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En la seva cinquena novel·la, Manual 
de la oscuridad (Edhasa), Enrique de 
Hériz narra l’ascens i la caiguda del 
millor mag del món, que, després 
de quedar-se cec, haurà d’aprendre 
a sobreviure.

–Les històries de mags són gairebé 
un subgènere, però aquí l’hem cul-
tivat poc. 
–Quan vaig començar pensava que 
m’estava ficant en un tema ple de tò-
pics, però després, vas buscant i no 
hi ha tanta bibliografia local. 

–I això que hem exportat molts 
mags. 
–Però la majoria han estat més co-
neguts a l’estranger que aquí. A 
Barcelona, per exemple, tenim El 
Rey de la Magia, una de les poques i 
més antigues botigues de màgia del 
món.

–En la qual vostè va començar com 
a aprenent de mag per documentar-
se. ¿Se’n surt bé? 
–Sóc un mag pèssim [De Hériz va de-
mostrar tot el contrari en la presen-
tació de la novel·la]. La meva dedica-
ció data de cinc anys enrere, quan 
vaig començar aquesta novel·la, i fa 
temps que no practico. Em va ajudar 

Han passat cinc anys des 
que Enrique de Hériz va 
obtenir el premi Llibreter 
amb la seva anterior 
novel·la, ‘Mentira’

saber com és la relació física amb les 
cartes quan has de sorprendre amb 
elles. 

–¿Sorprendre, no enganyar?
–En el món de la màgia el públic sap 
que està davant d’un truc, però el 
truc ha de tenir prou qualitat i ho-
nestedat per emocionar. De fet, el 
mecanisme de la novel·la és similar. 
Tant el mag com l’escriptor han de 
tenir l’exigència moral de no enga-
nyar el lector.

–Però la màgia és pura tècnica.
–No només això. És clar que en les 
dues disciplines has de dominar la 
tècnica a la perfecció, però com més 
l’exhibeixis, com més evident sigui, 
menys aixecarà el vol l’art. 

–La novel·la descansa sobre una 
certa simetria. Igual que un mirall, 
el llibre té una cara brillant i una ca-
ra fosca. 
–Juga amb les dualitats: la màgia i 
la ceguesa, la llum i la foscor, el pas-
sat i el present.  ¿Per què un cec? No 
sabria dir-ho, la meva manera d’es-
criure és poc deliberada. Fa temps 
que em perseguia la imatge d’un 
mag que es queda cec. 

–I hi ha un altre tema important que 
és el de la paternitat. 
–D’això sí que en sóc una mica més 
conscient. Però aquí anem al cor de 
les pulsions irracionals. 

–¿I en aquest cas?
–En gairebé totes les meves novel-
les subjau l’obsessió de la desapari-
ció i vaig pensar que aquesta vega-
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“Ni el mag ni 
l’escriptor han 
d’enganyar»
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da me n’havia deslliurat, d’aquest 
assumpte. De fet, ho vaig comentar 
molt ufanós quan estava aprenent il-
lusionisme. No saps els farts de riure 
que vaig provocar.

–¿quina era la tonteria?
–El meu mestre em va dir: perdó, pe-
rò l’únic que importa en la màgia és 
fer desaparèixer alguna cosa. 

–I aquí ha desaparegut una pregun-
ta, la de la paternitat...
–A això anava. El meu pare va morir 
quan jo tenia 12 anys i un any i mig 
després va morir el meu germà gran. 

Així que és normal que jo hagi assi-
milat la idea de la desaparició trau-
màtica. D’això només me’n vaig 
adonar quan escrivia la meva quar-
ta novel·la, Mentira. Per això, aquí el 
pare mor i el mestre mag es conver-
teix en una figura paternal.

