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ESTRENA A LA SALA PRINCIPAL DE LA SECA

Amant de les arts parateatrals, Joan 
Brossa tenia el seu «mite personal», 
paraules de Hermann Bonnín, en 
l’il·lusionista Jesús Julve, més co-
negut com a Hausson. L’admira-
ció era recíproca i el prestigiós mag 
gira la mirada cap al poeta visual 
amb l’estrena a la sala principal de 
La Seca-Espai Brossa de Carnaval de 
màgia en dues parts. Hausson posa-
rà els trucs i Bonnín la mirada ex-
terior des del rol de director de l’es-
pectacle.
 «Són dos espectacles en un», 
puntualitza el segon. En el primer, 
Hausson recorre a diferents acci-
ons creades per Brossa per als seus 
números de prestidigitador. Curi-
osament, i malgrat la seva estreta 
connexió, no havia fet un especta-
cle a partir de l’imaginari brossià 
des del 1997. Va inaugurar llavors 
amb Poemància el petit teatre del 
Born que va ser seu estable de l’Es-
pai Brossa fins a l’obertura de la re-
modelada fàbrica de La Seca el se-
tembre del 2011.

 «És cert que l’he anat fent al llarg 
d’aquests anys per molts llocs. Fora 
de Catalunya, per exemple a França, 
Anglaterra, Brasil o Xile», recorda. 
Aquesta primera part, titulada Duet 
de màgia, està composta de números 
que Brossa va fer expressament per 
a Hausson i que formaven part de 
Gran sessió de màgia en dues parts i Poe-
mància, juntament amb diverses ac-
cions de Teatre Irregular.

Inici intimista i visual

L’arrencada de l’espectacle té un cai-
re intimista, visual i sense paraules. 
Bonnín i Hausson han buscat a més 
a més l’embolcall d’una escenogra-
fia peculiar, a partir de la reproduc-
ció d’un disseny original inacabat, 
un esbós, d’Adrià Gual que guarda 
l’Institut del Teatre.
 La singularitat d’aquesta pri-
mera part es manifesta també amb 
l’aparició d’un autòmat, imitació 
del taronger creat per Robert Hou-
din al segle XIX i que va aparèixer a 
la pel·lícula L’il·lusionista. En escena 
hi ha també un altre autòmat, el del 
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Hausson torna a Brossa
L’il·lusionista recupera a ‘Carnaval de màgia en dues parts’ números que el poeta visual va 
fer de forma expressa per a ell H La segona part recrea el cabaret parisenc dels anys 60 

33 Joc de mans 8 Jesús Julve, Hausson, el mite de Joan Brossa.
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L’espectacle 
compta amb dos 
autòmats i vuit 
nous trucs del 
prestigiós mag

trapezista Antonio Diablo. Aquests 
ginys apareixen al final del primer 
acte com un parèntesi actiu, mo-
ment que Hausson aprofita per fer 
un canvi de vestuari. A Duet de mà-
gia, al costat dels trucs, també hi ha 
un striptease molt brossià i gens pro-
caç.
 The magic of the sixties és el títol 
de l’altra meitat de Carnaval de mà-
gia en dues parts. El públic haurà de 
girar la mirada cap a la part oposa-
da de la sala, on un segon escenari 
remet a Montmartre a partir d’un 
decorat del 1940 de Francesc Nel·lo 
Ventosa, que recull el famós turó 
parisenc.

 El cabaret lluminós dels 60 ir-
romp en el que és també, segons 
Bonnín, un homenatge a una tra-
dició de les fires populars de París 
que es remunta a finals del segle 
XVII. Amb la música, per exemple, 
de Kurt Weill i la companyia de Va-
nessa Torres, la seva habitual parte-
naire, Hausson ofereix aquesta ve-
gada novetats en el seu repertori. 
«Són vuit números nous, de màgia 
de cabaret, i no de grans aparells», 
puntualitza. H


