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Bye bye
Brossa Espai Escènic
Fins al 24 de juliol

Joan Brossa estarà content. Res de 
gran escarafalls, que, per altra part, 
tampoc hi caben, sinó un espectacle 
càlid, encisador i amable per dir 
adéu al que estat el cau del poeta 
barceloní durant disset anys. 
Hausson diu Bye bye en una creació 
de cabaret màgic en el qual 
l’acompanya un altre cop l’actriu 
Vanessa Torres, als antípodes de 
l’ajudant convencional. Bye bye és 
un recull de números dels diferents 
espectacles que Hausson ha 
presentat a l’espai Joan Brossa al 
llarg dels anys sota la direcció, 
gairebé imperceptible, del mestre 
Hermann Bonnín. 

Un espectacle amb una mica de 
tot i sense gaire de res. Hi ha anelles, 
corda amb els seus nusos, cartes que 
vénen i van, efectes de gran màgia 
amb capses que descomponen el cos 
del mag o la seva ajudant i números 

d’il·lusionisme mental que són, 
potser, els que més descol·loquen 
l’espectador: “Aquest sí que no sé 
com el pot fer”. En la manipulació de 
cartes o de boles, en l’aparició i la 
desaparició de monedes de les 
orelles o del nas, dels espectadors 
sabem, encara que no ho vegem, que 
el mag és un expert manipulador i 
que les seves mans són mes ràpides 
que els nostres ulls, però com carai 
pot endevinar el que un espectador 
triat a l’atzar ha pensat en aquell 
moment? Poders. 

La màgia és un engany consentit, 
desitjat –no com la resta de trampes 
i estafes que ens envolten en el món 
actual–, que, a més, ens dóna una 
satisfacció mitjançant una sorpresa. 
La màgia activa la il·lusió de 
l’impossible  i desperta una part de 
la ingenuïtat de quan érem nens i 
produeix bon rotllo, molt bon rollo. 

Fidel al seu estil sobri, elegant, 
Hausson és el mag d’aquesta 
barraca de fira on hi ha encabit  un 
escenari de vell cabaret francès amb 

música de piano i  on la 
proximitat del mag i de les 
seves il·lusions fan encara 
més agradable, més intensa, 
la sessió.  Estem convençuts 
que al poeta li agradarà aquest 
adéu de l’íntim local del 
carrer Allada-
Vermell, com li 
agradarà la 
benvinguda al nou 
del carrer de la Seca 
on es trasllada 
l’Espai Brossa i on 
també, els ho 
garantim, hi 
haurà molta 
màgia. 
–Santi 
Fondevila

Teatre Tívoli
Fins al 31 de juliol

Posar en escena Un tramvia 
anomenat desig és lluitar contra el 
mite. Frank Castorf  va optar per 
trencar esquemes quan va convertir 

l’obra de Tennessee Williams en 
una farsa (Endstation Amerika) 
sobre el proletariat alemany. Les 
armes de Mario Gas per combatre el 
monstre de la referència són més 
convencionals, però no menys 
efectives: un bon repartiment. 
Aquest és el principi actiu d’un 

muntatge que és una continuació 
escènica del treball desenvolupat 
per Mario Gas a Mort d’un viatjant 
d’Arthur Miller. Un realisme 
esquematitzat que recorre a les 
imatges projectades per completar 
l’atmosfera buscada. Una producció 
pensada per al lluïment d’actrius i 

actors. Decisió lògica i natural quan 
confies el personatge de Blanche 
DuBois a Vicky Peña. Només 
necessites un bon Stanley Kowalski 
per assegurar el triomf. I aquí arriba 
el desconcert. Què passa quan les 
millors escenes de la funció són 
entre Blanche DuBois i Mitch, 
l’apocat i reprimit tipus que apareix 
com a últim salvavides d’una dama 
en dificultats; quan Àlex Casanovas 
(Mitch) roba totes les escenes a 
Roberto Álamo. Passen coses 
–visibles i invisibles– entre els dos 
que no passen ni quan Álamo 
territorialitza l’escenari com a 
mascle alfa de l’obra, aquesta 
masculinitat sense matisos que 
fascina la seva dona Stella 
Kowalski (Ariadna Gil), de soltera 
DuBois. 

L’agitat mar de fons que Williams 
va crear per a Blanche i Stanley és en 
aquesta producció de Mario Gas un 
mar dels Sargassos: calma absoluta 
d’emocions. Un fenomen 
inexplicable que, per fortuna, no 
arrossega el conjunt de la funció. Per 
això compta amb la força 
interpretativa de Vicky Peña, que 
crea una Blanche DuBois d’entrada 
no del tot rendida al fracàs vital i 
mental. Dosifica magistralment el 
descens a la bogeria total per deixar-
nos entreveure quina altra dona va 
poder ser. –Juan Carlos Olivares

Ariadna Gil fa de Stella Kowalski i Vicky Peña crea una Blanche DuBois no rendida al seu fracàs vital i mental. 

Un tranvía llamado deseo

Hausson diu 
‘adéu’ a l’Espai 

Brossa amb 
màgia.
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