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Una ‘Tempesta’ de fantasia
Irina Brook repeteix èxit en l’inici del Festival Shakespeare de Mataró

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
MATARÓ

Divertida i fresca versió de La tempes-
ta. Irina Brook va deixar el seu segell 
en la inauguració del Festival Sha-
kespeare de Mataró, ubicat al seu 
nou i cèntric escenari de l’Hort del 
Campaner. La filla del mític Peter 
Brook ha tornat a repetir èxit des-
prés de la seva lúdica adaptació, 
el 2009, d’El somni d’una nit d’estiu. 
La mostra va oferir dimecres l’im-
pactant Hamletas, del lituà Oskaras 
 Korsunovas.
 Ahir es va haver de suspendre la 
funció d’El rei Lear, de la companyia 
d’Ovliakuli Kodakulijev, del Turk-
menistan, que va ser substituïda per 
una projecció del film El mercader de 
Venècia, de Michael Radford. Avui es 
reprendrà la programació, en què 
destaquen la versió de Romeu i Julieta 

del Waltzing Teatre (Monumental, 
20.00 hores) i la lectura dramatitza-
da d’El gos geomètric, d’Agustí Bartra, 
a càrrec de Xavier Albertí (Hort del 
Campaner, 22.00 hores). Dissabte ar-
ribarà Próspero sueña Julieta (o vicever-
sa), de Sanchis Sinisterra (Hort del 
Campaner, 22 hores), i diumenge 
tancarà la peça Massa soroll per a Sha-

kespeare, una creació musical de Da-
ni Nel·lo.
 Irina Brook potencia la comè-
dia per recrear La tempesta. Deixant 
de banda l’aspecte dramàtic i fosc 
i recolzant-se en l’aspecte sobrena-
tural, però amb una estructura cir-
cense en què predominen els trucs 

il·lusionistes, l’espectacle s’instal·la 
en el món d’uns somnis mai pesaro-
sos. El perdó s’imposa sobre els desit-
jos de venjança en un clima alegre i 
romàntic animat per la música.

CINC ACTORS / Pròsper fa de cuiner a 
l’illa on ha anat a parar amb la se-
va filla Miranda després de perdre 
el seu restaurant de Nàpols, símil 
del ducat de l’obra original, a mans 
del seu amic Alonso. Al seu voltant 
pul·lulen l’ajudant Ariel, el natiu i 
esclau Caliban i tots els altres per-
sonatges, interpretats per tan sols 
cinc actors.
 Renato Giuliano, com el Pròsper 
amb poders màgics, brilla al capda-
vant del repartiment. Miranda cap-
tiva amb la seva candidesa i trans-
met la màgia del seu enamorament 
de Ferran, fill de l’enemic de Pròs-
per. Fantasia i surrealisme s’unei-
xen en un espectacle de línies senzi-
lles però efectives. H

‘Massa soroll per  
a Shakespeare’, de  
Dani Nel·lo, tancarà   
la mostra diumenge

CRÒNICA

Com si anessin de convidats a ca-
sa seva. Així rep el mag Hausson 
al Brossa Espai Escènic els especta-
dors del seu nou xou, Près de vous. 
Hi ha salutacions personals, ca-
va i xocolata. Com a majordom, 
al servei dels visitants, hi inter-
vé Manolo Trullás, el seu eficient 
 col·laborador i, al piano, amenit-
zant la vetllada, l’uruguaià Nery 
Barreneche.
 L’amfitrió, codirector de la sa-
la del Born juntament amb Her-
mann Bonnín, ha assumit aquesta 
vegada el repte de desplegar les se-
ves habilitats manuals i il·lusòries 
a un pam de nas del personal. «És 
un espectacle de màgia d’escena, 
ideat per fer-se en un teatre més 
gran, però he volgut acostar-lo a 
mig metre de la gent, com a molt 
lluny, dos metres. Això m’obliga 
a fer-ho tot perfecte i molt precís», 
addueix el Harry Potter barceloní, 
que recrea sobre l’escenari «l’at-
mosfera de quotidianitat» de la sa-
la de casa seva. 

Bales i cartes a cegues

Hausson tranquil·litza els assis-
tents: «No em fico amb els meus 
convidats, ni els faré desaparèixer 
ni quedar en ridícul. Simplement 
els demanaré ajuda per als núme-
ros». L’artista incorpora nous efec-
tes, com l’inspirat en el seu amic 
Chung Ling Soo, que va morir el 
1918 a l’equivocar-se en un dels 
seus sorprenents números en què 
atrapava una bala amb la boca. Un 

en una de les ocelleries de la Ram-
bla que l’ajuntament està traient. 
Seria ideal: ell, en una urna de vi-
dre envoltat de gent». No és mala 
idea. Però de moment, s’estarà al 
Brossa fins a l’1 d’agost, i s’afegirà 
d’aquesta manera a l’onada màgi-
ca que viu últimament la cartelle-
ra barcelonina, amb Mag Lari i Luis 
Pardo, entre altres malabaristes de 
la il·lusió. H

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

L’il·lusionista converteix el Brossa Espai Escènic en la sala de casa seva  
per acostar al públic els trucs del seu nou espectacle, ‘Près de vous’

A casa del mag Hausson
JOCS DE MANS EN LA INTIMITAT

desafortunat exemple del fet que la 
màgia no és una ciència exacta i fins 
i tot als més grans els falla la vareta. 
Hausson, per si de cas, minimitza 
el risc en el seu número: una bala 
travessarà totes les cartes d’un ba-
ralla excepte l’elegida per un espec-
tador. També farà cartomàgia a ce-
gues, mentalisme i invocarà els es-
perits perquè intervinguin en un joc 
de mans, entre altres sorpreses. 
 Bonnín, seguint la vocació de 
Hausson per les distàncies curtes,  
li proposa un escenari més cèntric i 
popular: «Me l’imagino fent els trucs 

Près de vous
3Espai Brossa • Fins a l’1 d’agost • Dc. a ds., 
21.00; dg., 19.00 • De 9 (dc.) a 16 €

33 Il·lusionista de luxe 8 Hausson, en un moment de ‘Près de vous’.
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