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Ple absolut a les 384 butaques de TAuditorí de l'Espai Cultura

Pep Bou domina la fragilitat de les 
bombolles de sabó per crear màgia
L’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 omple localitats

ELISABETH ÁLVAREZ

Malgrat les dificultats de tre
ballar amb un element tan frà
gil com les bombolles de sabó 
I del fet que algunes es van 
resistir per manca d'humitat 
a la sala, Pep Bou va tornar a 
captivar el públic sabadellenc.

L'artista va presentar dis
sabte a la tarda el seu espec
tacle 'La pell de l'aigua' a 
l'Espai Cultura de la Fundació 
Antiga Caixa Sabadell 1859. 
amb totes les entrades esgo
tades I les 384 localitats de 
l'Auditori plenes. El públic 
familiar va gaudir d’una hora

del peculiar espectacle, ideat 
i treballat durant 40 anys pel 
reconegut artista. Les crea
cions de Bou prenien la forma 
fins allà on arribava la imagi
nació del públic. Un sol, una 
lluna o una flor... eren les més 
comentades entre els espec
tadors infantils.

L'espectacle es completava 
amb els efectes que provo
caven les llums de colors, la 
música i els silencis.

Arquitecte tècnic de forma
ció, va introduir-se en les arts 
escèniques a mitjans dels 
anys 70. La seva passió per 
les arts plàstiques i visuals la 
va centrar en l'ús dels espais 
efímers, fins que a partir de 
l’any 1982 va encetar la seva 
carrera en solitari amb el tea
tre de bombolles de sabó. al 
que ha dedicat la resta de la 
seva trajectòria.

‘La pell de l'aigua' s'ins
pira en les paraules del físic

català Jorge Wagensberg. amb 
qui en Pep Bou ha col·laborat 
estretament en vàries oca- 
cions. Wagensberg aclareix 
que «l'aigua té pell, i per això 
un cos més dens que l’aigua 
hi pot surar sense mullar-se», 
i defineix en Pep Bou com «un 
somiador d’impossibilitats i 
improbabilitats, on les formes 
impossibles lluiten per accedir 
a la realitat i les improbables 
ho aconsegueixen».

L'espectacle estava inclòs 
en els "Dissabtes d’especta
cle' de la Fundació Sabadell 
1859, que busca propostes de 
qualitat i innovadores ■
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