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ENTRADA GRATUÏTA · Audioguia GRATUÏTA

De dilluns a dissabte, de 10 a 20h.

EXPOSICIÓ

Joan Güell, 211-213 Barcelona
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http://www.facebook.com/RocaBarcelonaGallery
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wearewater.org

el dret a una vida digna.
Una exposició de la Fundació We Are Water.

Amb el suport de:

Hausson torna a exhibir el seumagistral il·lusionisme.

Ni Melcior, ni Gaspar,
ni Baltasar. Quan algú li
preguntava a Joan Brossa
quins eren els seus tres reis
mags preferits, ell deixava
de banda els d’Orient i
mostrava la seva veneració
per tres grans mestres en el
tema del tot occidentals: el
transformista Fregoli, capaç
de canviar per complet de
personatge en un obrir i
tancar d’ulls; el gran Houdin,
que pràcticament es va
inventar l’ofici de mag tal
com ara l’entenem ara (el
mític escapista Houdini li va
retre homenatge copiant-ne
el nom), i el genial cineasta
Méliès, que ens va demostrar
que una pantalla era la millor
nau espacial imaginable per
viatjar a la lluna o a on ens
doni la gana. Brossa, ja ho
sabeu, es delia a parts iguals
pels poemes, la màgia o el
cinema, i els feia confluir
a uns espectacles teatrals
amb format de music-hall
surrealista en què tampoc
era gens estrany trobar un
bon striptease dadà entre
tanta poesia visual. I ara, el
mag més brossià que corre
pel món, el mateix màgic

LA MÀGIA DE HAUSSON ES DESDOBLA ENTRE LA POÈTICA DE BROSSA I EL GLAMUR DE NOVA YORK

Abracadabra: on hi havia un
escenari, ara n’hi ha dos!

CARNAVAL DEMÀGIA EN DUES PARTS. DE BROSSA A HAUSSON

UNA CREACIÓ DE HAUSSON. DIR.: HERMANN BONNÍN. IL·LUSIONISTA:
HAUSSON. PARTENAIRE: VANESSA TORRES. FINS AL 20/4. LA SECA-ESPAI
BROSSA. FLASSADERS, 40. METRO: JAUME I (L4). TEL.: 933 101 364.
PREU: 18€; DC., 14€. HORARI: DE DC. A DS., 21H; DG., 19H.

Hausson a qui el mestre
va tenir ocasió d’aplaudir
quan encara es passava el
dia anant del seu pis estudi
poèticament caòtic a la seva
butaca reservada a la Filmo,
ha fet un bon truc d’aquests
que li surten tan bé. I amb
el títol de Duet ha muntat
una sessió de màgia que, i
entre altres coses, recupera
diversos fragments d’aquella
Gran sessió de màgia en dues
parts que Brossa va escriure
específicament per a ell.

L’hora del còctel

Què esteu fent? Ja us n’aneu
cap a casa? Però si encara no
heu vist res! Tal com el títol
indica, aquest cop Hausson
ens vol obsequiar amb un
programa doble com aquells
que abans es projectaven
als cinemes de barri: si la
primera part ha resultat
poètica i molt europea, ara
toca una bona sessió de màgia
al millor estil show business

RAMON OLIVER

nord-americà; al cap i a la fi, a
Hausson, com a qualsevol de
nosaltres, també l’enlluernen
les llums de Broadway. Això
sí, el seu viatge a l’altra
banda de l’Atlàntic (un viatge
que vosaltres haureu de fer
també físicament, perquè
tanta màgia no hi cap, dins
d’un sol escenari), serà un
viatge vintage. De cop i volta,
ens trobarem en un cabaret
novaiorquès típic dels anys
seixanta, que no per res
aquesta segona part ha sigut
batejada The magic of the
sixties. No cal ni dir que,
en un ambient com aquest,
encara que un dry martini no
hi faci tampoc mal paper, la
beguda ideal és un manhattan
ben carregat. De fet, i gràcies
a la màgia de la suggestió,
Hausson fins i tot ens vol fer
creure que al local l’aire està
també ben carregat d’olor a
marihuana, que ja se sap com
eren aquells alliberats anys
60 en què encara no s’havien
inventat les prohibicions
de fumar dins dels locals
públics. Però que ningú
cregui ara que el que veu
a l’escenari és fruit de cap
substància estupefaent: això
és només producte de les
habilitats d’un mag que ha
volgut mostrar-nos les dues
cares de la màgia com qui ens
mostra les dues cares que pot
tenir una persona quan arriba
el Carnaval.


