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NEWTON I MERLÍ 

ÉS LA IL.LUSIÓ la que ens fa estar vius. Però quan la il.lusió és certa, un fracàs ens estimula a
tornar a començar. Quan la il.lusió, en canvi, es basa en la mentida, l'evidència de la veritat ens
desil.lusiona.
JOAN BARRIL

Em trobo amb el Màgic Andreu. Està celebrant els seus 25 anys com a mag. L'acompanya la seva filla,
Joana. Resulta que el Màgic Andreu va començar a actuar en públic la mateixa nit del dia en què va
néixer la Joana. Va ser, sens dubte, un dia important per al món de les il.lusions. Escriu alguna cosa en
un paper i tot seguit fa una boleta amb el paper, com si s'hagués equivocat. Li assenyalo la paperera i
dins de la mà on hi havia el paper no hi ha res. L'Andreu riu. La bola de paper és a l'altra mà.
Mentrestant, l'Andreu parla i diu que ell no parla mai de trucs. No li agrada que li diguin: "Fes- me un
truc, per favor". El que ell fa és màgia. I afegeix el que ja intuíem: que fer desaparèixer l'Estàtua de la
Llibertat com fa David Copperfield és més fàcil que la cartomància. "Copperfield pot fer desaparèixer
el que vulgui. Pot moure les mans i la vareta. Però darrere de l'escenari hi ha un equip de 100 persones
que són els que realment fan desaparèixer l'Estàtua de la Llibertat". Parlem de com li agrada ballar
country i el rugit de les Harley Davidson. Treu un joc de cartes i es disposa a fer màgia de prop. Així,
sense focus ni aplaudiments, només pel plaer de deixar-nos ser en la il.lusió. "Hi ha gent que ha
renunciat a ser Peter Pan i que en lloc de disfrutar amb la màgia només es preocupa de descobrir el
truc. Però la màgia no és el truc. La màgia és creure que és màgia". L'Andreu remena les cartes.
De sobte s'acosta al grup Jorge Wagensberg, el director del Museu de la Ciència. Els presento. El mag
ofereix al científic que triï una carta de la baralla. Wagensberg no accepta les cartes del centre i tria la
primera del munt. Ho fa amb un punt de resignació i molta il.lusió. Aquella carta es perd entre les altres
fins que la jove Joana, amb un gest d'experta, fa aflorar la carta triada, una reina de trèvol sola i
majestuosa entre les altres. Wagensberg s'ho passa d'allò més bé, perquè és un home a qui li agrada
més jugar que vèncer. En el seu magnífic llibre Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál es la pregunta?
diu: "¡Que fàcil que és veure un arbre caigut i que difícil veure'l caure!" Com Newton i Merlí i tots dos es
respecten perquè el coneixement consisteix en el respecte a les lleis dels mons que desconeixem.
Mentre l'Andreu recull els estris, Wagensberg intenta explicar-nos una cosa tan difícil com per què els
avions volen. És habitual que ens conformem amb l'explicació que la més gran superfície superior de
l'ala respecte a la superfície inferior és el que fa que la pressió de l'aire sustenti tot el mecanisme. D'això
se'n diu l'efecte Venturi i Wagensberg arrenca el full d'un bloc, el col.loca penjant de la barbeta. El
científic es limita a bufar per sobre del paper flàccid i el full s'aixeca fins a col.locar-se en horitzontal.
¿Ha estat màgia? ¿És ciència? ¿On conflueixen?
Un cop al carrer, la ràdio d'un taxista ens parla de les pròximes eleccions. Els mags menteixen per
apaivagar els dubtes i els científics dubten per arribar algun dia a la veritat. Ara només falta saber qui és
més bon il.lusionista il.lusionador: el que ens enlluerna amb el que és fals o el que ens demana l'esforç
de la intel.ligència.

 El Màgic Andreu, al Teatre Zorrilla de Badalona, el 14 de febrer passat. Foto: ALBERT BERTRAN


	NEWTON I MERLÍ
	ÉS LA IL.LUSIÓ la que ens fa estar vius. Però q�


