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ElFestival deMàgiadeBadalona
impulsa lapresència femenina
El certamen ret homenatge a TeiaMoner pels seus titelles ambmàgia

FEDE CEDÓ
Badalona

El Festival de Màgia de Badalona
celebra els 18 anys consolidat com
una dels principals esdeveniments
de l’Estat en la seva especialitat. El
memorial LiChang, en record del
gran mag badaloní, torna a convo
car els millors especialistes de
l’il∙lusionisme mundial. Enric Ma
goo, en aquesta ocasió entre bam
bolines com a director artístic, va
destacar en la presentació de la no
va edició l’impuls d’un projecte
“nascut per enriquir l’il∙lusionis
me”.
A partir del 10 de febrer arriba la

tercera edició del cicleMàgia iHu
mor, on es podran veure als teatres
deBadalonamagscòmicscomJosé
LuisRubialesoMorrisonElMagní

fico amb l’humorista Pepe Viyuela
com a mestre de cerimònies. El 18
defebrerseràeltornd’undelsmags
quehannascut al festival badaloní i
que triomfa internacionalment. És
elcasdelmagTxema,ambunapro
postamoltvisualicreativaperatots
elspúblics.Elplatfortespresentarà
elsdies23,24i25defebreralTeatre
Zorrilla.AllàhihauràFelipeMejías
amb la seva tècnica sandart, elmag

còmicMikaelSzanyiel, elmentalis
ta Aaron Crown i el campió del
Grand Prix al mundial de màgia
IvanNecheporenko, amb les grans
il∙lusionsd’Arkadio&Bella.
Lagalasolidàriaposaràelpuntfi

nal a l’esdeveniment el 4 de març
donant protagonisme a les prome
ses del món de la màgia: Maga Ga
me,AlexGilabert,MariaAltès i Set
deMàgia.Ambels fons recaptatses

finança el projecte Solidarmagia
que trasllada la màgia als racons
més desfavorits, aquest any aHon
dures.
Elfestivalcontinuadestacantper

la seva perspectiva social i pedagò
gica, amb desenes d’espectacles
gratuïtsenbiblioteques icentrescí
vics. La meitat d’aquestes actuaci
ons són impulsades per dones, “co
saquemostraelcanvicapala igual
tat en el món de la màgia”, va
apuntarMagoo.Elcertamenvolre
conèixer l’aportació de les dones al
món de la màgia i fomentarne la
participació i visibilització. Preci
sament una dona rebrà la menció
honorífica d’aquest any: Teia Mo
ner, la titellaire que ha introduït la
màgiaenelsseusespectacles.Lare
brà per utilitzar l’il∙lusionisme com
a recurs teatral i “per la seva creati
vitat sense límits”.c

F.M.B.

FelipeMejías utilitzant la tècnica sand art al Festival deMàgia

IvanNecheporenko,
guanyador del Grand
Prix al campionat
delmón demàgia, és
una de les atraccions

Comunió
DeaconBlue
Lloc i data:Barts (1/II/2018)

RAMON SÚRIO

El sextet escocès Deacon Blue,
que lideren els cantants Ricky
Ross i Lorraine McIntosh, ha so
breviscut a l’edat d’or inicial i ce
lebren els seus trenta anys de car
rera amb la gira To be here some
day, que els ha portat de nou a
Barcelona 25 anys després de la
seva última actuació. La cita amb
el festival Guitar Bcn es va saldar
amb un gran èxit de convocatòria
que va esgotar les entrades.
Els seguidors del grup de Glas

gow tenien ganes de tornar a es
coltar els seus grans èxits però

també es van mostrar interessats
per les noves composicions, les
que inclouen els últims tres àl
bums, com la inflamada i èpica
The believers o la balada Iwill and
I won’t. Tampoc no van obviar A
new house ni The hipsters, que va
ser rebuda amb el públic dret i
acompanyantlos picant demans.
I és que l’exultant pop deDeacon
Blue empeny a la comunió, a
compartir els sentiments, cosa
que es va desencadenar del tot
quan van sonar els seus himnes.
Especialment significatiu va ser
Real gone kid i la seva caracterís
tica tornada, que va recordar que
no per res el primer concert del
grup va ser com a teloner de The
Waterboys. Un altre moment ka
raoke va estar reservat per aDig
nity i no menys celebrada va ser

