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CRÍTICA // TEATRE

'TEMPESTA A LES MANS', màgia escènica 

Una atractiva fusió entre màgia, teatre dramàtic i varietats

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

AUTOR I DIRECTOR: Jordi Coca
TEATRE: Espai Brossa
ESTRENA: 3 de març

Tempesta a les mans, a l'Espai Brossa, té alguna cosa d'experiment a càrrec de Jordi Coca. L'autor
dota de paraula i argument els coneguts jocs de màgia i il.lusionisme de Hausson, en què intervenen
cartes, cigarrets, caixes misterioses i el cub travessat per espases. Crec que mai fins ara s'havia
afrontat un espectacle d'aquestes característiques.
Coca parteix d'una situació única: un matrimoni viu en plena rutina, gairebé sense comunicació entre si i
amb notables discrepàncies. Als escàndols d'ella (Carme Callol), ell (Hausson) respon amb el
llenguatge de la màgia. Així tenim Hausson convertit en personatge dramàtic, tota una novetat. Aquest
joc no sempre funciona plenament, però sí en la majoria de les ocasions, quan l'il.lusionisme adquireix
tons de petita meravella. En aquest marc apareix la figura que encarna amb enorme encert la jove
María Ribera, referència directa dels personatges shakespearians Ariel i Mirada, de La tempesta.
L'espectacle, de poc més d'una hora de durada, suposa un avanç en l'intent de conjugar teatre, màgia i
varietats. Coca i Hausson també pretenen valorar la il.lusió com a element necessari en la vida de les
persones. Potser la serietat formal que un rigorós Coca imprimeix a la representació demana alguna
sortida a l'humor, que es fa pregar. Però el resultat és bo. L'obra està ajustada i permet veure, una
vegada més, la qualitat de Hausson a l'hora de resoldre els seus números com a mag.

María Ribera, Hausson i Carme Mallol, en l'obra.
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