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La màgia de Barcelona

LLuís-Anton Baulenas

Ara que l'ombra del Fòrum, que tot ho cobria, comença a esbargir-se, molts esdeveniments ciutadans
de Barcelona retroben l'espai que abans solien tenir. L'espai i el ressò, és clar. Per exemple, no fa gaire,
l'il·lusionista Justo Thaus va dur els seus trucs al Museu de la Màgia. Ell mateix va obrir la programació
del Museu del Rei de la Màgia. Aquest és un dels dels nostres mags més coneguts i reconeguts,
sobretot per la seriositat tècnica que exhibeix i per la qualitat de les seves presentacions. Sense anar
més lluny, un dels seus números més originals és la manipulació d'una marioneta que sap fer jocs de
mans. Com poden veure, aquest és un dels petits esdeveniments que produeix la ciutat, però que alhora
li donen el caràcter que té. Perquè Barcelona ha estat i és una de les ciutats europeus més amants del
màgia i dels trucs.

D es de sempre, la nostra ciutat ha vist treballar i triomfar els prestidigitadors més grans del món. Això
pot contrastar amb la imatge típica de Barcelona, la que és bona si la bossa sona. I resulta que no,
Barcelona, ja des dels llunyans anys de quan el Paral·lel era el Paral·lel, considerava grans figures
públiques els seus prestidigitadors, acudia en massa a veure'n els espectacles i els projectava més, si
era possible. Barcelona, doncs, és tan ingènua com feinera. I això, aquest caràcter somiador i alhora
treballador, segurament, és una de les marques de la nostra ciutat. L'amor per la màgia i per
l'il·lusionisme l'hem tingut sempre amb nosaltres. Les cròniques registren l'audaç aposta d'un nord-
americà a la Barcelona de 1909 que s'estaria exposat en un aparador d'una joieria del carrer de Pelai
sense menjar ni beure durant una temporada mínima d'un mes. Els curiosos hi anaven i el veien, seriós,
aguantant (com veuen, els màgics nord-americans contemporanis que es pengen d'una grua damunt el
Tàmesi, no han inventat res de nou). No sabem com va acabar la cosa, potser li van rebentar els vidres
durant la Setmana Tràgica, però l'home sembla que va aguantar força. I va venir a Barcelona a intentar-
ho. També va triomfar a Barcelona el genial Houdini, rei dels escapistes. I sempre hi ha triomfat Juan
Tamariz, el més gran, que, per cert tornarà ben aviat a la temporada teatral barcelonina (aprofitem per
dir que Justo Thaus és un dels deixebles més apreciats de Tamariz, cosa que diu molt a favor seu).

Només a Barcelona s'hauria pogut donar el fenomen màgico-poètic de Joan Brossa. I és per això que
no és estrany que tinguem un Espai Brossa, que la temporada passada va obtenir un dels seus èxits
més grans amb un espectacle basat en la prestidigitació. Molts de vostès se'n deuen recordar. Es
titulava Tempesta a les mans, una unió magnífica entre la ploma i les actituds escèniques de Jordi Coca
i l'experiència i el saber fer del mag Hausson. Va ser l'intent d'anar més enllà, de superar la dificultat
d'unir dos llenguatges tan diferents com són el de l'espectacle de prestidigitació i el de la dramatúrgia.
Se'n van sortir prou bé, tothom ho diu i la crítica ho va certificar, ajudats per les actrius Maria Ribera i
Carme Callol. Pensem que es tractava d'aconseguir que el fet de presentar un número de levitació
convisqués amb l'acció dramàtica. Hausson començava fent desaparèixer una cigarreta i acabava fent
desaparèixer una persona. I tot això en l'escenari de l'Espai Brossa, tan a prop del públic. Però del que
es tractava no era tant de demostrar les aptituds d'aquest mag, que són ben conegudes de tots els
afeccionats, sinó de demostrar que es podia fer un pas enllà en el desig de crear un nou llenguatge que
arribés a tots dos públics, el del teatre i el de l'il·lusionisme, i que tots dos en sortissin satisfets. Ja hem
dit que la cosa va funcionar. Però si ho va fer va ser, entre d'altres coses, per aquesta predisposició
barcelonina, del públic barceloní, a acceptar la presència de l'element il·lusionista a l'escenari. No és
casualitat, tampoc, doncs, que Barcelona i Catalunya siguin un planter continu de mags (Thaus,
Hausson, Andreu, etc.). Ni tampoc que el darrer espectacle de Lluïsa Cunillé ara mateix en cartell es
tituli Il·lusionistes. La dramaturga vol parlar de relacions humanes, però tria uns germans que són
il·lusionistes. I és en el seu món que es desenvolupa l'obra.
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L' amor de Barcelona per la màgia ens reconcilia amb la ciutat. El Rei de la Màgia hauria de ser declarat
un dels referents oficials de la ciutat.

Ara que s'ha acabat el Fòrum, contemplant-ho amb atenció, en el fons veurem que, si ha estat tan
barceloní, és perquè en el fons ha estat un gran joc de mans.

El mag Hausson va portar la màgia a l´Espai Brossa
Jordi Garcia / Arxiu
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