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Soirée fantastique

ROSSA MÀGIC. L’essència de la màgia la resumeix molt bé
Hausson a l’inici de l’espectacle: com van apreciar els surrealistes, el domini
màgic és aquell on les coses semblen el que no són i són el que no semblen.
Joan Brossa, sempre inspirat i motivat pels gèneres parateatrals que havien
deixat bocabadats els avantguardistes, va materialitzar aquesta devoció cap
a l’il·lusionisme i la prestidigitació en les peces Gran sessió de màgia en dues
parts (dirigida per Hermann Bonnín al Romea el 1991) i Poemància (1996),
escrites per al mag Hausson (Albert Julve), un nom ja mític a la nostra
escena i internacionalment.

HOMENATGE. Amb Style Galant - Polifonia màgica Bonnín i Hausson,
codirectors del Brossa Espai Escènic (deu anys, enguany), tornen a unir-se,
després de la màgia de saló del Praeludium del 2006, per muntar un home-
natge a les soirées fantàstiques del segle XIX organitzades pel gran
modernitzador de la màgia, Robert Houdin, així com a les il·lusions del
protocineasta Georges Meliès (la llanterna màgica, el zoòtrop, diverses pro-
jeccions puntuen l’espectacle).

POLIFONIA. L’obra vol recrear l’atmosfera dels cabarets parisins de fi-
nals del segle XIX i principis del XX, en la línea d’aquesta interessant tasca
de recuperació teatral  a què l’Espai del Born ens té avessats. Al muntatge
l’esperit brossià sempre hi és present, doncs es planteja com una sessió de
màgia-cinema-teatre-accions-música, tal com el poeta aspirava que les
paraules fossin imatges (si bé entenia que la poesia podia sorgir de tot,
d’arreu) i s’imbuïa d’un aire dadaista que trencava barreres entre les arts.

HAUSSON. El flamant mestre de cerimònies se’ns presenta elegantíssim,
com un Dirk Bogarde vestit de Phantomas (tots els vestits són rèpliques
dels de les soirées orginals), presentant breument i anant per feina per donar
pas a la tècnica impecable. Està custodiat per una hostessa (Vanessa Tor-
res) d’encertats moviments d’autòmat i expressions d’actriu de pel·li muda.

Amb una llum de clarobscurs, l’escenari guanya profunditat gràcies a les
lames en primer terme i el translúcid del fons, rere el qual apareixerà el
saxofonista Sergi Rovira en els interludis musicals. Hausson ens presenta
vells trucs de Houdin recuperats amb la força inquietant que devien tenir al
petit teatret del Palais Royale. El tamany de la sala del Brossa és important,
doncs, per entendre la intensitat amb què es viuen els números d’El rellotge
espiritista (“Houdin era un rellotger, i la seva gran obsessió era el temps...
tots estem atrapats en el temps!”, exclama Hausson) o d’El pastisser. En les
parts de collita pròpia que es van intercal·lant (amb la prestidigitació que
Hausson porta assajant amb èxit molts anys, més de divuit en el cas dels
“dimarts màgics” del restaurant Orotava de Barcelona) l’espectacle manté
el nivell d’atenció del públic número rere número: amb la desaparició-rea-
parició de cartes de La finestra indiscreta o amb el mentalisme (com carai
ho fa?) de La gran predicció, on encerta cinc elements pensats pels especta-
dors (mes-color-número-etc.) amb gran estupefacció del respectable, que
a aquestes alçades ja no dóna crèdit. Val a dir, però, que en aquestes parts
manca el cuidat tractament teatral donat a la part “d’època”, i la música
d’ascensor (entre Kenny G i Catalunya des de l’aire) no és l’adient.

TEMPS D’IL·LUSOS. És Style Galant un espectacle anacrònic, amb la
seva singular aposta per un gènere (injustament) menystingut i l’homenat-
ge a artistes centenaris? De cap de les maneres. La nostra és època de
ciència màgica, de materialisme intangible. Convé gaudir dels orígens ar-
tesanals d’aquest temps de fantasmagories, desaparicions i reaparicions (una
notícia als diaris: uuups! ja no hi és. Accions a la borsa: uuups! ja no hi són.
Dos gratacels: uuups!). Del temps dels guionistes-gurús-terroristes-capri-
ciosos (DeLillo dixit), dels polítics-mags-venedors-de-fum i dels especta-
dors-consumidors-il·lusos, vivint literalment d’il·lusions, de la virtualitat
real, de la sorpresa i l’estranyesa. Sense anar més lluny, l’altre dia vaig veure
a la tele un grup de persones (estafades en el cas d’AirMadrid) que protes-
taven saltant mentre cridaven: “Volem volar! Volem volar!”.
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