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Dues funcions del mentalista David 
Baró amb l'espectacle d’Annemann
Aquest divendres i dissabte a l’Espai Àgora, dins el festival 30 Nits
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El mag sabadellenc David Baró és primer Premi Nacional de Mentalisme 2014

C. GASCÓN

Theodore Anne- 
mann és el 
mentalista de 
referència per 
tots els mags 
d'aquesta 

especialitat. Creador de molts 
efectes memorables (com el 
cèlebre d’aturar una bala amb 
la boca) i editor de la revista 
The Jínx, el nord-americà va 
deixar un llibre de gran influèn
cia i un grapat de manuscrits 
abans de suïcidar-se el 1942

amb només 35 anys.
A partir de la seva fascinant 

figura, el mentalista sabade
llenc David Baró va crear un 
espectacle amb números ins
pirats en els efectes de Theo’ 
Annemann però portats al seu 
terreny amb una òptica actual.

Amb el títol Annemann: his
tòria d'un creador de miste
ris, la proposta ha tingut una 
excel·lent acollida al Teatre- 
neu barceloní, on ha prorrogat 
fins a quatre mesos. Per això 
és una excel·lent oportunitat 
de redescobrir a Sabadell el

guanyador del Primer Premi 
Nacional de Mentalisme 2014 
a l’Espai Àgora de Sant Ole- 
guer, on es podrà veure aquest 
espectacle de proximitat en 
dues funcions en el marc del 
festival 30 Nits: aquest diven
dres a les 21.30h (ja quasi 
plena) i dissabte a les 20h.

Aquí, precisament, s’hi va 
estrenar, però ara hi torna 
«molt renovat», convida Baró. 
Prediccions, telepatia, hipnosi 
i altres efectes sorprenents 
submergeixen l’espectador en 
tota una nit de misteris ■

Amb camisa 
de força entre 
els taurons de 
l'Aquàrium
Tal com va anunciar a 
l'emissora, el programa 
final del Versió RAC1, on 
col·labora, David Baró 
s’arriscarà amb un 
espectacular número 
d'escapisme. 
Homenatjant al gran 
Houdini, el proper 
divendres 17 d’abril es 
submergirà lligat amb 
una camisa de força a 
l'Oceanari, el tanc 
principal de l'Aquàrium 
de Barcelona, i intentarà 
escapar-se mentre 
ronden per allà 13 
taurons, entre altres 
peixos. Baró, que ja ha 
fet un assaig, explica 
que només té 40 segons 
per fer-ho (aguantant la 
respiració, és ciar) I que 
alguns inconvenients són 
la baixa temperatura de 
l’aigua (17°C) o el fet 
que és més difícil 
deslliurar-se de la 
camisa de força quan 
està mullada. Li caldrà 
«un control mental sobre 
el cos per no 
angoixar-me».

FLAIXOS

► DJs a al Niu i La 
Capella de Can Gambús

Dins el 30 Nits, DJ MCS 
punxa aquest dijous (23h) 
a El Niu, on l'endemà ho 
farà Wagner Pa. També 
divendres Bypass DJ 
(Nando Caballero) posarà 
música a La Capella a la 
mateixa hora. Ambdós són 
al Parc de Can Gambús.

► Conciertos en la sala 
Breakout
Como cada jueves, esta 
semana toca la Breakout 
Blues Band en la sala que 
le da nombre, con Jordi 
Mourelo al frente y con 
’jam-session'. El viernes 
estarán Californicators con 
su tributo a Red Hot Chilli 
Peppers, el sábado XNight 
(rock-metal) y el domingo 
La Banda del Látigo (rock 
en español).

► Poemes de Desiderí 
Lombarte a l’Àgora
Òmnium Cultural organitza 
per aquest dijous a l’Àgora 
de Sant Oleguer (20h; 5 
euros) una trabada sobre 
l’obra poética de Desideri 
Lombarte. originari del 
Matarranya.

► Música en vivo en el 
pub The Wild Geese
Pascu Gallego oficia la jam- 
session con micro abierto 
del jueves en el pub de 
la PI. de l’Àngel, que el 
viernes continua con el 
concurso de músicos con 
Sonío Negro, Sarramangu 
y Bigsby Boy and The 
Slappers (a partir de las 23 
horas).

Montse Liarás reapareix a L’Estruch 
Bar divendres amb el grup Cat Blues
L’excantant dels Bars coincidirà amb el grup Nitrato

X. MERCADÉ
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El doble cartell musical 
d’aquest divendres a la nit a 
l’EstruchBar (Sant Isidre, 140) 
porta la que va ser cantant 
dels Bars, Montse Liarás, al 
front dels Cat Blues. forma
ció que neix a finals del 2013 
amb Miguel Rebelles i Tomàs 
Copete a les guitarres, Albert 
Vidal al baix i Sergi Gaitan a 
la bateria.

El seu blues i rock americà 
dels 70 i 80 compartirà car
tell amb Nitrato, banda que 
versiona d’una manera singu
lar temes de rock, indie i pop 
dels Smiths, Frank Black. Patti 
Smith, Kings Of Lion, The Stoo- 
ges o Tom Petty, entre d’altres. 
La cita s’anuncia a les 22.30h

La cantant Montse Uaràs

(gratuït). A més, dissabte el bar 
rebrà els també sabadellencs 
Oh! Revival amb versions dels

Creedence (22h) i diumenge el 
combo flamenc Bambino Pic- 
colino ■

XVI Festival 
Internacional de 

Música de Sabadell 
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Organitza IOVENTUTS
MUSICALS
DE SABADELL

Enric Morera
Moments viscuts

150è aniversari del naixement

Cobla Mediterrània
Cançons i Sardanes 

Jep Barceló, actor • Marta Valero, mezzosoprano

Dijous 9 de juliol, a les 10 de la nit
Amfiteatre de l’Espai Cultura 

carrer d’en Font, 1
En cas de mal temps el concert es farà a l'Auditori de la Fundació