Chocolate girl, que va demostrar
la seva connexió ambVanMorri
son i el soul, cosa que es fa molt
evident també en l’antiga Rain
townoenunWhenwill you (make
my telephone ring?) en què sem
blaven voler emular Joe
Cocker.
Entre els músics cal destacar la

tasca del teclista James Prime, ja
fos amb el piano elèctric aWages
day o aportant trèmul a l’orgue a
Your swaying arms. El seu mata
làs va ser determinant en un con
cert que va viure altres moments
culminants ambLoaded i un tram
final en què no va faltar la dolça
música soul de Fergus sings the
blues o la versió del clàssic I’ll ne
ver fall in love again de Burt
Bacharach que va popularitzar
DionneWarwick. c

CRÍT ICA DE POP

Perduts en
la immensitat
MobyDick

Autor:JuanCavestany,
a partir de la novel∙la
deHermanMelville
Direcció:AndrésLima
Intèrprets:JosepMariaPou,
JacobTorres iÓscarKapoya.
Lloc idata:TeatreGoya
(29/I/2018)

JUAN CARLOS OLIVARES

Moby Dick ho té tot per ser un
espectacle memorable. Juan
Cavestany s’ha ocupat de la
glòria literària de Herman
Melville (oceà de paraules que
competeix enprofunditat amb
el Dant) fins a reduirlo a un
deliri de comptades veus; An
drésLima i el seuprestigi s’en
carreguen de dirigir l’odissea
suïcida del Peaquod amb les
arts i oficis d’un teatre de cam
bra. I Ahab és Josep Maria
Pou, mestre d’actors que sem
bla haver arribat a propòsit a
aquest punt de la seva carrera
per trobarse amb un perso
natge incommensurable. Al
seucostat, comaúnica tripula
ció, Jacob Torres (Ismael, el
nàufrag, el narrador, el que
amb el seu nom dona peu a la
història, entre d’altres) i Óscar
Kapoya (Pip, el covard, l’em
pestat, l’il∙luminat, el protegit,
entre d’altres).
Cúmul de talent que crepita

–comunexperimentdeTesla–
al teatre Goya. Molts minuts
més tard, aquesta energia d’al
tesexpectativess’haesgotaten
una successió d’evidències in
esperades, només enpart redi
mides per un desenllaç que
exigeix grandiositat èpica i es
resol amb una simplicitat bri
llant amb un gest poètic que
activa, precís, la imaginació de
l’espectador. També ajuda el
patrimonipersonaldePou, viu
i reivindicable, enmig de línies
dedirecció qüestionables.
Proposta escènica que mal

grat l’aparelldetrons i llamps, i
un horitzó dominat per un es
pès mar irisat de llums espec
trals, esmostra –per sorpresa–
freda. La tènue atmosfera de
malsonprencosnomésquanel
muntatge es tanca com un
mantell sobre el protagonista i
la seva obsessió suïcida homi
cida.AquestMobyDickmostra
el quevapoder serquanelmo
viment desapareix; quan Pou
adquireix quietud estatuària
–assegut o dret– i tot l’horror
d’una ment obcecada es con
centra als ulls terroritzats d’un
colós ferit quehavist la carade
Déu.Experiènciad’algunama
nera compartida ambPip, aquí
incomprensiblement transfor
mat –malgrat els referents es
clavistes de la novel∙la– en un
ésser simiesc que només recu

pera la dignitat humana quan
Limanecessita el cos atlètic de
Kapoya per a una composició
estètica a contrallum.
Pou és en aquesta funció un

eloqüent rostre turmentat que
per una vegada no està acom
panyat per la veu. Ha cobert,
deformat i adotzenat el seu
magnífic instrument amb una
rugositat artificial que sembla
més pròpia d’unmalvat de no
vel∙la radiofònica. En realitat,
es percep gairebé sempre una
estranya ona declamatòria. No
es veu el faristol, però en
aquesta constant síl∙laba final
allargada, aïllada, deixada en
l’aire, abansd’atacar lasegüent
línia, es produeix una indesit
jable tornada a les pàgines del
llibre. El teatre convertit en
una costosa escrivania.c

CRÍT ICA DE TEATRE

Pou és un eloqüent
rostre turmentat
que per una vegada
no està acompanyat
per la veu


