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ACN GIRONA

■ L'especialist en bombolles Pep
Bou estrenarà aquest  de no-
vembre a Salt, dins la programació
del Temporada Alta, Bloop!. Es
tracta d'un muntatge poètic i amb
dos actors a escena (Eduardo Te-
letxea i i Isaías Antolín) que expe-
rimenten amb les formes i colors
de les bombolles. L'un interpreta
un cientíic que es diverteix fent
bombolles i un altre és més seriós
i especulatiu. 

Durant el muntatge, de més
d'una hora de durada, es veurà
com «xoquen aquests dos móns» i
com triomfa la poesia i l'emoció. 

Bou, amb més de  anys de tra-
jectòria, explica que ha estat qua-
tre mesos experimentant amb el
muntatge i aproitant els coneixe-
ments acumulats. «Hi ha molta in-
novació» a Bloop!, ha avançat l'ar-
tista. 

Aquest és el tercer espectacle

que produeix i dirigeix sense estar
dalt de l'escenari.

El nom del nou espectacle de
Pep Bou ve a ser el soroll d'una
bombolla quan explota. L'artista
va explicar ahir al Teatre de Salt, el
lloc on l'estrenarà demà, que l'ex-
periència de més de  anys com
a expert en bombolles li serveix per
seguir creant. «T'obre portes per-
manentment», diu. I la prova, afe-
geix, és que els  espectacles que
ja porta fets tenen moltes diferèn-
cies. 

El muntatge inclou la interpre-

tació d'Eduardo Teletxea (en el pa-
per del personatge més especula-
tiu i seriós) i Isaís Antollín (com a
un investigador que es diverteix
fent bombolles). 

Al llarg de més d'una hora, els
espectadors viuran com els dos
móns «xoquen» i al inal s'imposa
la poesia i emoció. Segons Bou, el
missatge que ha volgut transmetre
és que «no val la pena perdre el
temps especulant» i amb una ac-
titud materialista sinó que «cal fer
coses més satisfactòries per l'àni-
ma i emoció». Aquest és el tercer
muntatge que crea i dirigeix sense
estar dalt de l'escenari. Això li per-
met ser més «acurat» en la posada
en escena tot i que també admet
que se li fa difícil veure com no pot
controlar les bombolles des de fora
i «jugar-hi». «A vegades crido com
a director», diu amb broma i recor-
da la diiculta de treballar amb un
element tant fràgil com una bom-
bolla.  Explica que el secret està en
la humitat. «Si n'hi ha, les bombo-
lles aguanten en aquell moment
precís i tot surt a la primera», deta-
lla l’artista.

Pep Bou emprèn un nou
viatge de bombolles al
festival Temporada Alta

S’estrena demà a
Salt «Bloop!», el
renovat muntatge
poètic de formes i
colors amb 
dos actors a escena,
Eduardo Teletxea i 
Isaías Antolín

La textura flonja i alhora brillant
com el metall de les bombolles
protagonitza l’espectacle. ANIOL
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Foto d’una maqueta d’una obra de l’arquitecte gironí. EFE

EFE BARCELONA

■ Una exposició recupera al
col·legi d'Arquitectes de Catalu -
nya (COAC) la igura de l'enginyer
i arquitecte gironí Josep Maria
Bosch Aymerich, autor d'una in-
gent obra que inclou més de 
ediicis projectats en una quinze-
na de països, malgrat la qual cosa
és pràcticament desconegut.

Entre les obres de Bosch Ayme-
rich, mort el  als  anys, hi ha
l'ediici per al Banc de Madrid al
passeig de la Castellana, la seu de
l'Institut d'Estudis Nord-ameri-
cans de Barcelona, l'hotel Cap sa
Sal a Begur i l'estació d'esquí de
Masella, o el que havia de ser el
primer gratacel modern de la ca-
pital catalana i que no va arribar a
construir-se.

