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80minuts deprodigis

MagicTributeHausson

Director:HermannBonnín
Lloc idata:LaSecaEspaiBrossa
(fins al 10/V)

JOAN-ANTON BENACH

Cinc segons abans de donarli la
benvinguda, el mag ja ha deixat
el públic amb la boca oberta. La
insòlita sorpresa–secret de con
fessió– és la promesa espatar
rant dels 80 minuts de prodigis
que l’impassible, el gran Haus
son,haseleccionatperalsespec
tadors de La Seca. Crec haver
vist tots o quasi tots els especta
cles de l’il∙lusionista i penso que
cap altre –tots ells ambunes vir
tuts inqüestionables– havia tin
gut la brillantor i transparència
d’aquest Magic Tribute que
s’acaba d’estrenar. En aquesta
ocasió es tractava d’homenatjar
gransmagsdel segleXX, iHaus
son i Hermann Bonnin, facto
tums de La Seca, han convertit
l’escenari enunfantàstic labora
tori de meravelles, amb l’artista
acompanyat de dos ajudants
permanents (Tazio Acezat i En
ric Boada) i amb Esperança
Crespí comapartenaireeficient.
Avesats a importants xous

televisius i a gresques escèni
ques generosament guarnides
on l’escamoteig del truc no és
cap proesa, notem que el mun
tatge de Magic Tribute, d’una
netedat absoluta, despullada
–només amb uns practicables
laterals mòbils–, enfronta l’ar
tista a uns riscos semblants a
l’anomenada “màgia de prop”:
l’art de l’engany a quatre pams
de l’espectador.

Elmanipulador sapque ladis
tànciano liposa lescosesmés fà
cils iqueelpúblicés l’escrutador
implacable. La claredat, la man
ca d’amagatalls, plantegen entre
l’artistai lessevesmisteriosesjo
guinesuncombat a vidaomort.
Hausson es llança d’entrada

pel vessant més difícil, tot i que
nosolprovocar lamateixaadmi
ració que els aparells, més o
menys grans, que es riuen de to
tes lesversemblances,de tota lò
gica, intentant conduir l’espec
tadoralregnefantasiósdelatau
matúrgia.
Hausson, per començar, pro

clamaambarguments definitius
la seva condició de prestidigita
dor virtuosista, convidant el pú
blic a presenciar una voraginosa
dansa de cartes que apareixen i
desapareixen, i ho fanuna vega
da iunaaltra,enunadesfermada
bogeria progressivament trepi
dant. La velocitat és el desafia
ment a l’habilitat. Com en el nú
merode la cordablanca, els caps
de la qual es multipliquen i se
solden de moltes maneres fins
desaparèixer del tot. Desenga
nyemnos: per bé que s’hagin
vistmoltes vegades, aquests jocs
de mans, és a dir, els malabaris
mes que tot ho confien a la des
tresa manual, defineixen molt
millor la qualitat artística del
magqueels artefactes ideats per
crear mentides colossals, dites
tambéil∙lusions.Comladelado
na que levita. Com la de la dona
serradaper lameitat.
La primera, la de la dona levi

tant, era la preferida del nord
americà Raymond. La dona ser
rada fou un invent de Goldin.
Tots dos reben l’homenatge de
Hausson amb Fu Manchu, Ri
chardi,Chang iKalanag.!

Bach i nosaltres

Beca Bach 2015

Intèrprets:Grupo Vocal e Ins
trumental BZM; orque i direc
ció: Daniel Tarrida
Lloc i data:Basílica Sants Just i
Pastor (11/IV/2015)

JORGE DE PERSIA

A Dinna.
L’expressió artística imusical

afronta en molts casos amb el
transcendent en diversos sen
tits. La seva complexitat
comença amb l’obra, viu amb
l’intèrpret, i troba –o no– ressò
en el públic, tot això en un con
text de temps, lloc i circumstàn
cies. I l’obra de Bach n’és un
exemple.
En aquesta ocasió la interpre

tacióescolta de dues petites
Cantates (BWV 42 y BWV 84)
per un petit grup (8 instru
ments) i quatre veus selectes a
la nau de l’església –al màxim–
ens vapermetre constatar i gau
dir d’una experiència singular.
La importància de la paraula,
que moltes vegades queda en
golida pel gest excessivament
artístic del cantant, va arribar
aquí plena –i no parlo només de
dicció, sinó d’intenció– i sens

