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mes amb un cafè amb llet
per oferir després una pro-
ducció d’atuells de restau-
rant rematada amb l’aparició
d’una gallina viva, tot plegat
sorgit de l’americana d’un
espectador. L’argentí Mirko

Magikíssim (Sergi Buka, pro-
bablement el valor més sòlid
de l’il·lusionisme català actu-
al) i tres funcions de la Gala
Internacional de Màgia.

Hausson va obrir la Gala
amb anelles xineses i apari-
cions de cartes i monedes, i
es va ficar ell mateix a la
caixa zig-zag per sortir-ne
amb canvi de jaqueta per ar-
milla. L’americà Mike Cave-
ney va entrar fent malabaris-

E
l Festival Internacional
de Màgia de Badalona
encara no és el festival

de referència que són Tàrre-
ga, Trapezi o Temporada
Alta. Si bé l’encerta amb el
Concurs Infantil i Juvenil de
Màgia i modestes actuacions
en escoles, biblioteques i
centres cívics (això crea pú-
blic i desvetlla vocacions), la
programació continua fent
xup-xup: dues funcions de

Crítica* il·lusionisme

Només fa xup-xup

JordiJané

va crear poesia convertint
bombolles de sabó en ingrà-
vides boletes corpòries i
transformant-se en pallasso
levitador. Hilarant i precís,
l’austríac Otto Wessley (es-
trella del parisenc Crazy
Horse): amb un personatge
foll i desmanegat que em
remet al pallasso rus Gigalov,
Wesley es fot de la màgia,
l’attrezzo, el mort i qui el vet-
lla, i acaba perbocant dese-

nes de fulles d’afaitar enfila-
des en més de deu metres
de cordill. La veneçolana
Tina Lenert tancava la funció
festejant amb una baieta de
pal (un clàssic que també es
pot veure a Alegría). El Mag
Lari va salpebrar les presen-
tacions amb il·lusions com
La llet i la bombeta, la caixa
minicube i una reeixida ver-
sió de La carta apunyalada.

Cedit per la família Forns

al Museu de Badalona, al
vestíbul del Zorrilla s’hi ex-
posava el bagul amb què Li-
Chang efectuava la celebèr-
rima Fuga ràpida i que, en el
seu divertit xinès camelo, ell
presentava com “la baüla”.

*
7è Festival Internacional de
Màgia Memorial Li-Chang,
TEATRE ZORRILLA
(BADALONA). 25 DE FEBRER

Otto Wessley es fot
de la màgia,
l’‘attrezzo’, el mort
i qui el vetlla

Premisa
lafelicitat
Almodóvar i Pe,
protagonistes del
lliurament dels
Fotogramas

Toni Vall
MADRID

Ja fa 56 anys que s’entre-
guen i dilluns a la nit, pun-
tuals a la seva cita, els Foto-
gramas de Plata van ocupar
el teatre Joy Eslava de Ma-
drid. Els d’enguany van
tenir un sabor d’excepcio-
nalitat. Els protagonistes
absoluts van ser Penélope
Cruz (millor actriu de cine-
ma per Volver) i Pedro Al-
modóvar, que va recollir el
premi a la millor pel·lícula
espanyola compartit amb
El laberinto del fauno, de
Guillermo del Toro. El di-
rector manxec, que no va
assistir als últims Goya, va
celebrar el seu retrobament
amb els Fotogramas i va iro-

nitzar sobre la desídia que
últimament l’aclapara a
l’hora d’anar a recollir pre-
mis. A Cruz no se la notava
decebuda per no haver gua-
nyat l’Oscar i, esclar, va
agrair a Almodóvar el “me-
ravellós regal” de Volver.

L’altre personatge de la
vetllada va ser José Luis
López Vázquez. El veterà
intèrpret de Plácido i Atra-
co a las tres va recollir el
guardó d’homenatge per
tota la seva carrera i va
tenir paraules especials
d’agraïment per Elisenda
Nadal i Jesús Ulled, els am-
fitrions de la nit.

