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CULTURES 

ig segle fent el mag és
poca broma. Milers
d’hores d’assaig im-
prescindibles per dei-

xar bocabadats els espectadors,
molta complicitat familiar i so-
bretot molta humilitat. Franch
Banús repassa amb el seu espec-
tacle Mig segle màgic la història de
l’il·lusionisme familiar, aquell que
defuig els grans muntatges i que
s’acosta als ulls sempre sorpresos
dels incondicionals del gènere i
també dels passavolants dispo-
sats a deixar el racionalisme a una
banda i abraçar l’impossible.

Manel el Mag va reunir dissab-
te al vespre, al teatre Conservato-
ri de Manresa, al voltant de 150 es-
pectadors en un muntatge tea-
tral per on va desfilar el joc de pro-
ximitat amb la corresponent ba-
ralla de cartes, l’ajudant esquarte-
rada, la voluntària del públic amb
una espasa traspassada a banda i
banda del coll, el número d’hip-
notisme, els coloms que apareixen
i desapareixen, el voluntari mal-
destre a qui es trenca qualsevol ob-
jecte prestat, una altra ajudant
que desapareix a la vista del públic
i reapareix al pati de butaques... En
fi, els números de sempre, però no

pas presentats com sempre. Manel
el Mag relliga el seu espectacle
amb històries personals, amb pà-
gines viscudes al llarg de mig se-
gle de funcions.

¿Com deuen ser les sobretaules
a casa d’un mag? Els que tenim un
amic il·lusionista podem afirmar
que sempre acaba essent el pro-
tagonista de qualsevol trobada;
els neòfits que hem compartit el
rostit, les postres i el cava som
presa fàcil i agraïda també. Però,
¿què passa si els que s’asseuen
amb el mag al voltant de la taula
també són mags o estan en els se-
crets de la professió? Aquest és el
cas de Franch Banús perquè la
seva filla Núria fa màgia, el seu jo-
veníssim nét Arnau fa màgia i la
seva dona, la Miracle, que ara és la
partenaire de l’espectacle, alguna
cosa sap de tot plegat, a banda de
la màgia necessària per conviure
amb un mag; en el seu cas, i fent
l’acudit fàcil, podríem dir que el
nom fa la persona. 

En l’espectacle hi participen
tots els citats més el nebot, Sergi,
en un intent prou reeixit d’explicar
a l’espectador que la família que fa
màgia unida, roman unida. Mig se-
gle de màgia és un muntatge
d’il·lusionisme de la vella escola.
L’attrezzo és l’indispensable: ame-
ricanes i vestits amb lluentons, i té
l’avantatge de no distreure l’es-
pectador d’allò essencial: el truc i

el resultat final, que és el que
compta. Si en tenen l’ocasió, no es
perdin el número en què un text de
Regió7  triat a l’atzar per un jove del

públic coincideix exactament amb
el lliurat dins un sobre tancat a un
altre espectador, o aquell en què
una carta, dissabte va ser el tres de

cors, apareix en forma de mocador
lligat als sostenidors d’una altra es-
pectadora. Gens rebuscat, però
deliciós!
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Crònica

Mig segle de boques
badades amb
l’il·lusionisme de
Manel el Mag

Màgia familiar en origen i en destinació per
festejar cinquanta anys dalt l’escenari
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ANIVERSARI MÀGIC al teatre Conservatori de Manresa
Manel el Mag amb el seu nét, l’Arnau, que segueix les

passes de l’avi, en un moment del darrer número de
l’espectacle El número de l’espasa amb la col·laboració
d’una espectadora voluntària A punt per fer
desaparèixer la filla, la Núria, que reapareix instants
després entre el públic 
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ues noves -i molt dife-
rents- pel·lícules a des-
tacar en la programa-
ció del festival de Do-

nostia. Tot i que, en tots dos casos,
trobem personatges que volen fu-
gir a París per resoldre els seus pro-

blemes. Ben comprensible en els
temps que corren. 

La primera és una de les cintes
més esperades de l’any cinemato-
gràfic a nivell estatal, el nou treball
del realitzador basc Álex de la
Iglesia, anomenat Las brujas de Zu-
garramurdi. Partint d’una pre-
missa pròpia d’Abierto hasta el
amanecer, uns lladres desespe-
rats s’escapen de la policia en di-
recció a la capital francesa i acaben
en un poblet del Nord que gover-
nen unes bruixes totpoderoses
amb afany per posar fi a la civilit-
zació occidental i, especialment, el
gènere masculí. De la Iglesia se-
gueix un estil visual eixelebrat
propi de Robert Rodríguez, tot i

que pretén destacar per la seva vo-
luntat d’articular un discurs so-
cialment crític, en una línia ber-
languiana. El resultat acaba esde-
venint un entreteniment efectiu,
que s’ha indigestat a la majoria de
crítics, però que sembla ben co-

herent amb la resta de la filmo-
grafia del seu realitzador i que in-
clou una portentosa intervenció de
Carolina Bang, explosiva bruixa,
epicentre del film i musa carnal de
De la Iglesia. 

Si girem la mirada a 180 graus de

les bruixes trobem la parella de
(gairebé) jubilats que protagonit-
zen Le week-end, dues ànimes en
pena, però amb molt enginy, que
han decidit compartir la seva so-
litud passant un cap de setmana
d’esbarjo a la ciutat de la llum. Al-
guns acusaran el film de ser molt
verbal, però són gent que merei-
xerien que ningú no els tornés a di-
rigir la paraula. La conversa entre
Jim Broadbent i Lindsay Duncan
recorda les que tenen Ethan Haw-
ke i Julie Delpy en la seva trilogia
iniciada amb Antes del amane-
cer, però com si els personatges ha-
guessin envellit per sorpresa. El
film pot competir amb convicció
a totes les categories possibles de
premis, especialment pel que fa al
seu guió, signat pel prestigiós Ha-
nif Kureishi (Intimidad). Davant
del renovat esperit que obtenen els
protagonistes dels dos films només
podem treure una conclusió. Mar-
xem a París. Tots. Ara. 
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Des de Sant Sebastià

El festival estrena dues
propostes ben diferenciades
i amb la capital francesa com
a secundari de luxe



El camí cap a París
passa per Donostia

Michell i Kureishi, director i guionista del film «Le week-end»
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