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El 3 de novembre del
1983, ja han passat 35
anys, Pep Bou va actuar
per primera vegada al Tea-
tre Municipal de Girona
amb el seu primer especta-
cle, Bufaplanetes, estre-
nat un any abans. Des de
llavors Pep Bou (Grano-
llers, 1951) i la seva com-
panyia no han parat d’es-
trenar espectacles, sem-
pre utilitzant les seves es-
pectaculars bombolles de
sabó com a material bàsic
per crear “poesia efímera
per a tots els públics”.
Avui, Pep Bou estrena el
seu darrer espectacle,
Bloop!, al Teatre de Salt
(18 h, 10 euros), dins de
Temporada Alta. Les en-
trades estan pràctica-
ment exhaurides.

Aquesta és la cinquena
vegada que Pep Bou porta
les seves bombolles a Tem-
porada Alta: Brossas de
sabó (1996), una col·labo-
ració amb Joan Brossa,
que després es va conver-
tir en Ambrossia, el 1998;
Bereshit (La història més

bella del Cosmos), el 2009,
i Bombollavà, el 2014, són
els altres quatre especta-
cles de Bou que s’han vist
al festival.

A Bloop!, però, Pep Bou
no és a l’escenari, sinó que
s’ha encarregat de la crea-
ció i direcció d’aquest es-
pectacle, que es presenta

com “un viatge a través del
fascinant univers de les
bombolles de sabó, una
aventura per descobrir la
bellesa de tot allò que ens

envolta”. En aquest cas,
els intèrprets de l’obra són
els actors Eduardo Tellet-
xea i Isaías Antolín, que
donen vida a dos personat-

ges antitètics: un de més
seriós i l’altre, més diver-
tit, que investiguen amb
les bombolles des de dife-
rents perspectives.

“És un gest, un movi-
ment, una actitud que fa
que tots nosaltres siguem
conscients de la bellesa de
tot allò que ens envolta.
Una invitació a tastar,

provar i experimentar la
realitat més quotidiana”,
ha dit Pep Bou sobre
Bloop!, que seria més o
menys el soroll que fa una
bombolla quan explota.

Després d’aquest espec-
tacle de poc més d’una ho-
ra de durada, La Colla d’El
Club familiar de la Ciutat
Invisible ha organitzat un
taller per a nens i nenes,
que tindrà lloc al vestíbul
del Teatre de Salt. ■

Trenta-cinc anys després del seu debut gironí, el mag de les bombolles estrena al
Teatre de Salt, dins de Temporada Alta, una obra que dirigeix però no interpreta

Pep Bou fa ‘Bloop!’
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Una escena de l’espectacle ‘Bloop!’ ■ MANEL LLADÓ

Eduardo
Telletxea i Isaías
Antolín són els
dos actors que
interpreten el
nou espectacle

El grup manresà Gossos
actuarà aquesta nit a la sa-
la gran de l’Auditori de Gi-
rona (20.30 h), en la recta
final de la gira commemo-
rativa del seu 25è aniver-
sari, que es tancarà el dia 1
de desembre al Teatre
Kursaal de Manresa. Des-
prés el quintet iniciarà
una “aturada indefinida”
que s’allargarà, com a mí-
nim, durant tot el 2019.
Queden poques entrades a
la venda per al concert
d’aquesta nit a Girona:
mitja dotzena de localitats

a la platea A (18 euros) i un
centenar a la platea B (15
euros).

El grup va celebrar els
seus 25 anys el 3 de maig
passat amb un gran con-
cert a l’Auditori de Barce-
lona, en què altres grups i
solistes van cantar les se-
ves cançons: Sopa de Ca-
bra, Els Pets, Lax’n’Busto,
Txarango, Els Amics de les
Arts, Blaumut, Judit Ned-
dermann i Ramon Mira-
bet. De fet, #jocantogos-
sos s’ha convertit en l’eti-
queta identificativa de
l’aniversari del grup, amb
concerts que, com el
d’avui a l’Auditori, propo-
sen un repertori farcit
d’èxits i temes importants
en la història de Gossos.
“Les protagonistes, més
que mai, seran les can-

çons”, s’afirma en el text
de presentació del con-
cert.

Col·laboració de Geriona
En aquest concert, amb el
qual Gossos diu a reveure
a la ciutat de Girona, el
grup tindrà la col·labora-
ció del Cor Infantil Gerio-
na, que participarà en la
interpretació d’algunes de
les seves cançons com ara
Quan et sentis de marbre.

Natxo Tarrés (veu i gui-
tarra), Juanjo Muñoz (veu
i guitarra), Roger Farré
(veu i baix), Oriol Farré
(veu, guitarra i teclats) i
Santi Serratosa (bateria)
formen Gossos. La banda
ha publicat 14 discos des
del 1993, la majoria dels
quals amb la discogràfica
gironina Música Global. ■

El grup manresà
actua a l’Auditori,
abans d’iniciar una
aturada indefinida

Gossos: a reveure, Girona!
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Gossos són Oriol Farré, Roger Farré, Natxo Tarrés, Santi
Serratosa i Juanjo Muñoz ■ WWW.GOSSOS.CAT

L’Editorial Gavarres orga-
nitza per demà una cami-
nada per Quart i Palol res-
seguint els “espais litera-
ris” que van inspirar l’es-
criptor i periodista Miquel
Pairolí (1955-2011) per
crear el seu últim dietari,
el referencial Octubre, del
qual s’aniran llegint frag-
ments al llarg del recorre-
gut. La sortida començarà
a les 9 del matí davant del
Museu de la Terrissa de
Quart, on els participants
tornaran a la 1 del migdia.
A les 10.15 h està previst
esmorzar al castell de Pa-
lol. La sortida és gratuïta i
oberta a tothom. ■

Caminada
pels espais de
Pairolí, demà
a Quart i Palol
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