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IL·LUSIONISME

'Il·lusionistes' i 'Mil·lenium'

Un cert desangelament

Jordi Jané

5è Festival Internacional de Màgia Memorial Li-Chang. Espectacles: 'Il·lusionistes', de Lluïsa
Cunillé. Companyia Hongaresa de Teatre, amb Lola López, Rosa López i Paco Zarzoso. Direcció:
Paco Zarzoso. 'Mil·lenium', de i amb Mag Lari. Direcció tècnica: Enric Magoo. Teatre Zorrilla,
Badalona, 18 i 20 de febrer.

Com que cinc edicions són una mostra bastant fiable de l'enfocament d'un festival, hauríem d'inferir que,
ja sigui per limitacions pressupostàries o per una decidida opció estètico-social, el Memorial Li-Chang de
Badalona es decanta més pel proselitisme màgic que no pas pels espectacles potents i/o innovadors.
En efecte, durant un mes s'hi programen un seguit d'activitats que volen divulgar l'il·lusionisme entre
infants, joves i adults, i que involucren escoles, centres cívics, mercats, centres comercials, biblioteques
i fins i tot hospitals al voltant de l'art a què el badaloní Li-Chang va dedicar tota la seva vida. Tot plegat
tan necessari com aplaudible, però el cert és que la programació del festival-festival evidencia un cert
desangelament. Enric Magoo ha bastit aquesta edició amb només tres espectacles: els dos que
comentem avui i la Gala Internacional de Màgia, de la qual -això sí- aquest cop se n'ofereixen tres
funcions (divendres, dissabte i diumenge vinents).
Estrenat a l'Espai Lliure el passat setembre, Il·lusionistes és de la mena d'espectacles teatrals que
complementen i dignifiquen un festival de màgia. I no tant perquè l'autora integri els efectes màgics a la
vida quotidiana, sinó perquè personatges, argument i diàlegs demostren coneixement (o afinada
intuïció) de l'entrellat del món de les varietats, tan sovint prenyat de sordidesa i solitud. Un il·lusionista
mediocre i les seves dues germanes i ajudantes intermitents mantenen opcions vitals ben diverses:
mentre l'escriptora, cleptòmana i escapista Alícia (Lola López) mira al futur tot fugint del present, la
vocalista i faquira Àgata (Rosa López) mira enrere tot buscant el seu cor, perdut ja no recorda on ni
quan ni per culpa de qui. Per la seva banda, Paco Zarzoso sembla que mira al més enllà interpretant
Alfredo, una mena de Peter Pan per a qui la vida és molt més complicada que els trucs de màgia.
Tendrament patètic, Alfredo intentarà endebades posar-se al servei de França per emular Jean-Eugène
Robert-Houdin (el pare de l'il·lusionisme modern, qui, enviat a Algèria per Napoleó III l'any 1856, va
neutralitzar una revolta independentista usant uns suposats poders màgics).
Presentat a l'última Fira de Tàrrega, el Mil·lennium del Mag Lari és, sobre el paper, un espectacle
infantil. Però, tant a Tàrrega com a Badalona, també hi van xalar els adults. Després d'una espectacular
entrada en escena, Josep Maria Lari arrenca a parlar i ja no para de fer-ho tot presentant màgia de prop
(amb circuit tancat de televisió), màgia de saló, d'escenari i grans il·lusions (Caixa d'Eva, Zig-zag, Caixa
de les espases i una levitació). Van ser molt aplaudits el peix Sushi endevinant una carta i el transfer de
l'ànec Cinto (no sé si gràcies a la preparació emotiva de l'audiovisual precedent o al doble humor amb
què Lari explica el truc).
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