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LAURA CASADEVALL
Tarragona

F a levitar una ampolla
d’un reconegut aperi-
tiu sense alcohol. De
tant en tant, centelle-
ja al seu dit una llum

vermella d’origen desconegut.
Agafa un cigarret de sobre de la
taula i en mil·lèsimes de segons
s’ha esvaït d’entre les seves

mans. Instants després, el cigar-
ret apareix. Sembla que hagi sor-
tit de l’orella de l’entrevistadora.
“Témés gràcia amb el cigarret en-
cès”, apunta Ramon Socias. La
trobada, però, passa dins d’una
cafeteria. Així que res de fum.
No és pas fum, el que ven

aquest periodista jubilat d’edat
indeterminada: “Els artistes no
tenim edat”, sentencia. Ven il·lu-
sió. Fa dècades que s’hi dedica, al

món de la màgia. Tenia només 12
anys quan va debutar al costat
del seu germà al Palau del Comte
de Lleó, al carrer de Montcada
de Barcelona, ciutat on va néixer.
“Ell es dedicava a la cartomàgia i
jo li feia d’ajudant. Quan havíem
d’actuar, el meu germà llogava
un vestit per ami. Semblava el bo-
tones Sacarino”, afirma som-
rient. No és estrany
que en Ramon tingui
vocació d’artista: un
germàmag, el pare di-
rector escènic i la ma-
re actriu.
Quan el germà va

casar-se i va fer pare-
lla artística amb la do-
na, en Ramon, que ja
tenia 17 anys, es va in-
dependitzar. Va dei-
xar de ser el botones
Sacarino per a con-
vertir-se en el mag
Norman, en honor al
personatge interpre-
tat per Tony Curtis a la mítica
pel·lícula El gran Houdini. Els
primers anys de Norman van
transcórrer per les festes ma-
jors dels mapa català. “El meu
pare portava obres de teatre als
pobles, i després sortia jo”, re-
corda. Després es va casar i van

arribar els fills –tres noies i un
noi–. La necessitat manava, i el
Ramon combinava l’activitat pe-
riodística a Solidaridad Nacio-
nal i l’Agencia Efe amb una dila-
tada vida nocturna, oferint el
seu xou a diverses sales de festa
de Barcelona.
Anys més tard, ja instal·lat a

Tarragona, el Ramon va seguir
compaginant el peri-
odisme amb els
trucs de màgia. Avi-
at va fer-se un forat
a diversoshotels i sa-
les de la Costa Dau-
rada. I, a poc a poc,
va abandonar els
trucs de cartes per
dedicar-se en cos i
ànima a “les grans
il·lusions”. Ho fa
acompanyat de la se-
va segonadona i par-
tenaire als escena-
ris, amb qui actua
des de fa vint anys.

És per aquestmotiu que ha afegit
una essa final al seu nom artístic:
“Normans.Magic Show. Entri en
elmón de les grans il·lusions”, re-
sa el títol del tríptic en què
s’anuncia l’espectacle de la pare-
lla. És un espectacle d’aparells i
gags d’humor, amb “agilitat i rit-

me”, una “refinada tècni-
ca” i una exquisida posa-
da en escena. El mini-
cub, la dona en ziga-zi-
ga, la levitació amb cadi-
res o la taula de la mort
són només alguns dels
grans aparells que atreso-
ra en Ramon. “En tinc
uns vint o vint-i-cinc,
tots portats de països es-
trangers, com la Xina”,
explica l’il·lusionista.
Moltes peces es fan ami-
da –“ajustades al mil·lí-
metre“– , i tenen un preu
elevadíssim, d’entre
4.000 i 5.000 euros ca-
dascuna.
Quan no tenen actua-

ció, els Norman guarden
les eines de treball al ga-
ratge de casa, a Altafulla
(Tarragonès), “poble de
bruixes”, recorda en
Ramon. Així que, els di-
es d’espectacle, el movi-
ment és incessant a la
llar d’en Ramon. S’han
de carregar els paraigües
per clavar a la caixa de
clavar paraigües, les es-
pases, el cap sagnant d’al-
gú que va perdre el cap
un dia de sort nefasta,
els vestits, les tórtores i
tots els aparells de les
grans il·lusions. “El meu
fill i un altre noi fan d’es-
carrassos. Carreguen la
furgoneta, porten tot el
tema de llum i so...”, ex-
plica.
Igual que el Norman

de la gran pantalla, en Ramon
s’estima més el terme il·lusionis-
ta perquè “la paraulamag sembla
ancestral”. De fet, els xous dels
Normans són un reguitzell de
somnis visuals nascuts de la ima-
ginació d’en Ramon, de molts

anys de formació i de llibres an-
tics. Va ser en un d’aquests lli-
bres on va descobrir un dels nú-
meros més al·lucinants que per-
petra: el públic observa atònit
com una dona es descarna poc a
poc, fins a quedar-se en els ossos.
“I sense cap tipus de tecnologia.
La tecnologia encara no ha supe-
rat la màgia”, assegura. En un es-
tricte compromís d’off the record,
l’il·lusionista revela el truc de la
dona descarnada. Efectivament,
la seva execució és només fruit
del mestratge d’un home capaç
de treure’s del barret de copa alta
les més increïbles fantasies.c

VICENÇ LLURBA

“La tecnologia no
supera lamàgia”

Socias fa més de mig
segle que es dedica
a la màgia: les grans
il·lusions són la seva
especialitat

CIUTADANS ANÒNIMS

c Nascut a
Barcelona en
una data que no
vol concretar
c Casat en
segones
núpcies
c És pare de
quatre fills
c Periodista
jubilat i
il·lusionista
en actiu

RAMONSOCIAS

EXCM. AJUNTAMENT
DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL CIUTAT D’AMPOSTA

Sol·licitada per l’empresa SERVITEC DELTA, SL, lli-
cència municipal per portar a terme l’activitat
d’emmagatzematge i venda de productes fitosani-
taris, al polígon 4, parcel·la 60, del terme municipal
d’Amposta.

De conformitat amb el que determina l’article 41, de la
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i con-
trol ambiental de les activitats, i a l’article 48 de la Llei
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme, es sotmet la sol·licitud a informació
pública per un termini de trenta dies (30), comptats a
partir del següent al de la publicació del present edicte
en el Butlletí oficial de la Província, als efectes del seu
examen i presentació de reclamacions o al·legacions,
podent consultar-se l’expedient (001/2012) al Depar-
tament d’Obres d’aquest Ajuntament.

Amposta, 17 de gener de 2012
L’ALCALDESSA ACCTAL.

Isabel Ferré i Roca

EDICTE

EXCM. AJUNTAMENT
DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL CIUTAT D’AMPOSTA

Sol·licitat per la mercantil DELTA AQUA REDES, SL,
llicència municipal per l’obertura de l’establiment
i exercici de l’activitat destinada a la REPARACIÓ,
MANTENIMENT I EMMAGATZEMATGE DE XARXES
D’AQÜICULTURA, situada al polígon 38, parcel·les 258,
259 i 260, al municipi d’Amposta.

De conformitat amb el que determina l’article 48, del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, es sotmet la
sol·licitud a informació pública per d’un mes, comptats
a partir del següent al de la publicaió del present edicte
en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes del seu
examen i presentació de reclamacions o al·legacions,
podent consultar-se l’expedient (098/2011) al Departa-
ment d’Obres d’aquest Ajuntament.

Amposta, 13 de gener de 2012
L’ALCALDE

Manel Ferré i Montañés

EDICTE

Levitació. La levitació
amb cadires és una de
les especialitats de
Socias, el mag Norman


