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OPINIÓ

Esclar que
hi ha dones
màgiques

al món

SANTI FONDEVILA

● La Maga Violeta. Arran del Fes-
tival Internacional de Màgia de Ba-
dalona XII Memorial Li Chang que
se celebra aquests dies i i davant
l’absència de magues en el progra-
ma –excepte Silvanna, que actua en
una llibreria–, ens preguntem si les
dones només fan màgia per equili-
brar els pressupostos familiars en
els temps que vivim. No hi ha dones
màgiques? És un món de mascles?
Sortosament trobem en el magnífic
i acollidor Teatre del Rei de la Mà-
gia de Barcelona (al carrer Jonque-
res i amb programació estable) la ti-
tellaire Teia Moner, que justament
és la directora del Festival de Dames
Màgiques de Terrassa, que se cele-
bra al juliol i que ja arriba a la sete-
na edició. “Haberlas haylas”, diu. I
bones i amb històries tremenda-
ment humanes com la de la Maga
Violeta, Manuela Rejas, una dona
nascuda el 1924 a Moralzarzal (Ma-
drid) amb la màgia a les mans. Als 11
anys tenia clar que volia ser il·lusi-
onista i va començar ajudant un
mag al vell Rastro de Madrid que li
va deixar la seva maleta de màgia
quan va desaparèixer... no pas en un
acte màgic sinó en un crim dels fei-
xistes. Ella, d’esquena a la família,
que no veia amb bons ulls el tema, va
practicar i practicar i a la fi, en un
pacte amb els pares, va aconseguir
entrar en un circ. Va ser pionera i
lluitadora en un món molt masculí
en què les dones només eren acom-
panyants. Durant anys i anys va for-
mar part de món del circ i no va dei-
xar d’actuar fins al 2007, als 83 anys.
La Maga Violeta va ser homenatja-
da a la tercera edició del festival ter-
rassenc i sobre ella és va rodar la
pel·lícula documental Violeta y el
baúl americano, de les directores
Luna Baldallo i Rocío González, que
buscarem per internet. Sí que hi ha
magues. Estarem atents a les que
vinguin al juliol.

● Un musical de Pa negre? Per
què no. Això pensa un productor
barceloní per a qui el gran èxit me-
diàtic de la pel·lícula d’Agustí Villa-
ronga sobre les obres d’Emili Tei-
xidor és un coixí prou bo i un relat
amb contingut i personatges. Els
anglesos bé que ho han fet amb
Charles Dickens. Fins i tot l’hi va
plantejar al director de musicals
més notable del teatre català. Ell no
ho veia tan clar. Massa dramàtic i
sense humor. I a més, costaria molts
quartos, però també és cert que en
el show business dels musicals el que
l’encerta la endevina. I s’hi poden
fer molts diners. Per tant, per què
no un musical de Pa negre?

El traspunt

TEATRE

L’esperit històric del Paral·lel
reviu a la Sala Muntaner

La Sala Muntaner de Barcelona
acull demà, i fins al 26 de febrer,
l’espectacle de Xavier Albertí i Llu-
ïsa Cunillé La Pajarera. La idea és
fer reviure l’esperit històric del
Paral·lel de principis del segle XX.

prano Maria Hinojosa. Té una for-
mació clàssica i està especialitzada
en música barroca, però als 16 anys
ja havia protagonitzat 20 sarsueles.

Albertí ja coneixia la seva versa-
tilitat i la seva vis còmica. El 2006
van treballar plegats a la sarsuela El
duo de l’africana, que el director va
fer al Lliure amb alguns dels actors
de la companyia del teatre. “Quan
vaig anar a fer la prova, pensava que
seria una sarsuela com les altres que
havia fet abans, però la va fer com
cal”, recorda la cantant, que només
podrà fer cinc funcions de La Paja-
rera perquè en les pròximes setma-
nes té compromisos a l’Auditori de
Madrid. I al maig cantarà al teatre
Colón de Buenos Aires.

