
 

 

 

 
 
REBUFAPLANETES 
Un espectacle creat i dirigit per Pep Bou 
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L’essència d’un clàssic 
Als inicis d’una nit de tardor del 1982, Pep Bou estrenà el seu primer espectacle elaborat 
integrament amb bombolles de sabó. Han passat nits i dècades i l’essència d’aquest 
mateix muntatge ha trepitjat escenaris de tot el món. Públics dels sis continents han 
contemplat i gaudit de l’essència d’un llenguatge únic, creat per un granollerí format 
com a aparellador que un moment determinat decidí canviar els espais tangibles per a 
dissenyar la bellesa efímera mitjançant l’espai efímer que conformen les bombolles de 
sabó. 

A través del pas del temps, Pep Bou ha fet evolucionar el seu llenguatge i mitjançant 
l’experimentació i la investigació ha creat altres muntatges que han mostrat noves 
maneres d’entendre l’espai. Però és amb BUFAPLANETES i ara amb REBUFAPLANETES 
que l’artista català assoleix el màxim esplendor assolint la combinació justa entre la 
precisió tècnica i l’excel·lència teatral. 

REBUFAPLANETES es presenta al seu públic com una revisió i actualització de 
BUFAPLANETES, un espectacle que ha esdevingut en un “clàssic” de l’escena teatral 
catalana i un referent ineludible del teatre visual europeu. 

Una peça que conté tots els ingredients d’una obra en majúscules on s’hi troba un bon 
argument, l’espectacularitat visual i l’originalitat. Aspectes que l’espectador de totes les 
edats ja fa més de 30 anys que valora i segueix amb delit. 

I és que no hi ha res més atractiu per als públics de tot el món que trobar-se damunt de 
l’escenari una persona que és capaç de captivar-los mitjançant la fràgil bellesa d’una 
bombolla de sabó. 
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Poesia com a espectacle 
Aquí l’escenari xiscla i s’omple de fruits, renovat per una alenada lírica que els rellotges 
no encerten a vigilar. Pep Bou és un mim excel·lent que té els braços prou llargs per a 
assolir el blau de la llunyania. Ha triomfat amb les bombolles, flors de l’aire, onades 
impossibles per a l’aigua mateixa. Aquesta poètica de les bombolles de sabó, 
equivalents a les paraules, és obra del seu enginy. On dimoni podem inscriure aquest 
espectacle insòlit? 

No es tracta tant de la màgia operativa com de poetitzar l’efectivitat del joc de les 
bombolles. L’espai escènic respira i té el nervi de la puresa. L’estrella d’aquest número és 
un gran peix, fill del vent, que s’escapa de la rutina del teatre. 

La neu en un finestral no acabaria millor la comèdia. Tanmateix els claus i la dentadura 
de la prosa no hi tenen res a fer. 

Les bombolles, exèrcit de la llum, suren en el buit, que és la millor manera d’afirmar un 
pacte, i ens recorden que també nosaltres naixem i morim i som anelles d’una arrel que 
no demana metges. Perquè efímer vol dir que dura poc, i la humanitat no és altra cosa 
que una constel·lació d’efímeres estrelles. 

REBUFAPLANETES té l’exacta dimensió del nostre temps, contrari a enfilar el pensament 
si el mou una rastellera de mots gastats. 

Joan Brossa 
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Bufaplanetes, segons Comediants 

D’ençà de l’inici de recuperació de les tècniques del circ i del teatre de pista per a 
l’espectacle modern, hem vist moltes velles novetats: l’ús d’ombres, el ressorgiment de 
la magia, fins i tot l’explosió de la pirotecnia, que per a nosaltres ha estat una important 
troballa. Però en tota aquesta galaxia teatral, un dels espectacles que millor ha sabut 
combinar la magia de la pista amb la de l’escenari és el BUFAPLANETES de Pep Bou.  

És imposible descriure l’encís de les grans bombolles de color que crea Pep Bou. Es 
podrien tocar molts llocs comuns especulant sobre el simbolisme actual de les 
bombolles de sabó: efímeres, plenes de color, fràgils i indomables. Hem vist públics de 
totes les edats embaladits sense alè davant d’aquesta calidoscòpica representació. El 
Bufaplanetes és, sobretot, imatge, situacions, sensacions i ritme.  

Treballant a pocs quilòmetres de nosaltres, a la costa catalana, en Pep Bou, creador de 
l’espectacle, ha donat al nostre panorama teatral una mostra d’eficàcia creativa que feia 
molta falta. 
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Rebufaplanetes, la trajectòria 
 
Pep Bou va trepitjar els escenaris com a professional a la segona meitat dels anys 
setanta formant part de l’exèrcit de mims i actors de malla que caracteritzaven l’època. 
La seva preparació com a arquitecte tècnic i la seva passió per les arts plàstiques i 
visuals es van congriar per consolidar una forta sensibilitat cap als espais efímers i la 
ductilitat de les formes. En el seu historial teatral hi trobem el seu pas com a membre 
fundador de diverses companyies (‘Pa de Ral’, ‘La Viu Viu Teatre’) fins l’inici, el 1982, de la 
seva aventura en solitari amb el teatre de les bombolles de sabó.  

 
BUFAPLANETES (1982) - REBUFAPLANETES (2009) 

Basat en l’elaboració de les bombolles de sabó com a ens dramàtic de plena efectivitat. 
La conducta imprevisible dels materials fa que cada espectacle sigui diferent i les 
opcions expressives es multipliquin.  

BUFAPLANETES s’ha representat per teatres i festivals d’arreu del món i, entre d’altres, 
ha obtingut els següents premis: 

· “Aplaudiment” del Premi FAD Sebastià Gasch. Barcelona 
· Theatre et Humour. 4e Festival International de Vienne. “Prix du Public” (França)  
· Primer Premi del “Festival International de Tours” (França)  
· Premi Especial del Jurat del “Festival International de Théâtre de Cannes” (França)  
· Premi de la crítica del “Festival International de Tours” (França)  
· Premi “FAD Sebastià Gasch” 1989. Barcelona  
· Premi Artístic “Knurrhahn” de la ciutat de Wilhelmshaven (Alemanya)  
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Fitxa Artística 
 
Creació i direcció:   Pep Bou 
Intèrprets:    Pep Bou, Isaías Antolín 
Escenografía:    Castells de Cardedeu 
Vestuari:    Rui Alves 
Il·luminació:    Pep Bou i Jep Vergés 
Tècnics d’il·luminació i so:  Jep Vergés 
Música Original:    Ferran Martínez Palou 
Fotografía:    David Ruano i Robert Ramos 
Producció executiva:   Pepa Arnal  
Administració:   Marta Corbera 
Comunicació i premsa:  Marta Bou 
Parcer:     Lau Delgado 
 
Durada:    80 minuts / versió 60 minuts 
 

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

 
 

 


