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Cartes, paraules, emocions

Jordi Jané

'Magia potagia'. Amb Juan Tamariz. Efectes de màgia de prop, mentalisme i espiritisme. Barcelona, Villarroel Teatre, 13
de juny.

Veig pocs espectacles d'il·lusionisme. Em fatiga aquella xerrameca incontinent heretada de l'època de
les barraques de fira amb què, encara avui, la majoria de mags acompanyen la seva feina. El primer cop
que vaig veure actuar Juan Tamariz s'estava darrere una exigua tauleta enmig d'un passadís ample i
molt transitat, estrictament enmig del pas. No recordo gens quins efectes va fer. Però he recordat
sempre més l'impacte positiu que em va produir la senzillesa poètica del seu ajustat discurs verbal, una
senzillesa poètica prolongada en la relació amb els objectes manipulats i que acabava amarant i
encaterinant el públic. Pel meu gust, ara xerra massa. En aquest espectacle només he retrobat aquella
ajustada poesia en un exquisit afegitó a una combinatòria de cartes capiculades creada pel ja
desaparegut il·lusionista canadenc Day Vernon i en un deliciós efecte de transformació de cartes en què
el mag andalús explica una llegenda sobre els amors entre uns centaures del desert i unes sirenes que
ell fa aparèixer i desaparèixer a l'anvers dels naips.

Feta aquesta consideració personal, Magia potagia (n'havia vist una versió a l'edició 2003 del Memorial
Li-Chang de Badalona) són dues generoses hores d'endevinacions, prediccions i translacions, durant
les quals, a més de fer una reeixida incursió a la cabina espiritista, Tamariz ens fa veure planeres i
senzilles les operacions de cartomàgia més difícils i complicades. El seu poder de convocatòria omple la
sala d'un públic participatiu i entusiasta entre el qual abunden mags professionals i aficionats,
plenament conscients d'aplaudir un dels millors il·lusionistes del món. I quan aquesta categoria la hi
atorguen els membres d'un dels col·lectius artístics amb més escurçons per metre cúbic, bé es deu
acostar a la veritat. En efecte, els que entenen de màgia reconeixen a Tamariz una agilitat mental i unes
capacitats innovadores i creatives fora de sèrie. Si a això hi sumem una implacable dedicació a la
rebotiga de l'ofici, un humor escènic molt personal i una inusitada bonhomia amb els companys, tindrem
la clau de l'èxit d'un professional amb més de 30 anys de carrera que dedica bona part del seu temps a
impartir cursos, conferències i seminaris arreu del món i que -oh, meravella!- últimament s'ha declarat
interessat en la poesia màgica de Joan Brossa.
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