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Dels Balcans al Romea
3Kamerni Teatar 55 presenta el drama antimilitarista ‘Helverova Noc’

MARTA CERVERA
BARCELONA 

Durant la guerra dels 
Balcans Sarajevo va su-
portar un penós setge al 
llarg de quatre anys. En 

tot aquest temps cap dia, encara que 
faltés llum o aigua, va deixar de re-
presentar-se teatre gràcies a l’afany 
de Kamerni Teatar 55, companyia 
que per conjurar el terror va exhibir 
un repertori basat en criteris artís-
tics, sense deixar que la política es fi-
qués en el seu treball.
 Entre el 1992 i el 1996 van estre-
nar 88 produccions amb títols de 
Shakespeare, Txékhov i Beckett, en-
tre altres. «Jo vaig debutar en el te-
atre esponsoritzat per una compa-
nyia de taüts», recordava ahir Di-
no Mustafic (Sarajevo, 1969). Un 
dels seus grans èxits arribaria l’any 
2004 amb l’estrena de Helverova Noc 
(La nit de Helver), un drama antimili-
tarista del polonès Ingmar Villqist, 
pseudònim del dramaturg Jaros-
law Swierszcz. L’obra, ambientada 
en els anys 30 i interpretada per  Mi-
rjana Karanovic i Ermin Bravo, va 
obtenir un gran èxit tant a Sarajevo 
com en els nombrosos països on es 
va representar. Fins diumenge, re-
cala al Romea, dins de la programa-
ció del Grec, amb el mateix reparti-
ment.

EL FEIXISME QUE TORNA / «És l’especta-
cle més important que he fet en la 
meva vida, i ja en sumo 60», comen-
ta el director. «El tema que aborda es-
tà molt a prop de tot el que es va viu-
re a la guerra dels Balcans, on cada 
50 anys el feixisme truca a la porta 
per penetrar en les nostres vides, les 
de gent acostumada a conviure amb 
persones diferents amb creences di-
ferents», afegeix en relació amb la 
convivència a l’ex-Iugoslàvia i espe-
cialment a Sarajevo, símbol de diver-
sitat cultural i religiosa on durant 
segles van conviure musulmans, or-

todoxos, jueus i catòlics.
 Aquesta versió transcorre en una 
ciutat assetjada per les bombes, en 
una petita habitació on s’han refugi-
at una mare i un fill que té una disca-
pacitat mental. El jove està fascinat 
per la parafernàlia nazi. Per a ell tot 
és un joc i, quan s’adoni del perill, se-
rà massa tard.

SENTIMENTS ESLAUS / «El text, que vam 
adaptar als sentiments eslaus, ens 
va interessar perquè reflecteix la si-
tuació de moltes persones les vides 
de les quals s’han vist afectades per 
un conflicte bèl·lic», diu el director, 
que es va estrenar com a tal a la ciu-
tat de Sarajevo, en plena guerra, 
amb una adaptació d’El mur, de Jean 
Paul Sartre. 
 A Mirjana Karanovic –actriu sèr-

bia que va treballar amb el director 
Emil Kusturica a El pare en viatge de 
negocis i Underground–, el muntat-
ge Helverova Noc també l’ha marcat. 
«Aquesta és l’obra més important 
i difícil a què m’he enfrontat, però 
també la producció amb què més he 
disfrutat», reconeix. «Al llarg de la 
meva vida sempre he intentat unir 
els meus ideals professionals amb 
un món millor. A través d’aquesta 
peça espero haver contribuït a mi-
llorar les relacions artístiques entre 
Sèrbia i Bòsnia». Ella, que va viure 
el conflicte des de Belgrad, destaca 
la importància d’una obra que res-
salta el valor de l’amor quan regna 
la destrucció. «És un homenatge a 
l’amor matern», diu l’actriu, que a 
l’interpretar-lo, assegura, recorda 
terribles episodis de la guerra. H 
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33 Un moment d’una escena del muntatge ‘Helverova Noc (La nit de Helver)’.

ILARIA COSTANZA

‘EL CARRER FRANKLIN’
J Lluïsa Cunillé firma al TNC  
(fins al 19 de juliol) una comèdia 
incisiva i esbojarrada sobre els 
desnonaments. Xavier Albertí, 
Oriol Genís, Lina Lambert, Xavier 
Pujolràs i Montse Esteve actuen 
dirigits per Josep Maria Miró. 

‘LA TORTUGA DE CALIFÒRNIA’ 
J La Seca acull un text de 
Daniela Feixas sobre el pes  
de l’herència familiar a partir  
de la història de dos germans. 

LLUÏSA CUNILLÉ 
ES POSA CÒMICA

ALTRES ESTRENES

Pep Bou du 
les seves 
bombolles 
al Tívoli

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA

Un artesà de l’aigua i del sabó. Ai-
xí li agrada definir-se a Pep Bou, 
pioner a convertir les bombolles 
de sabó en bellíssim material es-
cènic. L’artista català presenta 
fins al 26 de juliol, al Tívoli, Bom-
bollavà, un espectacle que va es-
trenar al Lliure i que ha anat per-
feccionant, buscant els límits de 
les capritxoses i imprevistes bom-
bolles que ell converteix en pura 
poesia. En gran bellesa. 
 Bou fa 33 anys que investiga 
com un meticulós científic les 
múltiples possibilitats i variants 
del seu art. «Les bombolles no em 
deixen dormir; sempre trobes no-
ves emocions visuals, tenen una 
gran capacitat de seducció», de-
clara l’intèrpret i director, que 
persegueix la «teatralitat» en la 
cuidada posada en escena. Ell 
adopta el paper de funambu-
lista i l’acompanyen el pianista 
Leonardo Brizzi, que ha compost, 
juntament amb Dani Espasa, les 
peces de l’espectacle, i el contra-
baixista Oriol Martí. 
 «Les bombolles són les prota-
gonistes, però també hi ha petites 
estructures dramàtiques i audio-
visuals que reforcen els aspectes 
més còmics i poètics de la pro-
posta», explica Bou. El risc és el 
seu aliat per la fragilitat de l’efí-
mer material amb què treballa. 
Les condicions meteorològiques 
marquen la durada de les bombo-
lles, així que Bou està sempre pen-
dent del temps. Si plou, molt mi-
llor. «Si l’ambient és sec tot just 
duren uns 30 segons, si és humit 
arriben al minut o més». L’artis-
ta juga amb les breus vides de les 
bombolles: les fa créixer, volar, 
ballar, unir-se; les il·lumina i les 
omple de color en un fascinant i 
singular espectacle. H 

ToRNa ‘bombollavÀ’


