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Estrenes al carrer Flassaders.
Sí, aquest serà el primer xou 
de màgia que es fa a La Seca. 
Recuperem Piso de charol, dirigit 
per Hermann Bonnín.
De què va?
Ret homenatge a Busby Berkeley, 
que va ser el coreògraf que va 
treballar en els grans musicals 
del Hollywood dels anys 30. 
Saps aquelles típiques imatges 
calidoscòpiques agafades des 
de dalt? Doncs són d’ell. Tota 
aquesta indústria de l’espectacle 
creada per contraposar el Crac 
del 29 em va inspirar per a aquest 
xou. Va ser Brossa qui em va fer 
conèixer Berkeley perquè n’era un 
gran admirador.
Si va servir per contraposar 
el Crac del 29, potser també 
servirà per al del 2012?
Podria dir que sí, però no hi vaig 
pensar. Jo vull recrear tot el 
glamur d’aquells anys, amb una 
banda sonora amb temes de 
Duke Ellington. És l’atmosfera de 
tota una època.

I la màgia que no hi falti.
Sí, tot està molt pensat i acurat 
perquè són efectes per oferir a un 
auditori gran, però que està molt 
a prop. Cada 4 minuts hi ha un 
efecte de màgia perquè una de les 
premisses és que un espectacle 

de màgia ha de tenir màgia i no 
embolcallar-ho tot amb diàlegs 
i amb la posada en escena en 
detriment dels efectes.
Què més valores en un mag?
El públic copsa la part més 
artística perquè no és coneixedor 
de les tècniques. Jo no m’ho 
plantejo així. Tots dos vessants 
tenen la mateixa importància. 

Ara el públic està acostumat 
a veure més coses en dansa, 
teatre, cinema... i no sap en quin 
nivell està la part tècnica, però 
sí que sap jutjar les propostes 
artístiques perquè al darrere hi ha 
un treball, que vegi que allò no és 
pura aparença ni foc d’encenalls.
Quina formació has tingut per 
arribar fi ns aquí?
Jo sobretot he treballat la part 
de la manipulació, que és la més 
difícil. Es tracta de fer efectes 
bàsics sense utilitzar elements 
trucats. En el meu temps érem 
autodidactes.
I quan vas començar?
Tenia nou anys i em van demanar 
quin regal volia si aprovava 
l’examen d’ingrés. Els vaig dir: 
una capsa de màgia, per dir 
alguna cosa, i mira, m’hi vaig 
afi cionar. Després es va convertir 
en una devoció i ara és una 
professió, que és com solen anar 
aquestes coses.
Però també es necessita alguna 
habilitat natural.
No et pensis. La màgia no 
demana tenir aptituds defi nides 
perquè hi ha molts estils que 
permeten a molta gent fer una 
cosa o altra. El que sí que s’ha 
de tenir és molt de respecte per 
al públic i plantejar-te si pots fer 
realment una cosa abans de 
dur-la a terme. Has d’assajar mil 
vegades.
Hi ha poc lloc per a la 
improvisació?
Sí, l’espai és mínim, però quan 
interactues amb el públic no saps 
mai amb què et trobaràs.
Algun cop t’han pescat?
No, de vegades hi ha coses que 
no funcionen com estava previst 
i és un “salvi’s qui pugui!” per 
sortir-ne airós sense que el públic 
se n’adoni.
Ara el públic és menys ingenu?
No crec que hagi canviat gaire. 
La màgia és un art molt antic 
i continua il·lusionant. Hauria 
d’estar absorbit per altres coses 
màgiques com internet i els 
mòbils, però no: el públic continua 
disfrutant amb un mag perquè 
evoca la part més innocent de 
l’ésser humà. 

Hausson
El mag més brossià munta un piset al teatre La 
Seca gràcies al seu espectacle ‘Piso de charol’. 
Per Ada Castells

El públic continua 
disfrutant amb un 
mag perquè és la 
part més innocent 
de l’ésser humà

 14 
efectes de màgia en 1 hora i 
5 minuts són els que ofereix 
Hausson a Piso de charol.

Han Nefkens i Antoni Vila Casas són els millors col·leccionistes del 
2011 segons Galeries d’Art Catalanes.

El llibre La volta dels 25 (La Magrana), de Marc Serena, comença a 
fer carrera internacional: serà traduït al xinès i al coreà.Psst...  !!

Per 
la cara
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