
 
 

 

 

 
BERESHIT           
La història més bella del Cosmos 
 
Pep Bou i Jorge Wagensberg.  
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La realitat té uns 13.500 milions d’anys. Amb el seu  naixement també ho feren l’espai i el 
temps. Una viatge a través de la història de la realitat ens explica que aquesta està 
formada per múltiples històries que tenen un nexe comú: estan fonamentades en la 
forma més simètrica i perfecta, la que més protegeix. I és que en el fons, si d’alguna cosa 
en podem estar segurs és que  la realitat és rodona i la seva història, la més bella del 
cosmos, una història de bombolles de sabó.   

Jorge Wagensberg i  Pep Bou pugen a l’escenari per a recordar-nos la bellesa d’allò que 
ens envolta, mostrar-nos d’on venim i predir cap on anem. Un recorregut oralbombollístic 
per la història d’allò que ens emociona. Estem davant d’un espectacle  únic, format per 
personatges singulars que parlen d’un tema universal: la bellesa de la nostra existència.  
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Bereshit és la primera paraula del primer paràgraf del llibre de la Bíblia. Significa “al 
començament”. Obrim els ulls, mirem al nostre entorn i immediatament ens preguntem 
com va començar tot? Que hi havia abans aquí abans que comencés tot plegat? 
Existeixen moltes maneres de formular aquesta qüestió i, sobretot, existeixen moltes 
maneres de contestar-la. Per exemple,   pot ser explicada artísticament, poèticament... I 
científicament! Pot ser explicat amb objectes, amb fenòmens, amb imatges, amb 
metàfores... I amb bombolles! 

Bereshit és un espectacle que intenta narrar la història més bella, teatral i científicament. 
Per a fer-ho utilitzarem un dels objectes més bells, simètrics, efímers i delicats del 
cosmos, un objecte fet íntegrament de pell, de pell líquida: la bombolla. Mitjançant les 
bombolles parlarem de les lleis fonamentals de la naturalesa. Mitjançant les bombolles 
intentarem comprendre-les així com tractarem de fet burla d’elles, fins i tot de violar-les. 
Mitjançant les bombolles il·lustrarem les efemèrides més brillants d la història que van 
des del Big Bang fins l’existència del primer ésser viu. Mitjançant les bombolles 
representarem les innovacions més transcendents que van des de la primera bactèria 
fins el primer ésser pensant, passant per l’ou, la mobilitat, la intel·ligència, la memòria... 
Mitjançant les bombolles ens farem preguntes sobre els nostre futur. Llarga vida a la 
realitat, llarga vida a la bombolla i que la selecció natural ens sigui favorable.  

 

Jorge Wagensberg  
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