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Vist i no vist

Jordi Jané

'Música per a una il·lusió: Univers Chomón'. Amb Jordi Sabatés (piano i creació musical), Hausson (il·lusionista) i
Teresa Garcia (ajudanta). Escenografia: José Menchero. Disseny de llums: Tomàs Pladevall. Direcció: Víctor Molina.
L'Auditori (Fòrum Ciutat), 10 de juliol.

En cine, Segundo de Chomón (Terol 1871-París 1929) va fer tots els papers de l'auca. Va excel·lir tant
en els aspectes tècnics (operador, truquista, acoloridor, retolador, director de fotografia i creador
d'efectes especials) com en els artístics (autor i director). Coneixia tots els secrets de la distribució i és,
probablement, el pare del tràveling i del pas de maneta -tècnica base del cine d'animació-. Si, com es
dedueix del llibre de Joan M. Minguet Segundo de Chomón, el cineasta aragonès va posar els
fonaments del llenguatge narratiu cinematogràfic, no és menys cert que en molts dels seus films -com
feia també el transformista Fregoli amb el seu Fregoligraf- Chomón treballa a partir de conceptes i
efectes propis de la màgia: a Le Roi des Dollars combina el trucatge cinematogràfic amb l'habilitat d'un
prestidigitador real, a Création de la serpentine aplica l'efecte màgic de volatilització Asrah a una
fantasia calidoscòpica, etc. Però també festeja amb el circ: La maison ensorcelée és un compendi de
gags clàssics de pallasso, mentre que La valise de Barnum i L'album merveilleux -films que Philippe
Genty deu apreciar- acorden circ, màgia i burlesque cinematogràfic.

Estrenat a Salt l'octubre passat gràcies al bon nas del festival Temporada Alta, Música per a una il·lusió
transforma el material fílmic de Chomón en un producte escènic nou i de forta personalitat en què temes
i variacions musicals i visuals s'encadellen amb una harmonia absoluta i una precisió admirable. El
piano de Sabatés i les manipulacions de Hausson acompanyen, subratllen, suggereixen,
complementen, anticipen o repliquen cada seqüència de cada un dels 12 films amb què comparteixen
escenari i, mentre el músic ens fa creure que el que sona és el soundtrack primigeni, més d'un cop
dubtem si el mag i l'ajudanta ballarina són reals o bé un concepte esllavissat del llençol blanc. El públic
sura entre la fascinació i una relaxada atmosfera d'implicacions psicològiques molt sovint tocades d'un
punt d'humor tan alat com intel·ligent.

Aquesta funció única a l'Auditori ha estat un (lamentable) vist i no vist, però l'espectacle té una gran
categoria i mereix recórrer tot Catalunya i fer temporada en un teatre barceloní acollidor (un Condal o un
Poliorama seien espais adequats). Que no haguem d'anar a veure a l'estranger un univers il·lusori made
in Catalonia.
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