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me integren un espectacle on
no falten grans aparells.
“Fa tempsque volia reviure

aquell moment en què Barce
lona era un punt important
per als mags internacionals,
retre homenatge a aquells
il∙lusionistes i a Barcelona
com a ciutat cosmopolita”,

explica Haus
son. I confessa
que de tots els
mags que home
natja el que li
resulta més prò

xim és Richiardi Jr. “Peruà
establert als Estats Units, va
revolucionar elmónde lamà
gia. Va estudiar cant i ball i va
actuar a Broadway amb es
pectacles que ho barrejaven
tot. La seva manera de pre
sentar va influir força la car
rera demags comDavidCop

perfield o Criss Angel”, re
marca.
I si altres homenatjats, com

Fu Manchú i Chang, van
adoptar una estètica xinesa
molt barroca amb canvis de
vestuari en cada número i
unaapostapels grans aparells
i les grans il∙lusions,Richiardi

va combinar el més gran amb
els jocs de proximitat.
Per a Magic tribute Haus

son ha escollit números de
cada un d’ells –s’ha docu
mentat en biblioteques ame
ricanes per conèixer tots els
detalls dels espectacles– in
tercalantlos amb noves il∙lu
sions creades per ell, tot amb
una estètica actual i il∙lusions
clàssiques com la bala atrapa
da amb la boca que realitzava
FuManchú i la cabina espiri
tista de Raymond.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

La Seca tira la casa
per la finestra amb
Magic tribute, l’es
pectacular home

natge que elmagHausson ret
a sis grans il∙lusionistes inter

nacionals que al
seu temps –la
majoria durant la
primera meitat
del segle XX–
omplien els tea
tres de Barcelona durant me
sos. Mags com El Gran Ray
mond, Horace Goldin, Fu
Manchú,Richiardi Jr., Chang
i Kalanag que fins i tot co
mençaven les gires europees
a la capital catalana. Núme
ros de levitació, dones talla
des,màgiadeprop imentalis
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Unhomenatgemàgic

Elmag
Hausson en
un dels números
de l’espectacle
Magic tribute
a La Seca

Emergències ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900-123-505

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536
Manyà 24 h ....................... 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238

Barcelona ciutat

‘LaFavorita’,deGaetanoDonizetti.Re-
presentació extraordinària d’a-
questa òpera en versió piano&cor,
un projecte del crític Roger Alier que
en farà la presentació i comentaris.
Entre d’altres hi intervenen el baríton
Carles Daza i la mezzosoprano Laura
Vila.
Auditori Jesuïtes de Casp. Roger de Llú
ria, 13 (18 hores). 25 euros.

Noves teràpies farmacològiques i sos
tenibilitat del sistema. Col·loqui mo-
derat pel cardiòleg Josep Brugada,
amb la participació d’Antoni Gilabert,
gerent, Jorge Ramentol, CEO de Fer-
rer, i Xavier Forns, cap de la unitat
d’hepatitis de l’hospital Clínic.
Societat Econòmica Barcelonesa
d’Amics del País. Basea, 8, 1er 1a (19h).

1 Dia. 1 Foto. Com a cloenda de l’ex-
posició, Ferran Mascarell presenta
aquest llibre que recull les 365 foto-
grafies realitzades per 31 fotoperio-
distes al llarg del 2014.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (19 h).

L’Eurozona a debat. Hi haurà Grexit?
Podrà el BCE impulsar l’economia real?
Els eurodiputats Javi López, Ernest
Maragall i Ramon Tremosa debaten
sobre el futur de l’eurozona.
Col∙legi d’Economistes de Catalunya.
Plaça Gal∙la Placídia, 32 (19 hores).

17, vivir, revivir, sobrevivir. Presenta-
ció d’aquest còmic biogràfic d’Àlex
Santaló, on tracta el tema del càncer.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

Jura’m que no ho diràs a ningú. Pre-
sentació d’aquest llibre de Carme Ri-
poll, amb la intervenció de Jordi Al-
bertí, editor, Ramon Erra, escriptor,
Dolors Millat, escriptora i l’autora.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

RamonMuntaner: lahistòria comaex
periència personal. Conferència a càr-
rec de StefanoMaria Cingolani, histo-
riadormedievalista i doctor en Filolo-
gia Romànica de la Universitat La
Sapienza, de Roma.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Al pic de l’hivern ens aturàrem a des

cansar sota un arbre. Presentació
d’aquest llibre de Xavier Serrahima a
càrrec de Jordi Llavina, poeta.
Llibreria La Memòria. Plaça de la Vila de
Gràcia, 19 (19.30 hores).

Córrerperpensar i sentir. Francesc Tor-
ralba parla del seu llibre.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19.30 hores).

Jazz. Jam-session de jazz a càrrec
d’alumnes i mestres del grau supe-
rior del Taller deMúsics. 4 euros amb
consumició.
JazzSí Club. Requesens, 2 (19.45 h).

Cicle Noves Dramatúrgies de teatre lla
tinoamericà. Primera sessió d’aquest
cicle de teatre, amb la representació
d’Abans d’entrar deixin sortir.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega, 299,
entresòl (20 hores).

D’on ve el flamenco. Els secrets dels
palos flamencos amb Nieves Molina,
cante, Marc López Fernández i Toni
Porcar Rubio, guitarras flamencas.
Centre cívic Sagrada Família. Provença,
480 (20 hores).

Mittwochskino. Cine club Goethe. Pro-
jecció de la pel·lícula Good bye, Le-
nin!, deWolfgang Becker, Alemanya,
2003, 120 minuts, VOSE.
Goethe Institut. Roger de Flor, 224 (20
hores). Gratuït.

Al monte con... Presentació d’aquest
llibre de muntanya de Jordi Corbella,
amb la coneguda alpinista Ester Sa-
badell i Quique Olmos editor.
Llibreria Horitzons. València, 149 (20 h).

Ryan O’Reilly. Ryan O’Reilly i la seva
banda fanunaparada aBarcelona en
el marc de la seva gira europea.
Marula Cafè. Escudellers, 49 (21 hores).
6 euros.

Barcelona

BADALONA (Barcelonès)
Piano, piano. Concert d’alumnes de
piano del Conservatori Superior del
Liceu: Imanol Casan, Joaquim Font,
Eric Ledesma, Gabriel Mata i Misaki
Pascual.
Auditori del Conservatori. Pare Claret, 2
(19.30 hores).

!El mag Hausson ret homenatge amb el seu nou espectacle ‘Magic
tribute’ a sis grans il∙lusionistes internacionals que dècades enrere
eren capaços d’actuar a Barcelona amb gran èxit durant mesos.
Levitació, dones tallades, bales atrapades amb la boca, mentalisme
i manipulació s’uneixen en un muntatge d’estètica contemporània

‘MAGIC TRIBUTE’

La Seca-Espai Brossa.
Flassaders, 40. Barcelona

Fins al 10 de maig
www.laseca.cat

TELÈFONS
ÚTILS


