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Cal posar-se d’acord per es-
catir quines són les condi-
cions que fan una persona

millor que una altra? S’ho pre-
gunta Evelyn, perversa artista,
en els darrers instants de La for-
ma de les coses. Després d’un in-
esperat desenllaç, la seva relació
amb Adam precipita una con-
versa sobre la matèria de l’àni-
ma, i l’espectador, lícitament,
marxa del teatre interrogant-se
sobre quins irrenunciables crite-
ris de valor hem abandonat en
mans del progrés, confosos com
estem sobre la transcendència
real de les persones. Fem l’exer-
cici de demanar a qualsevol pa-
rent, amic o desconegut el nom
de tres personatges importants:
no seria en alt nombre la desti-
nació de les respostes la menció
de figures del cinema, la cançó i
el futbol, de líders amb peus de
fang de la política i l’economia?
Hi entrarien, a la imaginària i
desencoratjadora llista, els anò-
nims empresaris que sustenten
unes dotzenes de famílies amb
els seus soferts negocis? Arri-
bats a aquest punt, hores des-
prés d’aplaudida amb fervor la
representació, encara fan un
rau-rau enci-
sant al cervell
les grans qües-
tions que l’obra
escrita per Neil
LaBute, i dirigi-
da a l’Espai
Lliure per Julio
Manrique, posa
sobre la taula.

I no és menor
la qüestió. El
muntatge que interpreten un
gran Marc Rodríguez, Mireia
Aixalà, Xavi Ricart i Cristina
Genebat diagnostica amb preci-
sió el malestar de la cultura, i
apunta amb volguda malícia cap
als discursos buits de la creació
artística. En el diàleg entre els
dos protagonistes, Adam no
s’esmuny i afronta de cara la re-
alitat d’un debat que, com que

és decisiu, manté en tensió l’art
contemporani: no és el mateix
dir alguna cosa de veritat que
voler cridar l’atenció. Dard en-
verinat amb el qual cadascú és
molt lliure d’apuntar a algun
dels noms mediàtics que poblen
la bigarrada escena artística.

La trama de La forma de les co-
ses, que torna al Lliure després
de triomfar en l’estrena fa uns
quants mesos i de fer gira pel
país, se centra en els canvis que
experimenten l’aspecte i la per-
sonalitat d’Adam a petició d’E-
velyn, la seva xicota. Als amics,
però, la transformació no els
acaba de convèncer. La intimitat
de l’Espai Lliure esdevé un
magnífic escenari per a les nom-
broses complicitats que texei-
xen els personatges d’una obra
que juga també a transcendir el
marc físic per on es mouen els
actors, fins al punt que una part
del centenar i mig d’espectadors
del recinte ha de seguir uns mi-
nuts de la introducció a través
d’una pantalla perquè l’acció
discorre al vestíbul.

És així com La forma de les co-
ses va captivant des de l’inici. La-
Bute és garantia de qualitat, i els

quatre joves
actors es po-
sen al servei
dels diversos
personatges
creats pel
destacat dra-
maturg de
Detroit. La
mestria de
l’autor es de-
tecta en ele-

ments com la comicitat que no
complica el discurs o la capacitat
per definir amb traç clar el perfil
de cada personatge. El segle
XXI s’ha de preguntar si l’art té
dret a qualsevol cosa i si la for-
ma ho és tot. Mentrestant, textos
com aquest aporten idees po-
tents a la discussió, neces-
sària per evitar els pecats
de la banalització. 

«La forma de les
coses» es representa
fins al dia 11 de gener
al Teatre Lliure de
Barcelona
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La frontera de l’art
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Els quatre actors del repartiment de «La forma de les coses»
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La tercera cita de la temporada
operística del Liceu tanca un any i
n’enceta un de nou amb les repre-
sentacions de Simon Boccanegra,
de Giuseppe Verdi. Dirigit en es-
cena per José Luis Gómez i en l’a-
partat musical per Paolo Carigna-
ni, el teatre barceloní posa en
dansa un dels títols menys popu-
lars de l’ampli i ric repertori del
compositor italià.

