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Els grans misteris de David Baró
El mentalista rep una càlida acollida en l’estrena al Teatreneu

David Baró, divendres passat al Café-Teatre del Teatreneu, que es va omplir per a l'ocasió

CARLES GASCÓN

BARCELONA.- Cua a l’entrada 
del Teatreneu. divendres pas
sat, i expectació per veure el 
mentalista sabadellenc David 
Baró en la primera de les qua-

► tre funcions de febrer progra
mades a la popular sala Cafè- 
Teatre del barri de Gràcia.

Tot i els inevitables nervis 
de l’estrena I que el teatre 
era ple -amb alguns convidats 
especials que sempre eleven 
el nivell d’exigència- el cert és 
que l’espectacle Annemann: la 
historia de un creador de mis
terios no només va funcionar 
a molt bon ritme sinó que va 
aconseguir a crear un clima 
molt captivador i enigmàtic, on 
alguns dels efectes van crear 
veritable sensació.

^ Ted Annemann
Ara que ha anat madurant 
la seva personalitat i el seu 
talent, i just després del ressò 
d’haver encertat la Grossa de 
Cap d’Any a RAC1 amb Toni 
Clapés i haver estat Premi 
Nacional de Mentalisme 2014, 
David Baró troba en aquest 
espectacle una equilibri encer
tat i atractiu entre el misteri i 
l’ambigüitat -amb el rerafons 
dels clarobscurs de la vida 
d’Annemann- i un punt d’hu
mor necessari i desengreixant 
però que mai es desborda.

El públic es va envaint de 
la llegenda mentre assisteix 
a endevinacions de cartes, el 
clàssic d’objectes aportats pel 
públic (amb el mag amb els 
ulls tapats amb monedes, cin

tes i una bena) o de fragments 
d’un llibre obert a l’atzar per 
quatre persones del públic.

I tothom sap que, si surt a 
l'escenari, serà tractat amb 
respecte exquisit, amb un 
humor sempre respectuós.

Doncs bé, seguint el fil bio
gràfic i personal d’aquest 
referent del mentalisme nord- 
americà que és Ted Annemann 
(1907-1942), cèlebre pel seu

efecte del «bullet catch» (aga
far amb la boca una bala dis
parada cap a ell), David Baró 
revesteix amb elegància nota
bles efectes clàssics del men
talisme.

El format de cafè-teatre li va 
molt bé al sabadellenc, amant 
de la proximitat. Per agafar 
participants a l'atzar, llança un 
gat negre de peluix, i si el des
tinatari no el vol el pot tornar

a llançar. No es força ningú i 
tothom està còmode.

M orts i vius al Titànic
Entre els números més sorpre
nents se'n podrien citar tres. 
Un és el de les fotografies en 
blanc i negre de passatgers 
del Titànic, que dues persones 
del públic escullen lliurement 
i dónen un resultat inesperat 
que no revelarem.

Un altre és el de la carta 
tacada de sang que, a partir 
d’una llegenda. Annemann hau
ria deixat si l ’haguessin assas
sinat en una partida de póker, 
i un voluntari ‘veu’ sense cap 
altre condicionant del mag. 
que la té en una copa.

I el tercer és. potser, el de la 
clau de l'habitació on el men
talista hauria mort, i que una 
noia del públic visualitza per 
mitjà de la hipnosi.

N’hi ha d'altres, com el de 
les peces del puzzle o les pàgi
nes trencades d’un llibre que 
permeten a Baró jugar amb les 
paraules. Annemann va ser un 
pioner del mentalisme en l’ús 
de llibres, justament.

També patia, segons ens 
explica Baró, pànic escènic i
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Hi havia expectació 
i el públic va 

sortir captivat pel 
sabadellenc

aficíó a la beguda... però que
darà com «el Mozart del men
talisme», pel seu gran geni de 
poc recorregut: es va suicidar 
als 34 anys. Alguns dels seus 
engimes els van heretar altres 
mentalistes, com el propi David 
Baró. I altres se'ls va emportar 
a la tomba.

Tot un plaer descobrir-ho al 
Teatreneu en aquesta vetllada 
del tot recomanable. En un 
moment en què els mags de 
nova generació impacten des 
de la petita pantalla amb efec
tes espectaculars, la màgia 
de Baró representa just el 
contrari. I al final ens deixa un 
principi: creiem o no creiem el 
que hem vist, la seva prioritat 
és «entretenir» ■
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LL. FRANCO

Contes al vestíbul del Sant Vicenç

Amb catifes i coixins, ben còmoda
ment, el Teatre Sant Vicenç va ofe
rir diumenge al matí al seu vestíbul 
«Un grapat de contes» amb música 
i suport visual. Una sessió molt ben 
acollida per grans i petits mentre el

teatre creualtenc ja escalfa motors 
per a la imminent estrena, el 22 de 
febrer, del nou musical de la tempo
rada: Charlie i la fantàstica fàbrica de 
xocolata. Hi serà cada diumenge fins 
el 29 de març.

La Asociación MAPA (Músicos y Artis 
tas Profesionales y Amateurs) hs 
organizado en el Centre Cívic de Ca 
n’Oriac su 2o Concurso de Karaoke. 
con un gran éxito de participación y 
público. Tras las deliberaciones del

jurado, el primer clasificado en cate
goría Infantil fue Carlos Vílchez, de 
solo 11 años (foto), mientras que 
en categoría Juvenil se impuso Sara 
Schmolling, de 15 años, y Estefanía 
Martínez en la categoría de Adultos.