–també és aquesta la primera novel-
la que escriu sent pare. 
–És veritat, ara que ho sóc estic ju-
gant amb la idea de la meva pròpia 
mort.  H

«Com més exhibeixis 
la tècnica, com  
més evident sigui, 
menys aixecarà 
el vol l’art»
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Photoespaña obre amb 
el documentalisme
de Dorothea Lange 

Primera mostra a 
Espanya d’Ugo Mulas, que 
va renovar la imatge a Itàlia

mErcEdES JANSA
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El realisme social i documentalis-
ta de la nord-americana Dorothea 
Lange (1895-1965) i la renovació de 
la fotografia ita-
liana que va su-
posar Ugo Mu-
las (1928-1973) 
són l’aperitiu de 
l’edició d’aquest 
any del festival 
P h o t o e s p a ñ a , 
que s’inaugura-
rà oficialment 
aquest dimecres 
i que aquest any 
té com a eix cen-
tral Lo cotidiano. 
Les dues exposi-
cions –a la seu 
de l’ICO i a la del 
BBVA, a Madrid, 
respectivamen-
tre– reflecteixen 
els canvis socials 
i culturals dels 
anys més intensos del segle XX als 
Estats Units i Europa.
 En el cas de Lange, les cues de 

nord-americans per aconseguir fei-
na o simplement un plat de sopa des-
prés de la Gran Depressió del 1929 
la van fer sortir al carrer amb la seva 
càmera fotogràfica. Fins aleshores 
feia retrats d’estudi a famílies aco-
modades. Lange va ser requerida per 
l’Administració de Roosevelt, junta-
ment amb altres col·legues com Wal-
ker Evans, per mostrar als nord-ame-

ricans les tremen-
des dificultats 
que assolaven 
els seus compa-
triotes, especial-
ment a les zones 
agrícoles. La pre-
tensió propagan-
dística del New 
Deal va trobar en 
Lange l’adequa-
da empatia amb 
els desafavorits. 
 El mes de març 
del 1936, Lange 
va realitzar la se-
va foto més po-
pular, una icona 
que ha eclipsat 
la resta del seu 
treball: Migrant 
Mother, la imatge 

d’una dona amb els seus tres fills, 
un d’ells en braços i els altres dos do-
nant l’esquena a la càmera.

33Notícies a Richmond (1944) és el títol d’aquesta obra de la nord-americana Dorothea Lange. 
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dels anys 50 als ravals de Milà a la fo-
to de moda dels primers setanta. El 
seu treball durant la Biennale de Ve-
nècia del 1962 --Canogar, Chillida i 
Saura al Cafè Florian-- li va obrir les 
portes al món de l’art i per davant 
del seu objectiu van passar grans 
creadors, com Duchamp, que va ser 
gran amic seu. Altres com Arthur Mi-
ller, John Cage o Warhol, els quals va 
conèixer a Nova York el 1964, van ser 
retratats, com ha dit Umberto Eco, 
«només quan el seu gest forma part 
de l’estratègia de l’obra». H

 La va veure «desesperada i famo-
lenca», segons Lange va relatar als 
anys seixanta. «Recordo que no em 
va fer preguntes. No li vaig demanar 
el nom ni li vaig preguntar per la se-
va història. Em va dir la seva edat, 
tenia 32 anys. Em va dir que havien 
estat vivint de la verdura congela-
da dels camps i dels ocells que mata-
ven els nens». Aquella dona es deia 
Florence Owens i la foto no li va ser-
vir per sortir de la pobresa, però va 
ser reproduïda com a segell de cor-
reus el 1998.

 Una part del seu treball poc co-
neguda mostra la reclusió en camps 
de 120.000 japonesos dels EUA 
com a represàlia per l’atac a Pearl 
Harbour. La fotògrafa va seguir pas 
a pas l’abandonament de les seves 
cases i la vida als barracons on se’ls 
va instal·lar. L’exèrcit americà va re-
quisar les fotos i no va permetre que 
s’exhibissin fins l’any passat.
 Ugo Mulas va arribar a la fotogra-
fia, després d’estudiar Dret, pel seu 
interès per l’art. El centenar d’obres 
exposades van des del neorealisme 

33 L’artista Lucio Fontana.
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