d’independència que Wallace no va poder
culminar o si, al contrari, infonia un pessimis-
me final en comprovar-se que la batalla estaria
condemnada al fracàs.
Des de L’Eneida sabem que tota nova pàtria

necessita assentar-se en un relat fundacional.
Però sabem que en el cinema la voluntat didàc-
tica és la pitjor de les conselleres. Per això Bra-
veheart funciona com amirall, per la distància,
per la falta de càlcul.

L’Oscar a ‘Braveheart’
es llegiria ara com un suport
americà a la independència
escocesa

Jordi BallóPep Bou porta al Teatre Lliure ‘Bombollavà’

Bombollesa la
cordafluixa

l’obra també ha merescut els
guardons a la millor il·luminació
i composició musical.
Com a millor musical va vèn-

cerT’estimo, ets perfecte, ja et can-
viaré, dirigit per Elisenda Roca i
que també es va emportar el pre-
mi a la millor actriu de musical,
Mercè Martínez. El millor actor
demusical va ser Toni Viñals per
La flautamàgica, de Dei Furbi. El
millor espectacle de dansa va ser
Siena, de La Veronal, el familiar
La dona vinguda del futur, de
Marc Rosich, i l’internacional
Les tres germanes, deDeclanDon-
nellan. Rosa Maria Sardà va re-
bre el Butaca a la trajectòria.c

J. BARRANCO Barcelona

A
rriba Nadal i el Teatre
Lliure treu l’artilleria per
atreure el públic fami-
liar. I ho fa amb un valor

segurmalgrat que la seva especiali-
tat siguin les bombolles: Pep Bou,
que juntament amb tres músics i
moltes bombolles de sabó omplirà
la sala gran del Lliure de Montjuïc
des d’avui i fins al proper 4 de ge-
ner amb el seu nou espectacle, ti-
tulat molt apropiadament Bom-
bollavà. Un espectacle que s’havia
d’haver mostrat ja en la programa-
ció de fa dos anys del teatre però
que va caure del cartell a causa de
les importants retallades que va

patir la institució que dirigeix Lluís
Pasqual.
La nova creació de l’autor d’o-

bres com Sabó, sabó, Bufaplanetes
o Bereshit, la història més bonica
del cosmos, conté, segons explica,
un 80% de novetats i juga amb la
idea del funambulisme. Funambu-
lisme amb bombolles de sabó, es-
clar, l’art que Pep Bou fa més de
tres dècades que conrea.Unes bom-
bolles que fabrica amb aigua del
pou de la seva casa al camp i amb
sabó i glicerina per obtenir viscosi-
tat. I que en aquest nou espectacle

realitzaran el més difícil encara i
desfilaran per la corda fluixa per a
risc de l’artista. Per cordes de niló i
altres materials que les posaran en
un equilibri encaramés fràgil, però
segurament també encaramés poè-
tic que el que ja solen presentar les
bombolles de sabó. Unes bombo-
lles que es mouran sota el guiatge
d’un Bou vestit de blanc i aniran
acompanyades de projeccions rela-
cionades amb el funambulisme.
I de tres músics: Dani Espasa

–piano, acordió i director musical
de l’obra–, Xavi Lozano –flauta– i
Oriol Aymat –violoncel–, que inter-
pretaran durant l’hora i 20 minuts
que dura Bombollavà peces de
Txaikovski, Arvo Pärt i Òscar Roig
que aniran d’acord amb la incerta
vida de les pompes que creï Bou, la
durada de les quals, des d’uns se-
gons fins a franquejar la barrera
del minut, depèn fortament dels
corrents d’aire de la sala i sobretot
de la seva humitat. Amb un clima
fred i sec com l’actual les bombo-
lles s’assequen més ràpidament, i
per això el creador fa broma que li
aniria molt bé que plogués diària-
ment fins al dia que conclou l’es-
pectacle per tenir les condicions de
treball ideals. Tot i que, justament,
aquest equilibri inestable de les
fugaces bombolles de sabó és el
misteri que dóna vida al seu art i
que provoca que malgrat tota l’ex-
perimentació que faci i l’experièn-
cia que hagi acumulat amb obres
que han donat la volta al món sigui
sempremolt important la improvi-
sació, el factor sorpresa, el de les
pompes quan esclaten però també
quan cobren llarga vida.c

DOMINIC CLEMENCE

A les golfes. Una
escena del Somni d’una
nit d’estiu de la
companyia Propeller

L’artista s’arrisca
encara més i farà que
les bombolles desfilin
per cordes


