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El Brossa ofereix 
menú nadalenc 
d’il·lusionisme

M. C.

BARCELONA

Isaac, Koke, Toni 
Looser i Joaquín 
Matas protagonitzen 
‘Nadals màgics’

L’Espai Brossa ofereix per pri-
mera vegada un cicle dedicat a 
la màgia en dates nadalenques. 
Fins al 9 de gener, Isaac, Koke, To-
ni Looser i Joaquín Matas seran 
els protagonistes amb Nadals mà-
gics. Tant Hausson com Hermann 
Bonnín, responsables del Brossa, 
aspiren a convertir la màgia en 
una tradició nadalenca com ho 
és el circ per a moltes famílies en 
aquestes dates.
 Cada mag oferirà el seu pro-
pi xou de dimecres a diumenge.  
Isaac va obrir el cicle Nadals mà-
gics dimecres passat amb els seus 
números impossibles d’endevi-
nar i un gran sentit de l’humor, 
la seva altra gran habilitat. «A 
Barcelona la màgia està superac-
tiva i espero que continuï ara que 

s’acaba la saga de Harry Potter, que 
ens ha proporcionat tanta feina», co-
menta  el jove mag conscient de l’afi-
ció que ha creat entre els joves.

TOC BROSSIÀ / Koke presentarà un es-
pectacle molt diferent del d’Isaac: La 
maleta del tío Abilo (del 22 al 26 de de-
sembre). És un xou que combina mà-
gia i teatre, amb un innegable toc 
brossià. El muntatge, que dirigeix 
Miquel Crespi Traveria, parteix d’un 
guió relacionat amb la seva infància 
i un personatge extraordinari, el seu 
oncle Abilio. «Era el meu ídol», expli-
ca Koke, que en l’obra descobreix les 
mil meravelles que amaga una mis-
teriosa maleta. 
 El popular Toni Looser, un crac 
dels trucs amb cartes, entre d’altres, 
sortirà a escena del 29 de desembre 
al 2 de gener, i Joaquín Matas, un 
professional de l’il·lusionisme que 
ha actuat amb els mags més impor-
tants, tancarà aquest menú nada-
lenc del 5 al 9 de gener. H

Nadals màgics
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‘Plecs’ aposta pel «més 
original encara» al TNC

MARTA CERVERA 

BARCELONA

E
l  Teatre  Nac ional  de 
Catalunya presenta Plecs, 
un aclamat espectacle de 
circ contemporani que aca-

ba de guanyar el premi FAD Sebastià 
Gasch i està nominat als Premis de 
Circ de Catalunya. «No m’interes-
sa el més difícil encara, sinó el més 
bell, més personal i més original en-
cara», assegura Manolo Alcántara, 
ànima al costat de Xavier Erra d’un 
muntatge que es va estrenar en el 
passat festival Trapezi de Reus.
  Alcántara, un acròbata inquiet, 
ha dissenyat per al xou un curiós ins-
trument, que ha anomenat Paquita. 
És un enginy de metall de 220 qui-

los i sis metres de llarg per dos i mig 
que permet balancejar-se i fer curio-
sos equilibris. L’utilitzen ell i la res-
ta d’un equip que completen un mú-
sic, el francès Xabi Eliçagaray, i dos 
acròbates més, l’argentí Claudio In-
ferno i el danès Karl Stets. «Aquest 
espectacle sorgeix de la meva obses-
sió per no repetir-me i del repte que 
suposa per a mi, un artista de carrer, 
treballar en una sala de teatre», diu 
Alcántara. 
 El paper té un rol important i no 
només en l’escenografia, feta amb 
cartró. Plecs fa un paral·lelisme en-
tre els plecs del paper i els de la vi-
da, parla de metamorfosi, de can-
vi, d’una manera molt poètica que 
captiva adults i nens. El moviment 
i la música són constants en escena. 
Tots els intèrprets toquen algun ins-
trument convencional (el banjo, el 
teclat i la trompeta) i altres de menys 
comuns.
 Més de dos anys han passat des 
que Alcántara va començar a fer els 

primers prototips del seu enginy, 
un protagonista més del xou, fins a 
l’estrena. És estrany disposar de tant 
de temps --«un autèntic luxe», reco-
neix– que li ha permès descobrir co-
ses insòlites. H

El muntatge fa 
dels plecs de paper 
una metàfora dels 
canvis de la vida

Plecs

3Sala Petita del TNC • Fins al 2 de gener • 

De dc. a ds., 20.00; dg., 18.00 • De 8 a 20 €

33 Els protagonistes de ‘Plecs’, en una de les acrobàcies d’un muntatge amb molt moviment i música.

TJERK VAN DER MEULEN / A. BOFILL