“Amb el Xavier he fet coses com a
actriu que no havia fet abans. No ha-
via treballat mai amb una compa-
nyia estable com la del Lliure i he fet
un pas endavant en la improvisació,
en la sensació de llançar-se a la pis-
cina i trencar barreres a l’hora de
construir un personatge i fusionar-
lo amb la música i el que et demana
el director”, diu Hinojosa.e

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. Entre les acaballes del
segle XIX i els anys 30 del segle pas-
sat, el Paral·lel barceloní va ser el
bressol d’un univers irrepetible. A
les barraques que hi havia s’hi podi-
en veure atraccions com la dona
barbuda i el monstre de dos caps, es-
pectacles de pallassos, de pantomi-
ma i de cinema. Van ser els anys
daurats de Celia Gámez i Raquel
Meller; de la sarsuela Cançó d’amor
i de guerra, de Martínez Valls, i de la
glòria de compositors com Vicent
Quirós, Viladomat i Padilla, l’autor
del cèlebre pasdoble Relicario i de
la cançó La violetera. L’orquestra
Demon’s Jazz, que va introduir el
jazz modern a Barcelona, va fer so-
nar la primera guitarra elèctrica a la
ciutat el 1936.

El Molino, l’últim local d’aques-
ta època que queda, abans es va dir
La Pajarera. El director teatral Xa-
vier Albertí i la dramaturga Lluïsa
Cunillé han manllevat aquest nom
per posar títol a l’espectacle que
presenten avui a la Sala Muntaner.
La Pajarera, del qual es van fer dues
funcions al Teatre Lliure al maig, és
un recorregut per 40 anys d’història
del Paral·lel feta a partir de mate-
rials històrics que Albertí ha anat
recuperant des de fa anys, i concen-
trats en menys d’una hora i mitja.
Aquestes cançons i músiques ja han
alimentat espectacles anteriors
com Crónica sentimental de España
i Pinsans i caderneres.

“Molta gent pensa que els musi-
cals són una invenció anglosaxona,
i això no és cert. Catalunya en té una
tradició més gran que Alemanya i
França”, diu Albertí. Els materials
que el director ha recuperat són el
fruit d’un llarg treball de recerca.
“Tot està molt dispers i no està ca-
talogat. Hi ha materials a la Biblio-
teca Nacional de Madrid i a la Bibli-
oteca Nacional de Catalunya. Les
millors fonts són els arxius dels he-
reus dels compositors”, explica.

Càrrega ideològica
La Pajarera és també una de les pri-
meres produccions de La Reina de
la Nit, la companyia pròpia que van
fundar. “El cabaret i el music-hall
són gèneres populars, directes i pro-
vocadors, però a la vegada tenen una
forta càrrega ideològica i em perme-
ten crear un teatre propi i contem-
porani, que entronca amb unes ar-
rels que hem deixat assecar massa”,
diu el director.

La protagonista absoluta de La
Pajarera, que està acompanyada pel
quartet de corda Psicalíptic, és la so-

El personatge que Maria Hinojosa interpreta a La Pajarera no té continuïtat sinó que
va canviant segons els moments històrics del Paral·lel que representa. DAVID RUANO

Xavier Albertí i Lluïsa Cunillé presenten l’espectacle ‘La Pajarera”

El CCCB dedicarà
una exposició
al Paral·lel

La pròxima estrena de Xavier
Albertí no serà un espectacle, si-
nó una exposició. Al maig el di-
rector i el periodista Eduard
Molner presentaran al CCCB El
Paral·lel 1900-1939. L’objectiu
és mostrar com el Paral·lel
d’aquella època és un reflex de
les transformacions polítiques,
econòmiques, sociològiques i
urbanístiques que estava expe-
rimentant Barcelona. Durant
aquelles dècades la ciutat també
va rebre molts emigrants. “La
mà d’obra que va venir a cons-
truir l’Exposició del 1888, el me-
tro, l’Eixample i l’Exposició
Universal del 1929 es va sentir
representada a les barraques
populars i en els teatres del Pa-
ral·lel, i no en els teatres burge-
sos”, recorda Albertí.

Soprano
La gran
protagonista
del muntatge
és la cantant
Maria
Hinojosa


