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Escenaris d’Entrada

THE FRIKI SHAKESPEARE’S
SHOW
Avui, a les 21 h. Punt final al Pla-

tea Jove d’enguany –el cicle adreçat
al públic juvenil que organitza El
Galliner al Conservatori– amb un es-
pectacle que es converteix en un
carrusel de fragments de les obres
de Shakespeare servits amb molt
d’enginy i d’humor. Georgina Cardo-
na, Gemma Martínez i la bagenca
Tàtels Pérez donen vida a un gra-
pat de personatges sorgits de títols
clàssics de la dramatúrgia univer-
sal, sempre en un to irreverent i sa-
nament desacomplexat. Manresa
(teatre Conservatori). Entrades:
5 euros. 

LA PRINCESA I EL PÈSOL
Diumenge, a les 18 h. Els actors

manresans Ivan Padilla i Magda
Puig protagonitzen el musical per al
públic familiar La princesa i el pèsol,
creat per La Roda Produccions
(Hansel i Gretel  i La Ventafocs). En
aquesta obra, una princesa passa la
prova de foc per saber si la seva
condició és merescuda: ha de dor-
mir en un llit de set matalassos so-
bre un pèsol. Si nota la molèstia del
diminut llegum, senyal que és dig-
na d’un matrimoni regi. La peça
està dirigida per Dani Cherta, i en el
repartiment també hi figuren Jordi
González, Roser Colillas i Anna Ven-
tura. Manresa (teatre Kursaal).
Entrades: 12 euros els adults i 8
euros els nens.

ESNE BELTZA + ITACA BAND
Avui, a les 22.30 h. Sessió doble

de mestissatge aquesta nit a la
sala Stroika. Esne Beltza és el cap
de cartell amb una proposta musi-
cal que barreja ritmes d’estils com

el hip-hop, reggae, soul, rock, folk i
cúmbia. El grup basc presentarà els
temes del seu darrer treball, Gora.
Per la seva part, la formació de
Montcada i Reixac Itaca Band tam-
bé interpretarà el seu últim llarga
durada, Rema, ple de reggae, ska,
salsa i punk amb tocs swing. Man-
resa (sala Stroika). Entrades: 12
euros (10 euros anticipades).

TONI ALBÀ
Diumenge, a les 18 h. Toni Albà,

Fermí Fernandes, Gerard Domè-
nech i Xavier Macaya són els quatre
protagonistes de Brots, un especta-
cle que explica la història de quatre
professors que es troben fent de
mestres de cerimònies en el fune-
ral d’un amic comú. L’humor, ja sigui
negre o profundament absurd, relli-
ga els diàlegs d’un muntatge que
treu ferro a una situació tan apa-
rentment dramàtica com un funeral.
Balsareny (Sala Sindicat). Entra-
des: 15 euros (12 euros antici-
pades).









MÉS PROPOSTES Entrevista Mag Hausson
Il·lusionista. L’afició pels jocs de mans li ve de petit a qui
és un dels grans mags del país. Un artista de sòlida i llarga
trajectòria per a qui va escriure un espectacle Joan Brossa 

El Teatre de l’Aurora d’Igualada
acull aquest cap de setmana dues
funcions de l’espectacle Una hora
amb Hausson, que protagonista un
dels il·lusionistes més reconeguts
del país. Jesús Julve i Salvadó (Bar-
celona, 1953) és el Mag Hausson
quan puja a l’escenari, la seva se-
gona residència des que als nou
anys es va iniciar en l’art de la
prestidigitació. Amic de Joan Bros-
sa, és cofundador del teatre que
porta el seu nom a Barcelona.

Només una hora? 
Bé, potser em passo uns minuts,

però no gaires. Quan vaig estrenar
aquest espectacle a La Seca-Espai
Brossa, fa un any i mig, teníem un
rellotge que marcava el temps.

Què hi veurà el públic? 
La primera part és molt visual i

m’acompanyo de la música. Faig
tres números que estan relacionats,
durant aproximadament un quart
d’hora, al voltant de la manipula-
ció. N’hi ha un amb boles inspirat
en un jugador de billar, un altre de
manipulació de cartes. També el
del mag que es menja les agulles.

Que arriscat! 
Me les empasso i després les trec

enfilades l’una rere l’altra.
Ens queden 45 minuts... 
Després, proposo al públic que

esculli els set números que voldran
veure fins al final de l’espectacle.
Tinc una llista amb 21  propostes.

Quin tipus de números ofe-
reix en aquesta tria? 

Tenen títols com ara Memòria
fotogràfica, Atrapat en el temps...

Molt suggeridors, però poc
útils per fer la tria. Ha dit en més
d’una ocasió que el del Somme-
lier el fa encara que no el trïin.

És que m’agrada molt.
No es cansa de fer sempre els

mateixos números? 
Estreno un espectacle nou cada

any i mig, aproximadament. M’a-

grada molt el procés de creació i la
primera setmana de funcions.
Després, ja és una rutina. Una
hora amb Hausson és ideal en
aquest sentit, ja que no hi ha mai
dues funcions iguals.

L’espectador, però, gaudeix so-
vint amb números que ja ha vist. 

És que el sentit de la màgia és el
truc. Si no el saps, sempre sorprèn.

Necessita assajar molt? 
Els trucs de manipulació cal al-

menys practicar-los tres cops a la
setmana per no perdre habilitat.

Què n’opina, dels mags me-
diàtics com el Lari? 

Tant ell, com abans el Màgic An-
dreu, fan una bona difusió de la
màgia, ajuden que la gent després
vagi a veure altres espectacles. 

A La Seca-Espai Brossa, aquest
gènere hi té un lloc fix. Barcelo-
na és un bon lloc per a la màgia?

Durant la primera meitat del se-
gle XX, les grans companyies in-
ternacionals que feien gira passa-
ven per la ciutat, a l’Apolo, el No-
vetats, el Còmic... Llavors, això es
va anar perdent, però durant els 60
i 70 la màgia va entrar en el món
del cabaret, en locals com l’Em-
porium, Rigat, Bolero, Rio... 

Avui en dia, els grans teatres
ignoren la màgia.

El problema és que la màgia s’ha
banalitzat molt. Si hi hagués pro-
postes importants, segur que s’ho
mirarien més. Jo he actuat al Tea-
tre Nacional i al Teatre Lliure...
dins altres espectacles.

Creu que té poc a fer davant de
grans muntatges amb cotxes que
desapareixen i gent que levita?

No. Un joc de cartes ben fet pot
tenir tota l’efectivitat. El volum no
és important, sinó que la reacció de
l’espectador sigui de sorpresa.
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Toni Mata i Riu
MANRESA

«No faig dues
funcions iguals»
El Teatre de l’Aurora d’Igualada ofereix dues

funcions del xou «Una hora amb Hausson»


L’ESPECTACLE

Lloc: Teatre de l’Aurora. carrer de l’Aurora, 80
(plaça de Cal Font). Igualada. Dies: dissabte,
a les 22 h; diumenge, a les 19 h. Entrades:
15 euros; 12 euros amb descomptes.
Consulteu a www.teatreaurora.cat. 

Una hora amb Hausson

El mag Hausson

LA SECA-ESPAI BROSSA
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