
".árP ,al i perso- 
ial. 	̀Som 
.ina casa de 
~•ienjars amb 

2- 	filosofia 
duna cuina 
casolana i de 
mercat", ex-
plica Alexis 
Peñalver, pro-
pietari i cui-
ner de La Pu- 
billa. 	Indis- 
pensable, 
provar les 
truites. 

un menú per 13 euros i els dissa- La Pubilla 
btes, carta. A les nits tanquen. 	Plaja de la llibertat, 23. Barcelona 
Proven de conciliar la vida labo- 	www.lapubilla.cat 

Aliskin i Luna es presenten amb un xou basar en les grans il-lusions. 
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xous en qué els prestidigitadors 
es presentaven davant l'audién-
cia com a ments prodigioses. 

Per saber qui s'emporta amb 
el premi del públic aquest any 
caldré esperar els dies 24, 25 i 
26 de febrer, quan les Gales In-
ternacionals de Múgia reu-
neixen a Badalona algurrs deis 
millors mags del panorama en 

dologia gairebé científica, sense 
renunciar a alió poétic. Titulada 
Es prega tocar, la mostra és una 
invitació a prendre consciéncia 
de la matéria artística amb tots 
els sentits i especialment el lacte, 
"un sentit molt mal considera) en 
el món de l'art, que pot revelar 
sensaciorrs ocultes", assegurava 
)'artista. El títol casa perfecta-
ment amb el conjunt d'obres, 
amb diverses capes i textures que 
derrapen imperiosament a l'es-
pectador que comprovi la 
corrosió del metall ("no hi ha res 
com l'óxid per representar el pas 
del temps"), les irregularitats del 
terra o les fissures de les parets. 

Obres per tocar 

CANCÓ Feliu Ventura 
per J. FOGUET 

Aquesta vegada és grácies al Bar-
nasants, perú Feliu Ventura está 
girant de valent amb Música i Lle-
tra, amb gran éxit de públic i de 
crítica. No en va, el seu punyent 
canconer, sempre polític, i el seu 
ritme viu enamoren. Val la pena 
passar avui pel Centre Cultural 
Barradas de ('Hospitalet de Llo-
bregat (al costat de sengles esta-
cions de Renfe i del metro) per 
sentir una de les millors veus del 
panorama de la música catalana, 
vocalment i per les lletres. 

FERMÍN ROBLES 

E xpliqueri els cronistes 
que el rnag Li-Chang—el 
badaloní .loan Forns i 

.Jordana (1916-1998)— es va ena-
morar de la rnágia sense voler, 
després de veure un espectacle 
de l'il-lusionista Caballero Sa-
llirn, quan encara era un adoles-
cent ajudant de forner. Atret 
pel seu encant, va comprar al-
guns,jocs a la botiga barceloni-
na El Rei de la Magia, punt de 
trobada per a tots aquells que 
volien dominar un art que s'en-
senyava gairebé en secret, i que 
loras va treballar fins a depu-
rar-ne la técnica. Avui els trucs 
de magia es troben a Internet i 
els il-lusionistes, com els ra-
pers. els skaters i els futbolistes, 
apareixen a YouTube rnostrant 
les seves habilitats. Perú aixó, 
lluny de frenar l'interés per 
aquest art, l'ha impulsat. Així 
ho explica l'Lnric Magoo, direc-
tor del Festival Internacional 
de Magia - Memorial Li-Chang, 
que aquest any celebra la 12'I 
edició i que compta amb una 
acurada selecció d'artistes con-
vidats. 

Les furrcions arrerrquen 
aquest cap de setrnana amb 
l'actuació del popular mentalis-
ta Anthony Blake, que ha reco-
llit en Solo Blake els seus mi-
llors números a l'escerrari, i el 
Mag Edgar, que presenta Dejó 
Vu. un espectacle molt visual, 
en qué es prescindeix de la pa-
raula i que remet als antics 

ROBERTA BOSCO 

P refereixo l'óxid mutable a 
l'or perpet u". La frase és de 
.Josep Cisquella (Barcelo-

na, 1955-2010), un enginyer amb 
ánima i ofici d'artista, l'obra del 
qual, interrompuda mansa d'hora 
per una mort prematura, s'exhi-
beix a l'Espai VolArt de la 
Fundació Vila Casas a Barcelona. 
La mostra, oberta fins a 1'1 d'abril, 
aplega les séries més corregudes 
de l'autor: )erres, clavegueres, es-
cales, vaixells i taules de logarit-
mes. A través de lotes aquestes, 
]'espectador s'endinsa en una ma-
nera de treballar que no deixa res 
a l'atzar, que es basa en una meto- 

