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■ ‘Boquitas pintadas’, un viatge 
a la Pampa des del Versus

Boquitas pintadas, de l’escriptor argentí Manuel 
Puig, és la història d’un petit poble de província a la 
Pampa argentina als anys 30. El lent pas del temps, 
els antics costums i el banal dia a dia dels seus 
vilatans són el que configuren aquesta novel·la, que 
per primera vegada s’ha adaptat al teatre, de la mà 
de Chroma Teatre. La companyia argentina 
establerta a Barcelona recupera el fulletó en 16 
entregues que es va publicar el 1969 i que explica la 
relació del donjoan Juan Carlos Etchepare amb les 
dones del seu entorn. Pel director Juan Pablo 
Miranda, gran admirador de l’autor d’El beso de la 
mujer araña i que ha adaptat el text amb Anna Maria 
Ricart, aquestes Boquitas pintadas són “un 
trencaclosques de sentiments”, “una peça polifònica 
que revela idil·lis i passions secretes, que s’oculten 
sota el mandat d’«el que ha de ser»”. Els sis 
intèrprets d’aquest espectacle coral sobre amor, 
desig i família trenquen les fronteres entre el teatre, 
la dansa i la performance, i alhora conjuguen les 
tradicions teatrals catalana i argentina. L’obra es va 
presentar a l’Institut del Teatre, i partir del 8 de maig 
i fins a l’1 de juny es podrà veure al Versus Teatre.  
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Des de simfonies de Beethoven i peces de Bizet fins 
a les cançons més populars d’Abba, Queen, Michael 
Jackson i Dolly Parton, tot a cappella i amb tècni-
ques de beat box. Els Voca People tornen a Barcelo-
na amb un espectacle musical en clau d’humor que 

es podrà veure al Teatre Victòria des de demà fins al 
8 de juny. La companyia va presentar ahir l’especta-
cle, creat i dirigit per l’israelià Lior Kalfo, a dalt d’un 
bus turístic que va recórrer la ciutat i on els protago-
nistes van oferir un tastet de la seva actuació. 

Vuit extraterrestres del planeta Voca aterren a Barcelona 
LA COMPANYIA PRESENTA DALT D’UN BUS TURÍSTIC L’ESPECTACLE QUE PORTEN AL TEATRE VICTÒRIA 
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‘El Funàmbul’, una aposta exigent

 
Acaba d’arribar a llibreries el nú-
mero inicial de la revista de cultura 
El Funàmbul. De les 80 pàgines que 
té en dedica una seixantena a Bru-
no Schulz, un escriptor polonès de 
la primera meitat del segle XX.

JORDI NOPCA  
BARCELONA. Hi ha autors que sem-
pre seran actuals perquè mai no han 
estat d’actualitat. Aquesta és la divi-
sa de David Cuscó i Escudero, que 
dóna a conèixer el primer número 
d’El Funàmbul, una revista trimes-
tral que es pot comprar en format 
paper o digital. “Defugim tot el que 
tingui a veure amb el concepte d’ac-
tualitat, entès com a sinònim de mo-
da, perquè, com Walter Benjamin, 
sabem que la moda és el ritual se-
gons el qual ha d’adorar-se el fetitxe 
de la mercaderia”, explica Cuscó. La 
divisa d’El Funàmbul és l’exigència, 
i per aquest motiu els lectors troba-
ran articles i reportatges sobre poe-
tes com Paul Celan, escriptors com 
Isaac Babel, Joan Sales, W.G. Sebald 
i Robert Walser i cineastes com Bé-
la Tarr i Éric Rohmer. 

Aquest número inaugural s’ha  
concebut com un monogràfic sobre 
Bruno Schulz (1892-1942), un es-
criptor polonès d’origen jueu que va 
escriure dos llibres de narracions 
–Les botigues de color canyella i El 
sanatori de la clepsidra– abans de 
ser assassinat per un oficial de la 
Gestapo. En el primer Funàmbul 
destaquen una conversa entre Phi-
lip Roth i Isaac Bashevis Singer so-
bre Schulz; un article sobre Dro-
hobycz, el poble polonès on l’escrip-

tor va viure i ambientar l’obra, i una 
entrevista amb els traductors de 
l’edició de Quaderns Crema, Anna 
Rubió i Jerzy Slawomirski. “Cada 
història de Schulz és una protesta, 
plena d’humor i d’ironia, contra 
l’oblit, l’avorriment, la banalitat, la 
visió esterotipada de l’ésser humà, 
la tirania, la simplicitat, la intole-
rància i tot el que no conté gosadia, 
inspiració, ànima”, escriu el no-
vel·lista David Grossman en una al-
tra aportació interessant.  

Les metamorfosis presents en al-
gunes narracions de Schulz, el sen-

tit de l’humor un pèl torturat i 
l’origen jueu l’han emparentat 
sovint amb Franz Kafka. “Com 
més el llegeixo més em sembla 
que és millor que Kafka –admet 
Bashevis Singer–. Hi ha una for-
ça molt gran en algunes de les se-
ves històries”.  

El pròxim número d’El Fu-
nàmbul arribarà a l’estiu i estarà 
encapçalat per la pregunta: “Per 
què escrivim?” El tercer presen-
tarà traduccions inèdites de Wal-
ter Benjamin i el quart una ambi-
ciosa aproximació a la Shoah.e

Neix una nova revista cultural amb un monogràfic de Bruno Schulz

A més d’escriure dos llibres de narracions publicats el 1934 i el 
1937, Bruno Schulz hi va fer il·lustracions com aquesta. M.W. PODSTOLSKI


