
Compra entrades i reserva taula a www.timeout.cat  39   

Dansa

D
ansa

Herman Poster és la companyia 
bilbaïna dirigida per Igor de 

uadra i at alen de Pedro ue 
ara ens porta Magia 
Sinpatikoa a l ntic eatre l 
seu nom és un joc de paraules 
que en eusquera vol dir ‘cartell a 
la paret  per a e Pedro un 
dispositiu on bolcar-hi qualsevol 
cosa”. Fins ara hi han posat 
moviment, història, humor i molt 
sentit crític.

Malgrat la joventut, la 
companyia creada el 2010 ha 
tingut un ressò important amb 
aquesta i la seva anterior 
peça, , que 
tractava sobre la dècada dels 
70 al País Basc. El passat torna 
a ser material dram tic a Magia 
Sinpatikoa, tot i que no era la 
idea inicial olíem investigar el 
concepte de mimesi i ens vam 
trobar amb la definició del segle 
XIX de la ‘màgia simpàtica’, 
coincidint amb el moment 

d’apogeu de la colonització 
europea, un context on es podia 
convertir en eina de domini o 
camuflatge. Encara avui és una 
arma de supervivència”.

En aquesta obra, hi intervé el 
senegalès Mbaye 

ene, que balla, fa màgia 
espiritual i ens explica la 
història del enegal. Era la 
persona més adient per parlar-
ne: el seu país va ser colonitzat 
per França, però ara viu a Bilbao, 
mimetitzant-se amb la nostra 
cultura”. Entre ell i un Pierrot 
aconsegueixen que parlar 
d’història no soni antic ni 
avorreixi. olem anar cap 
enrere per saber si efectivament 
hem evolucionat des del segle 
XIX”. I bé ixò ho haurà de 
respondre el públic, cadascú 
dins seu”.

Magia Sinpatikoa serà a 
l’Antic Teatre del dj. 6 al ds. 8.

El dit a l’ull
a companyia basca HermanPotser ens 

ajuda a veure-hi millor. Per Bàrbara Raubert

TEORIA I PRÀCTICA

EL CONCEPTE
La màgia simpàtica és un terme 
que es va fer servir des del segle 
XIX per referir-se a la capacitat de 
mimetitzar-se amb els altres per 

acostar-nos-hi i aprendre’n. 

LA PROVOCACIÓ
“Com a basca, em puc sentir 
colonitzada per Espanya, però 

molts bascos van anar a colonitzar 
les Amèriques. No fem protesta, 
però toquem temes incòmodes”.