Comprar i beure 
RESTAURANT La Pubilla 
per ANA PANTALEONI 

Contra els mals moments, es-
morzars de forquilla. Sense limi-
tacions. Truita, capipota, ous fe-
rrats amb botifarra, amb sobras-
sada i mel, diferente tipus de 
bacallá... a un preu raonable a la 
Pubilla. Aquest local de cuina 
casolana va néixer fa mes d'un 
any a prop del Mercat de la Lli-
bertat del barri de Gracia. A 
mes d'esmorzar, a La Pubilla s'hi 
pot fer, de dilluns a divendres, 

una merca de torrreig de les me-
ravelles. Yrocedent de Corea i 
guanyador en els últims con-
gressos de magia arriba Hyun-
.loo I<im. Té rrornés 23 anys 
perú amb disciplina ha aconse-
guit una gran habilitat com a 
manipulador d'objectes. Fins al 
purrl que els seus suaus movi-
ments omplen l'escenari i acon- 

En aquest ,joc entre realitat i 
ficció, Cisquella reproduYa a mida 
natural cantonades del seu taller, 
inclosesombres de cadires, pinze- 

L'Espai Volart dedica 
sengles monográfics 
a Josep Cisquella 
i a Romá Vallés 

lis i al tres objectes amb una técni-
ca hiperrealista tan minuciosa i 
detallada que, soviet, es confon 
l'objecte 	real 	amb 	la 

segueixen ernbadalir l'audiérr-
cia, que no deixa de veure com 
les caries i les boles de colors 
apareixen i desapareixen entre 
els seus dits. Francisco Apari-
cio (Madrid), en carvi, s'ha con-
solidat en una disciplina poc co-
neguda a Espanya: és un hábil 
pick-pocket. ésa dir un lladre de 
guant blanc capas de robar la 

representació que se'n fa. La in-
Iluéncia pop, que ja es percebia 
en l'irrlerés que tenia pels ob,jec-
tes quotidians, va tornar a les se-
ves últirnes obres, on intervé amb 
múltiples técniques els eslógans 
publicitaris. 

Simuhúniament a 1'Espai Vo-
lArt 2 es presenta Memória 88, 
una exposició dedicada a Romú 
Vallés (Barcelona, 1923), conside-
rat un deis precursors de 
l'abstracció lírica a Espanya. Fins 
al 29 d'abril, la mostra es proposa 
recuperar la trajectória de Vallés 
que, després de la mort del seu 
galerista llené Metrús el 1984, es 
va interrompre bruscarnent. Va- 

cartera a tot aquell que es pu-
gui a l'escerrari en un tres i no 
res. Xavier Tapies (Catalunya) 
ha optat per modernitzar la 
magia introduint en els seus es- 
pectacles recursos tecnológics 
per explicar históries impossi-
bles, i Aliskim i Luna (Catalun-
ya) es presenten amb un xou 
basat en les grans il-lusiorrs. Op-
ten també al premi Les Cha-
peaux Blancs (Franca), amb un 
número visual de teatre rregre 
en el qual dos persorratges ves-
tits de blanc mantenen un duel 
particular per demostrar la se-
va habilitat en la foscor de l'es-
cenari. 

Comenta el Festival 
Internacional de Magia, 
que celebra aquest 
any la 12a edició 

El festival de magia de Bada-
lona s'ha caracteritzat en els 
últims anys per portar la il-lusió 
més errllá deis teatres, amb una 
série d'activitats paral-leles en 
biblioteques, centres cívics i lli-
breries. Aquest any, se suma la 
sala Mega Cine (centre Múgic, 
22 de febrer) amb la projecció 
de L'i(dusionisla. de .Jacques Ta-
ti, i destaca l'actuació de Silvan-
rra (llibreria Saltarnartí), una de 
les poques magues del circuit 
(25 de febrer). 

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MAGIA (Badalona) 
Teatre Zorrilla i altres escenaris 
(www.badalona.cat) 

llés va ser arraconat pel món artís-
tic barceloní d'una manera tan 
violenta, que va abandonar Cata
luna i es va traslladar al poble 
aragonés 	de 	Calaceite. 
L'exhibició, que té un carácter de 
miniretrospectiva, té com a fil con-
ductor el collgge, una técnica que 
a la década de 1960 Vallés feia ser-
vir com a eirra de crítica social i 
que ara empra per hornenaljar 
les figures importarrls de la seva 
vida personal i professional, com 
El Greco, Leopardo, Mari Hay o 
Miró. ".Ja que no tinc una biogra-
fía escrita, aquestes obres són les 
meves própies biografies emocio-
nals". Vallés, que gairebé amb 90 
anys mamé un gest pie de forra i 
vigor, ha recorregut un carpí atí-
pic passant de les pin Jures depura-
des de la seva,joventut a les obres 
més matériques i fins i tot barro-
ques de la seva darrera etapa. 

Hereus del mestre LI-Chang 
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