dubte va comunicar el seu con
tingut. És igual de vegades que
es digui en llatí, en alemanyo en
català, és que Bach ho diu fona
mentalment a través de la seva
música. I el petit cor inicial de la
Cantata BWV 12 va ser un
exemple de caràcter, auster en
la seva concepció, potent en la
seva expressió. I les àries que
van protagonitzar els quatre so
listes (excel∙lents tots en aquest
petit format eclesial; amb estil i
caràcter el tenor Jorge Navar
ro, igual com la mezzo Dida
Castro de gran convicció, o la
sopranoMaria Pujades i el baix
Fabio Lesuisse). De subratllar
entre els instruments el conti
nu, i els oboès (Katy Elkin i Da
niel Ramírez).
L’acte va comptar a més amb

la participació de la magnífica
soprano Katharine Fuge, amb
una veu que sembla un do, ex
celsa i cristal∙lina, pura en
l’agut, que va suplir feliçment
les empremtes d’un notori can
sament producte del maltracta
ment dels controladors aeris
francesos, que farien bé de tur
ba a les Passions.
I a més va servir de presenta

ció i agraïment als mecenes
(Salvat, Milá i Mencos Bosch),
per la concessió de la beca Bach
a diversos joves intèrprets.!

Hiha fusta

Núria Graham

Llocidata:L’Auditori, sala2
(11/IV/2015)

RAMON SÚRIO

LacantautoravigatanaNúriaGra
ham, d’ascendència irlandesa i
basca,hacomptatperal seuàlbum
de debut, Bird eyes, amb notables
padrins. Començant per la seva
editora, El Segell del Primavera,
continuant per la producció dels
seus paisans de La Iaia i acabant
perAdamGreen,responsabledela
pintura de la portada. Als 18 anys
apuntaunesmaneresd’artistamés

madura, com va confirmar en el
Guitar Festival BCN, malgrat el
nerviosisme propi d’un princi
piant.Fins i tot laposadaenescena
va servir per sumar en un concert
enelqualesvapresentarenformat
de trio, ambAleixBoua labateria i
Jordi Casadesús als teclats, baix i
guitarra.Descalçaiambunelegant
vestit negre, va demostrar que sap
cantar i tocar una voluminosa gui
tarra amb caixa de ressonància, a
més de fer els seus primers temp
tejosal teclat.
En les seves cançons premia la

tristesa, encara quenoper tirarse
pelbalcó, tal comvaafirmar.Fins i
tot tenen diferents estats d’ànim.
Ages, per exemple, comença flo
tant i bucòlica, al dream pop, per

acabar ambuna explosió de ritme.
ÉsunaambivalènciaqueaBadluck
converteix lesmalalties que la van
inspirar en un espetec de felicitat,
emfatitzant a la zona alta del seu
registre vocal. Els seus penetrants
aguts, realçats per efectes corals,
van donar al rescat d’As sweet, un
tema de la seva primera maqueta,
l’efected’unacarícia.
Fins i tot la picada d’ullet a Brit

ney Spears va tenir gràcia, encara
queno li cal recórrer a les versions
quan té temes tan reeixits com la
melodramàtica i vaporosa An ex-
ceptionounChristopher els canvis
deritmeitensiódelqualpermeten
citarSt.Vincent,aquiadmira ique
ha telonejat. Tot el que li falta de
taules li sobrad’artista.!

P O P R O C K

M Ú S I C A C L À S S I C A

T E A T R E

CRÍTIQUES

LAX'N'BUSTO · CESK FREIXAS
MIQUEL ABRAS · PROJECTE MUT
JOAN ROVIRA · THE CRAB APPLES

CÈLIA PALLÍ · MÀIA · CYBEE
TRAST · BONOBOS · MIREIA VILALTA

CONCERT PREMIS

Organitza:

Durant l’espectacle es donaran

els premis al Millor Disc Català i Millor Acustik del 2014.

Vota a www.lavanguardia.com/cultura/premis-acustik

TEATRE MUNICIPAL
DE GIRONA

21 h - AFORAMENT LIMITAT

PVP

6€
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