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ESPECTACLES

David Baró recrea al Teatreneu el clàssic 
mentalisme del misteriós Ted Annemann
El sabadellenc, Premi Nacional de Mentalisme 2014, hi serà cada divendres
Un dels mites del mentalisme, el mag nord-ame- 
ricà Theodore Annemann (1907-1942), serveix al 
sabadellenc David Baró per muntar un especta
cle que serà cada divendres de febrer (22.30h) 
al Teatreneu barceloní. Baró, que va endevinar la 
Grossa de Cap d’Any a RAC1, no atura una bala 
amb la boca... però quasi.
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□  sabadellenc David Baró, amb un retrat d’Annemann

CARLES GASCÓN

Tot un clàssic i un mestre 
del mentalism e que va deixar 
un munt de ‘ru tines’ i efectes 
per a la posterita t - i  pels seus 
deixebles a mig m ón-, de Ted 
Annemann es pot trobar algun 
vídeo en blanc i negre on mos
tra la famosa il·lusió del «bullet 
ca tc lv : parar amb la boca una 
bala disparada per un fusell.

El David Baró en fa un gag 
al respecte però no inclou 
el número al seu espectacle 
«Annemann: La historia de 
un creador de misterios» -é s  
en caste llà -. Sí que fa m olts 
altres efecte sorprenents amb 
la m ent que, actualitzats per 
ell, parteixen del gran Anne
mann: hipnosis, te lepatia , tele- 
quinesi, control mental, pre
diccions.... Un tipus, aquest 
Annemann que, per cert, -patia 
pànic escènic extrem», com 
revela Baró, i que es va suïci
dar poc abans d ’una actuació.

Premi Nacional
Fa poc parlàvem a aquestes 
pàgines amb David Baró per 
haver endevinat La Grossa 
de Cap d'any al programa de

Toni Clapés a RAC1 i per haver 
guany l'any passat el Premi 
Nacional de M entalisme. Apro
fitan t aquest «bon moment», i 
sumat a les recents aparicions 
al programa Divendres de TV3 
o el fitxatge d 'un divendres al 
mes a la pròpia RAC1, David 
Baró estrena ara a Barcelona
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«Annemann és 
el Mozart del 

mentalisme, un geni 
que va morir als 34»

un espectacle que ja  va pre
sentar fa un parell d ’anys a 
l ’Espai Àgora de Sant Oleguer i 
a Manresa.

L’ha «renovat molt», diu, i en 
principi s ’instal·larà e ls quatre 
divendres de febrer al Teatre
neu però amb la idea prorro
gar-ho si el públic respon.

Annemann dóna per a molt 
perquè ha deixar llibres que es 
consideren un llegat del men
ta lism e clàssic.

«És el Mozart del menta
lisme, perquè va viure 34  anys:

un geni que, vivint molt poc, 
cent anys després encara par
lem d 'e ll i les seves tècniques 
encara s ’utilitzen», resumeix 
Baró.

El sabadellenc fa unes 
picades d 'u lle t al mestre. Per 
exemple, en record a l’ana

grama de la revista The Jinx 
que ell va crear per als mags, 
un gat negre. Baró llança un 
peluix com aquest al públic 
per escollir els voluntaris.

I és que, com ell insisteix 
sempre, té la norma de no u ti
litzar mai 'com pinches', i per

tan t «vull deixar clar que els 
trio  a l’atzar».

Baró, més que fer exacta
ment el mateix que Annemann, 
agafa «el seu estil». I al llarg 
del xou va explicant anècdotes 
de la seva vida. Com el fe t que 
la seva mare, contrària a la 
peculiar inclinació artística del 
seu fill Ted. li cremés «diverses 
vegades» al forn el seu mate
rial de mentalisme.

Punt d’humor
I sobre el pànic escènic que 
patia el mentalista. Baró diu 
que això explica per què «cre
ava números perquè e ls fes-
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«Vull deixar clar 
que els voluntaris 
els trio sempre a 

l’atzar»

sin altres». També té  a veure 
amb la seva afició a la beguda, 
que a la llarga li perjudicaria a 
l'escenari i aniria encaminat-
10 cap al final tràgic, després 
d ’un divorci i de quedar-se en 
la misèria.

Desgràcies a part, sobreviu 
aquesta màgia del poder de 
la ment, en mans d 'un David 
Baró que, vestit de negre, és 
un m entalista clàssic. «Però
11 poso frescor i un punt d 'hu
mor, perquè la gent s 'ho  ha de 
passar bé. Humor però sense 
arribar a ser còmic» ■

Els Saballuts i la Canalla Saballuda, 
guardonats a la IX Nit de Castells
La gala ha estat organitzada per la revista «Castells»

REDACCIÓ

La revista «Castells», dega
na de la informació castellera, 
ha celebrat la IX edició de la 
gala Nit de Castells a Valls, 
amb la presència de més de 
70 colles castellares.

Com a representants dels 
Castellers de Sabadell hi van 
ass is tir el ja  h istòric cap de 
colla fins el 2014 , M artí Rovi
ra: l'actual cap de colla, Joan

Sempere; la presidenta, Núria 
Benítez; i les caps de Canalla, 
Laura Córralo i Anna Jordana.

M artí Rovira va ser el primer 
a pujar a l'escenari de l'audito
ri del Centre Cultural de Valls 
per recollir el premi Baròme
tre Casteller com a colla que 
ha pujat a fer castells de 9. 
El premi el va recollir conjun
tam ent amb altres colles que 
també han pujat de categoría: 
com a colles que han pujat a

fer castells de 7 han rebut el 
premi e ls Castellers de Sant 
Vicenç dels Horts, els Brivalls 
de Cornudella, els Castellers 
de l'A lt Maresme, els Vailets 
de l'Empordà i els Castellers 
de les Roquetes. La Colla Cas
te llera de Sant Pere i Sant Pau 
també l’ha rebut per arribar a 
fe r castells de 8. Els Caste
llers de Sants, els Xiquets de 
Tarragona i els Castellers de 
Barcelona per fer Gamma Ex

tra. Finalment, la Colla Jove 
Xiquets de Tarragona també 
ha sigut guardonat per arribar 
a fer castells de 10 pisos.

A part de! reconeixement i 
d 'un trofeu, el Premi Solidari 
Baròmetre Casteller per a co
lles que han passat a fer cas
te lls  de 8, 9  i 10 també con
siste ix en un palet de fideus 
Gallina Blanca valorat en 850 
euros per destinar a menja
dors o iniciatives solidàries, i 
que els Saballuts destinaran 
al Rebost Solidari.

El premi Aleta també va 
anar a parar al Carrer dels 
Emprius, guardonant la m illor 
iniciativa castellera que tingui 
a veure amb canalla. Anna 
Jordana i Laura Corralo, res
ponsables de Canalla han re

co llit el diploma que reconeix 
el projecte Junts Anem més 
Lluny, que segons el ju ra t 
«desenvolupa una metodolo
gia d 'assaig  que combina as
pectes tècnics i psicològics i 
crea dinàm iques estructura
des, lúdiques i motivadores».

Nova app
Des de principis d'any els 
Saballuts disposem de l'app 
oficial de la colla, una eina 
per a mantenir-se informat 
de les noticies de la colla, 
l'ac tiv ita t a les xarxes socials 
i poder d isfru tar dels ú ltim s 
vídeos i fotografies de la co
lla. L'aplicació està disponi
ble per a d ispositius Android 
amb una versió de sistema 
operatiu superior a la 4 .0  ■


