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JUAN TAMARIZ, la senzillesa de l'autèntic mag 

• Ocasió de veure el talent i la simpatia d'un autèntic artista de la cartomàgia

NÚRIA SÀBAT

OBRA 'Magia potagia'
LOCAL Villarroel Teatre
DATA 10 de juny

Encara que sigui Harry Potter qui l'hagi posat de moda, la verdadera màgia continua sent bastant
desconeguda i, probablement, menys valorada del que es mereix. L'espectacularitat d'alguns muntatges
i la confusió terminològica pròpia del profà que acaba ficant en el mateix sac conceptes que en realitat
són tan dispars com prestidigitació, il.lusionisme, fetilleria i espiritisme fan que sovint es prengui el mag
per un hàbil trampós o un poderós mèdium.

Alguns se n'aprofiten, d'això. Altres lluiten per restituir el verdader sentit de la màgia i perquè en torni a
néixer l'emoció, el misteri i la il.lusió. Juan Tamariz estaria, sens dubte, entre aquests últims. Considerat
com un dels millors mags (il.lusionistes, diria ell) del món, és l'antidivo per excel.lència, un home genial i
senzill que està dotat d'una gran capacitat per connectar amb els espectadors. Amb la seva simpatia,
enginy i bon humor es guanya l'afecte d'un públic que accepta encantat col.laborar amb ell i verificar
l'autenticitat del joc. Amb la seva professionalitat i una depurada tècnica, aconsegueix la més rotunda
admiració, especialment quan es tracta de màgia amb cartes.

Tant si és de prop com des de l'escenari, Tamariz és el geni del barret de copa, el mag capaç de fer
que l'impossible i l'increïble perdin la seva raó de ser. Però també hi ha un altre element clau i essencial
que explica el seu èxit: el gran amor que sent per la màgia, el seu inesgotable desig d'aprendre i de
divulgar un art al qual s'ha dedicat en cos i ànima des de fa més de 30 anys i que ha donat a conèixer
per tot el planeta. Des de la seva impagable modèstia, Tamariz va ser capaç d'esborrar qualsevol
ombra de recel, de retornar- nos la fe en la màgia potàgia, de quan érem nens i, en definitiva,
d'il.lusionar-nos, que no és poca cosa.
Juan Tamariz.
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