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Exploració dels límits

Francesc Massip

'Tempesta a les mans'. Guió i direcció: Jordi Coca. Intèrprets: Hausson, Carme Callol, Maria
Ribera. Barcelona, Espai Brossa 3 de març.
Brossa va trobar en Hausson el prestidigitador de la seva poètica visual i va fecundar el territori de la
màgia escènica. Entroncant amb aquesta tradició, tan arraconada per la dramatúrgia oficial i tan poc
reconeguda per les institucions del país, Jordi Coca duu encara més enllà l'experimentació i dota de
paraula i argument els esplèndids números il·lusionistes de Hausson que, convertit en personatge, els
usa com a locuaç llenguatge paral·lel. Les intervencions verbals troben rèpliques insòlites en els delicats
jocs de mans de Hausson en un espectacle molt ben travat, elegant i eficaç, en què la màgia de
l'innovador diàleg entre distintes expressions artístiques teixeix una estranya i immediata complicitat
amb el públic.
Coca, que també ha dirigit l'experiment amb exquisida perícia, presenta un matrimoni madur, enganxat
de fa temps al pedal de la rutina: ella, exacta i nítida Carme Callol, reiterant cada nit el seu tossut
memorial de greuges i retrets que escandeix com una cançó amb tornada, sempre amb les mateixes
rimes acompanyades de metafòriques projeccions fílmiques. Ell li respon amb bellíssimes
prestidigitacions, foc a les mans i fum a les copes, i usa els hàbils trucs de cartes com a armes
defensives o d'atac. Davant la verbosa incomunicació, de la il·lusió creadora en neix la noia, a mig camí
entre l'eteri i enjogassat Ariel i la ingènua Miranda, filla del mag Pròsper de La tempestat de
Shakespeare, un poderós referent de l'obra.
És una presència vaporosa i frescal que interpreta Maria Ribera amb un aplom singular i un prodigiós
ventall de registres que lliga la tècnica del mim i del clown amb el contorsionisme més depurat. Encarna
tots els estímuls vitals que omplen d'entusiasme el prestidigitador, que amb el concurs de la noia és
capaç de fer levitar una taula en una ingravidesa de somni o de volatilitzar quatre amorosides tórtores,
per culminar l'espectacle amb celebrats números com el de la caixa buida d'on broten tots els objectes
que el record d'una vida és capaç d'evocar o el del cub minúscul a l'interior del qual l'entaforada noia és
traspassada sense contemplacions per tres espases.
El tàndem Hausson-Coca explora el territori limítrof entre el teatre, la màgia i les varietats, un terreny
movedís on construeixen, però, un muntatge cosit a vuit mans, ajustat, impecable i feliç.


	Exploració dels límits
	
	Francesc Massip

	'Tempesta a les mans'. Guió i direcció: Jordi Co