Els projectes de Bosch Ayme-
rich, que encapçalava un dels més
grans despatxos d'arquitectes
d'Espanya en els anys  i  del
passat segle, van abraçar promo-
cions d'habitatges, ediicis corpo-
ratius, complexos turístics, ports,
aeroports, hospitals, bases mili-
tars i xarxes d'autopistes.

L'exposició mostra un conjunt
de maquetes, plànols, dibuixos i
fotograies de  projectes selec-
cionats entre el conjunt docu-
mental que la Fundació Privada
Bosch Aymerich ha cedit a l'Arxiu
Històric del COAC.

Nascut a Girona el , Bosch
Aymerich va ser número u de la
seva promoció com a enginyer in-
dustrial i va obtenir el Premi Na-
cional de Fi de Carrera del ,
uns estudis que va sufragar do-
nant classes en una acadèmia.

Va completar la seva formació
a la universitat nord-americana
de Harvard i a l'Institut Tecnològic
de Massachusetts, on va ser el pri-

mer espanyol a graduar-se i on va
assistir a classes d'arquitectes
com Le Corbusier, Alvar Aalto o
Walter Gropius.

El  va guanyar per concurs
la plaça de director tècnic indus-
trial de la Zona Franca de Barce-
lona, des d'on va col·laborar deci-
sivament en la instal·lació de la fà-
brica de Seat a la capital catalana,
davant d'altres opcions planteja-
des en l'època, com la de Bilbao.

Un dels projectes que va mar-
car la seva vida i que, d'haver-se
materialitzat, hagués canviat el
paisatge urbà de Barcelona, va ser
el disseny d'un modern gratacel
de  plantes per al solar delimitat
per la plaça Catalunya i els carrers
Pelai i Bergara, en l'anomenat
«triangle d'or».

Per a aquest espai va presentar
el  un projecte per a la III
Biennal Hispanoamericana d'Art,
amb el qual va obtenir el Gran
Premi d'Arquitectura.

La iniciativa va acabar als tribu-
nals i un llarg i intricat procés ju-
dicial va acabar per desil·lusionar-
lo i va decidir abandonar la idea.

Per a Roger Subirà, comissari
de l’exposició, l'obra de Bosch Ay-
merich «no segueix una investiga-
ció formal en la qual es van enca-
denant els projectes i es pot llegir
una evolució», encara que els seus
projectes «segueixen molt l'orto-
dòxia del moviment modern, en
el que podríem denominar un es-
til internacional».

Respecte al poc reconeixement
a Catalunya de l'obra de Bosch Ay-
merich, el comissari apunta en
part a «un cert 'establishment' ar-
quitectònic que considera que
una arquitectura que era comer-
cial no era de tanta admiració
com una arquitectura 'culta'».

Una exposició
recupera la ingent
obra arquitectònica
de Bosch Aymerich
El Col·legi d’Arquitectes difon la figura del
gironí, autor de més de 500 edificis en 15 països

EUROPA PRESS SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA

■El festival Cineuropa va premiar
ahir el director Isaki Lacuesta, que
presenta a Santiago de Compos-
tel·la la seva última obra, Entre dos
aguas, que acaba de guanyar la
Concha d'Or al Festival de Sant
Sebastià.

És Entre dos aguas una obra
que barreja documental i icció,
en què Lacuesta segueix amb la

història dels germans gitanos Isra
i Cheíto, que va iniciar  anys
abans amb La leyensa del tiempo.

Santiago de Compostel·la viu
com cada any un mes de novem-
bre marcat pel cinema. La trenta-
dosena edició de Cineuropa va
arrencar dimecres i promet ser
«d'escàndol», ja que una de les
seccions d'aquest any farà un re-
pàs de les pel·lícules que al llarg

de la història han patit polèmi-
ques per les seves temàtiques o
van haver de fer front a la censu-
ra.

Més de  pel·lícules reparti-
des en  seccions seran projec-
tades en els  dies que durarà el
certamen, que arribarà a espais
com el Teatre Principal, el Saló
Teatre, la seu Afundación, Numax
o l'Auditori de Galícia.

El festival Cineuropa de Santiago de
Compostel·la premia Isaki Lacuesta


