
42 Time Out Cultura  5–11 Juny, 2011

Es
ce

na

Brutus

Club Capitol 
Fins al 31 de juliol

Sorprèn en la forma i en el contingut. 
El Club Capitol obre les portes a la 
màgia a través del debut en solitari 
d’Antonio Díaz (Cia. Abbozzi). És 
trata d’un espectacle que s’allunya 
dels xous de màgia de trucs 
convencionals per obrir camí a una 
nova forma de presentar 
l’iŀlusionisme, a través d’un relat 
amb fil argumental, pensat, segons 
el jove vallesà, “per agradar aquells 
a qui la màgia no els enganxa”. 

Una hora i mitja d’espectacle, dots 
telepàtics i el públic formant part de 
les iŀlusions. La asombrosa historia 
de Mr Snow és un viatge de rialles i 
sorpreses en què la màgia s’usa com 
a pretext per explicar una punyent 
faula plena d’imaginació, humor, 
nostàlgia i fantasia. Un fals 
documental sobre màgia –on 
apareixen figures com el Mag Lari, 
Anthony Blake, Luis i Juan Pardo– 
que narra la vida d’un dels 
iŀlusionistes més importants i 

desconeguts de la història, Mr. 
Snow, un personatge inventat, la 
vida del qual “fins i tot m’he acabat 
creient jo” comenta Antonio Díaz.

Amb les pinzellades emotives 
característiques dels espectacles de 
David Copperfield –salvant totes les 
distàncies– i amb moments d’humor 
propis de Juan Tamariz, Díaz vol 
sorprendre l’espectador donant el 
seu toc personal a efectes clàssics 
com la cartomàgia o les anelles 
xineses, amb transformacions que 
ningú espera, passant per les 
prediccions amb peixos o el Rècord 
Guinness dels 100 trucs en una 
cançó.

La asombrosa historia de Mr 
Snow és un espectacle tendre i d’una 
gran sensibilitat que combina 
recursos tecnològics que reforcen la 
posada en escena. Els muntatges 
magicoteatrals de Díaz i la 
companyia Abozzi van rebre el 
Premi Nacional de Màgia 2008 (que 
atorga el Congrés Nacional de 
Màgia). Trucs que impressionen fins 
i tot als mateixos mags. –B.M.

A punt d’estrena

ProtAgonizo
Teatre Tantarantana 
Fins al 12 de juny

La nuesa pot semblar un estat 
lamentable, o un símbol 
d’honestedat. En aquesta obra, però, 
és la protagonista dels dos primers 
minuts, perquè tot i que l’actriu mai 
no es vesteix, l’espectador acaba 
oblidant que aquella dona que hi ha 

sobre l’escenari va nua i comença a 
escoltar el relat d’una vida farcida de 
personatges, que ben bé podria ser 
la seva.

Fa gairebé dos anys que Ester 
Bellver –autora, directora i actriu de 
l’obra– es va submergir sola en 
aquesta aventura, i des de llavors no 
ha parat de fer quilòmetres recorrent 
petits teatres alternatius per tot 

l’Estat. Ara arriba al Tantarantana 
per despullar públicament el més 
íntim d’una dona, d’una actriu, d’una 
nena. Sobre l’escenari, tres miralls 
on l’espectador es veu reflectit i 
identificat. I tot, amb l’objectiu de 
trencar les barreres entre allò públic 
i privat. L’espectador és capaç 
d’apreciar l’espectacle de la seva 
pròpia nuesa, perquè, com assegura 
Bellver, “a mesura que avança la 
funció van sorgint vivències que 
han quedat callades, experiències 
pròpies que tots algun cop hem 
viscut, ens retrobem amb els 
diversos personatges que hem 
interpretat al llarg de la nostra vida” 
i que ara ens desperten sentiments 
que crèiem adormits. Existeix 
alguna cosa més íntima?

Al més pur estil clown, amb un 
gran sentit de l’humor i de la 
tragèdia, l’actriu demostra un gran 
nivell interpretatiu i aspira a arribar 
al cor de l’espectador. No hi ha 
principi, ni tampoc fi. A 
ProtAgonizo cada escena representa 
un moment de la vida. L’actriu 
repassa la seva per etapes, 
escurçant el present a l’escenari amb 
moments d’improvisació. És una 
obra fresca, viva, una biografia de 
nosaltres mateixos i de la 
protagonista a través dels reflexos. 
–Benja MartínezEster Bellver es destapa l’ànima davant del mirall.

La asombrosa historia de Mr. Snow

Màgia teatral i un fals documental.

 No sé si vostès, digne poble 
sobirà, són dels que han anat 

a veure el Coses que dèiem avui que 
fan a La Villarroel i ha sortit tot 
exclamant: com m’agrada el 
teatre! Si són dels que han rigut, els 
han torbat i han quedat meravellats 
amb uns actors que, en altres 
muntatges, els havien provocat el 
badall més sonor. Amb la Mireia 
Aixalà i la Cristina Genebat, les 
dues Manrique girls, ja ho sabíem, 
que teníem al davant dues 
d’aquestes actrius que sembla que 
no facin soroll però que sempre 
estan a to, però la resta... Perquè 
després diguin que el director no 
importa.

 La cosa és que aquest 
servidor de vostès fa hores i 

hores que no es pot treure del cap 
les tres històries de Neil LaBute. I 
això que aquest nord-americà 
grassot i exmormó no em treu la 
son –darrerement, els explico 
massa fòbies, ho admeto–. Les 
seves pel·lícules em semblen 
beneites. La seva prosa, de quarta. 
I les seves obres de teatre... de 
segona. 

 Però, ai, la sort que tenen 
alguns. I el senyor LaBute 

hauria de firmar demà mateix un 
contracte amb Julio Manrique on 
explicités que el barceloní dirigirà 
tots i cadascun dels seus 
muntatges. No sols a la nostra 
petita província agenollada, sinó 
arreu del món. Perquè, no es pensin 
que les obres que dirigeix el mateix 
LaBute al món anglosaxó siguin per 
perdre l’oremus.

 Ara mateix, hi ha en cartell a 
Londres In a forest, dark and 

deep. I les crítiques no han estat 
gaire complanets. Diuen que tot el 
que passa en escena és “massa 
obvi”. I és que potser tot el que fa 
LaBute és massa evident. D’una 
evidència que avergonyeix. I el trípic 
d’obres de Coses que dèiem avui no 
és cap excepció. Però, ai, 
l’obvietat. Al teatre, és una gran 
arma si la saps utilitzar com cal. Ja 
sabem que la història de Romeu i 
Julieta acabarà malament, que 
l’homosexual feble de Romance 
acabarà demanat-li al fort que es 
fiqui al llit amb ell una darrera 
vegada. I què. El que importa és un 
com que ens porti al què com si no 
el coneguéssim. I la tropa de 
Manrique ho broda... Ja ho sap, 
mister Labute, porti Manrique a 
Broadway. –Andreu Gomila 

LaBute
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