El millor actor de cinema
va ser Juan Diego per la
seva excepcional creació de
pare desorientat a Vete de
mí. Els millors actors de te-
atre van ser Eduard Fer-
nández i Marisa Paredes pel
Hamlet dirigit per Lluís Pas-
cual, que vam poder veure
en el passat festival Grec. ■

Almodóvar i Penélope Cruz abraçant-se dilluns a la nit durant
la festa dels premis Fotogramas, a Madrid ■ ALBERTO MARTÍN / EFE

Santapolèmica
L’Església clama al cel per ‘Teresa. El cuerpo de
Cristo’, film de Ray Loriga i interpretat per Paz Vega

Ramon Palomeras
MADRID

La pel·lícula sobre la vida i
miracles de santa Teresa
(1515-1582) ja ha encès el
vesper de l’Església catòlica
abans de l’estrena divendres
vinent. Si al segle XVI la
santa va provocar agres po-
lèmiques que van obligar la
Inquisició a fotre-hi el nas,
ara la Conferència Episcopal
Espanyola ja ha expressat el
seu malestar per blasfèmia.
I és que Teresa. El cuerpo de
Cristo, dirigida per Ray Lo-
riga i protagonitzada per
Paz Vega, Leonor Watling,
Geraldine Chaplin i José
Luis Gómez, defuig la imat-
ge d’estampeta.

“Hi ha moltes coses que
no s’han explicat i que en-
cara actualment són un
misteri: la seva sensualitat,
la seva relació tan propera
amb Déu o la seva suposada
virginitat. Aquests temes ja
van escandalitzar aleshores
i no han estat revisats gaire
sovint. La polèmica diu
molt poc a favor del progrés
de l’Església catòlica”, argü-
eix Loriga.

“M’agradaria que algú lle-
gís els poemes de santa Te-
resa i dels místics espanyols
i em digués que no hi ha re-
lació carnal. M’agradaria
que algú em digués que no
forma part de l’aportació de
la mística espanyola portar
la relació amb Déu, evi-
dentment espiritual, al ter-
reny de la metàfora amoro-
sa”, continua el director i
escriptor madrileny.

Però tal com està el pati
no és d’estranyar la polse-
guera aixecada. “Espanya
viu una època magra per a
la lírica i els temes religio-

sos, on s’està començant a
confondre el respecte amb
la por. El temps de tenir por
als déus ja ha passat; és
l’hora d’intentar voler en-
tendre les idees, la idea de
Déu. Que els déus tornin a
atemorir-nos em resulta
preocupant”. Loriga no en-
tén res. Al capdavall, ret un
homenatge com Déu mana
a santa Teresa.

Els atacs no acaben aquí.
És molt complicat rodar en
esglésies i catedrals. “L’Es-
glésia exerceix el seu dret
d’admissió. No són gaire fle-
xibles a l’hora de deixar ro-

dar. Seria d’una riquesa
enorme per al cinema i la
cultura poder treballar amb
respecte però no amb cen-
sura dins dels temples sa-
grats. Aquesta possibilitat
ens donaria els escenaris
més fastuosos del món”. I és
que una gran part del film
s’ha hagut de rodar en un
convent templari de la loca-
litat portuguesa de Tomar.

Paz Vega tampoc no
entén res. “Sóc catòlica i no
estava disposada a fer res
fora de to. Tot el que diu el
meu personatge surt de la
boca de Teresa, dels escrits
d’una santa. Per què ne-
guen aquesta realitat?
Però, esclar, Teresa va llui-
tar per canviar els fona-
ments de l’Església...”. ■Paz Vega protagonitza ‘Teresa. El cuerpo de Cristo’ ■ EFE

“Que els déus
tornin a
atemorir-nos
em resulta
preocupant”,
expressa Loriga.


