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Teatre

Fundació Palo Alto  
Fins al 14 de desembre
 
Woyzeck no és només una obra 
inconclusa. El brutal i 
imprescindible text de Georg 
Büchner –sense ell potser el 
teatre europeu seria un altre– 
personifica el mite del caos com a 
esperó creatiu. El drama 
existencial del soldat ras Franz 
Woyzeck era un munt de papers 
solts oblidats en un calaix, sense 
ordre, gairebé il·legible. Va ser 
l’escriptor Karl Emil Franzos qui 
va recuperar els lligalls i els va 
reelaborar en la versió que l’ús ha 
convertit en canònica, encara que 
amb el debat obert.

La proposta de Marc Rosich 
(director convidat de Parking 

Shakespeare) és neta, lliure del 
pes metateatral de la troballa del 
manuscrit i la biografia de l’autor 
que solen contaminar moltes 
posades en escena, embriagades 
davant la possibilitat de tancar el 
missatge inacabat de Büchner. 
Rosich, en canvi,opta per 

reconduir la tragèdia cap a un 
entorn més proper a la literatura 
de postguerra alemanya, com un 
ressò de l’univers de Günter 
Grass. El centre del muntatge 
està ocupat pels personatges i les 
seves miserables vides. I potser 
per la mirada alerta –allunyada 
de la realitat– de l’infant que creix 
en aquest lloc trist, obligat a 
deixar-se bressolar per una cançó 
de bressol que funciona com a 
mordassa contra el mal de viure.

El treball actoral és potser dels 
millors que ha ofert Parking 
Shakespeare, i cal  destacar el 
treball d’Ester Cort (Marie) i, 
especialment, el de Carles 
Gilabert (Woyzeck), amb una 
gran tensió entre la clarividència i 
la ràbia de la dignitat amenaçada, 
i el dimoni de la bogeria i la 
gelosia.  –Juan Carlos Olivares

Teatre Lliure: Montjuïc  
Fins al 4 de gener
 
Hi ha coses tangibles, no gaires, 
que conserven la capacitat de 
sorpresa, d’empatia, d’emoció 
encara que les veiem només de 
tant en tant. Les bombolles de 
sabó, per exemple. Fa molts anys 
que Pep Bou ho va descobrir i des 
d’aquell Bufaplanetes fins avui ha 
investigat com relacionar-se amb 
elles, com domesticar-les per 
aconseguir jocs de poesia visual 
en moviment que ens parlen de la 
fragilitat i la bellesa alhora. No és 
tan fàcil. Sobretot quan 
constantment es volen superar 
els límits de la física i la química, 
quan s’experimenta per 
aconseguir una solució al 
problema de la fragilitat de la 
bombolla, quan es persegueix 
que aquestes s’insereixin en un 
marc i una atmosfera de llum i so 
que doni com a resultat una 
imatge diferent, única, impactant,  
que, a més, durarà uns instants, 
perquè és cosa de la seva 
naturalesa.

A Bombollavà, Pep Bou és altre 
cop un alquimista que juga, 
ensopega, i torna a jugar. Moltes 
hores d’assaig se’n poden anar 
per la claveguera si el medi on 
treballa no és  prou humit. La vida 
de les bombolles és efímera i 

delicada com una carícia, 
terriblement delicada. I bonica. 
Bou ha tornat a la bombolla més 
tradicional i reserva les 
superfícies planes per al final de 
l’espectacle. L’alquimista, però, 
ha d’imaginar-se els aparells i fer-
los construir. Tot és artesania.  En 
aquesta ocasió hi ha un joc amb 
un pentagrama i el tres músics 
que l’acompanyant realment 
sensacional. Una troballa que de 
pas ens introdueix al que seria 
una partitura de música 
contemporània dintre d’un espai 
sonor admirable que barreja el 
jazz amb fragments de swing. 
Bou vol que les bombolles es 
moguin, s’ajuntin i creïn formes 
inimaginables. No, no són sempre 
esfèriques. I Bou aconsegueix, 

amb el seus ginys, que les 
bombolles no facin cap a terra i, 
en canvi,  volin com globus 
buscant el cel de l’escenari.

Bombollavà és un espectacle 
tan delicat com els materials de 
l’artista. No sempre les bombolles 
fan el que el manipulador vol. Ai 
la humitat! Ai la temperatura! Ai 
el vent que bufa a fora i resseca 
l’ambient. Però cal insistir. I està 
pendent. Perquè l’exercici acaba 
sortint però calen alguns intents 
fallits. L’oh i l’aplaudiment, com 
passa en el circ, està garantit, 
quan per fi la bombolla 
s’estabilitza. Durant uns segons, 
un minut. I l’alquimista posa dins 
un collar de perles de sabó. Què 
fàcil! Què difícil! Que poètic!  
–Santi Fondevila

Woyzeck

Bombollavà

 No cal gastar ni un adjectiu 
en aquells que només 

pretenen, únic objectiu, enfonsar 
qualsevol manifestació cultural. 
Així que no pensin que la 
salmòdia d’aquest senador, de 
poc fiar i d’esperit escardalenc, 
parlarà d’ells, sinó de com algú o 
alguna cosa del món del teatre 
esdevé popular. Gràcies al Somni 
d’una nit d’estiu dels Propeller 
que va poder veure a Girona.

 Si ets barceloní i no 
t’interessa el teatre, potser 

no n’has sentit ni a parlar, de la 
tropa d’Edward Hall. No passa 
res. Però si ets gironí, segur que 
et sona. Els Propeller han estat 
sis vegades a Temporada Alta i 
en el seu últim pas pel festival 
han omplert quatre vegades el 
Municipal de Girona, cosa que 
pocs poden fer, d’aquí o de 
qualsevol banda. Amb un 
espectacle en l’anglès de 
Shakespeare, subtitulat en 
català, i de ritme vertiginós. 
Poca broma.

 Per què són populars, els 
Propeller, a Girona? 

D’entrada, perquè són molt bons. 
No cal saber un borrall d’anglès  
per passar-s’ho pipa amb ells. 
Després, perquè han comptat 
amb la confiança d’uns 
programadors que els han 
continuat convidant, i d’un públic 
que ha entrat en el seu joc. I, 
finalment, perquè fan un tipus de 
teatre molt proper, infantil, fins i 
tot, que és com una bona 
pel·lícula de Pixar: t’abracen 
tendrament i no els pots deixar 
anar; quedes meravellat.

 La popularitat es guanya 
amb esforç i treball, però 

també necessita de 
complicitats, d’algú que aposti 
per tu, ja que no hi ha res més 
trist que ser famós post mortem. 
I sovint tinc la sensació que ens 
hem oblidat de sembrar, amb 
l’excusa de la crisi. Si algú no 
malda perquè neixi la nova Perla 
29, el nou Jordi Galceran, no hi 
haurà Propeller que ens salvi. És 
el repte de Temporada Alta: 
disparar un  Propeller local cap a 
l’espai. Aixecar alguna cosa gran 
feta amb gent d’aquí. –Andreu 
Gomila

Brutus
Populars

Aquí tot és artesania.

Més segle XX que XIX.