Tot i que no se la considera una
de les òperes polítiques de Verdi,
Simon Boccanegra exemplifica
els canvis que el seu autor va viu-
re durant l’intens quart de segle

que va separar les dues estrenes,
la primera el 12 de març del 1857
al teatre La Fenice de Venècia i la
segona el 24 de març del 1881 a
l’Scala milanesa. El fervor nacio-
nalista pel naixent estat italià i la

capacitat de lideratge de polítics
com Cavour va donar pas a un
cert desencant, que es va conver-
tir en alguns canvis en el llibret
d’aquesta òpera.

Al Liceu, on no es representa Si-
mon Boccanegra des de la tempo-
rada 1989-90, els papers protago-
nistes recauen en Anthony Mi-
chaels-Moore (Simon), Krassimi-
ra Stoyanova (Maria, filla de Boc-
canegra) i Giacomo Prestia (Jaco-
po Fiesco). L’acció està ambienta-
da a la ciutat de Gènova durant el
segle XIV, en un període d’en-
frontaments entre els patricis i els
pebleus.

El «Simon Boccanegra» de Verdi es
pot veure al Liceu fins al 14 de gener
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Michaels-Moore i
Stoyanova encapçalen
el repartiment d’un
dels títols menys
coneguts de l’autor 

Pep Bou va captivar ahir a la tar-
da el públic del teatre Kursaal de
Manresa, format bàsicament per
famílies i espectadors molt joves,
amb les seves característiques
bombolles. L’espectacle Clar de
Llunes es va presentar en doble
funció, a 2/4 de 6 de la tarda i a 2/4
de 9 del vespre i, en ambdós casos,
amb una nombrosa afluència de
públic.

Bou, acompanyat de Roc Sala al
piano, va experimentar en l’art de
l’efervescència i la fragilitat un
missatge que també van voler
transmetre els germans Santasu-
sana, organitzadors de l’especta-
cle. Josep Santasusana va assegu-
rar que l’obra de Pep Bou és «frà-
gil, però al mateix temps molt boni-
ca. D’alguna forma és com la vida
mateixa, que també és complexa».
Al llarg d’una hora i mitja Bou es

va encarregar de convèncer els
espectadors que el seu art, com la
vida, no és gens fàcil de desenvo-
lupar, que hi ha entrebancs
(«molt corrent d’aire», va dir l’ar-
tista), però que moltes vegades
s’aconsegueix l’objectiu perse-
guit. Tot i que a Bou algunes cons-
truccions de bombolles i sabó li
poden costar, quan el públic li
concedeix una treva i deixa ma-
durar el treball, el resultat deriva
en l’entusiasme de l’audiència i
en peces belles d’admirar. 

Bombolles blanques plenes de
fum, construccions amb múltiples
bombolles l’una dins de l’altra,
petites i efervescents obres d’art o
grans esferes de sabó que envol-
taven el mateix artista van servir
per fer gaudir l’audiència, que va
rebre amb molt d’entusiasme la
proposta de Bou. 

El muntatge va combinar les ca-
racterístiques bombolles amb uns
muntatges audiovisuals i la músi-
ca que el pianista Roc Sala es va
encarregar d’interpretar. Al final
de l’espectacle, l’artista va parlar
de la fragilitat de la seva obra i la
va comparar amb la situació actu-
al que viu la Terra. «El món és frà-
gil i hem de vigilar què en fem; si
no, els nostres fills potser ens de-
manaran comptes en el futur», va
afirmar Bou, que abans de sortir
de l’escenari, va afegir: «als avions
de guerra, menys bombes i més
bombolles».

Un Kursaal ple de públic infantil
es rendeix a l’obra de Pep Bou
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Un moment de l’espectacle amb algunes de les bombolles de l’obra

L’artista fa gaudir el
públic amb bombolles
plenes de fum i d’altres
d’enormes dimensions
que el van envoltar


