
d’altres de gratuïtes. ¿Per què a 
Catalunya són rendibles les auto-
pistes? Perquè qui no les pot pagar 
es queda a casa. A Madrid, només 
cal que agafin l’autovia gratuïta al-
ternativa.

Palanquejament

I ara ve el més interessant. Les con-
cessionàries d’aquestes autopistes 
a la ruïna estan participades per les 
grans constructores espanyoles. La 
inversió es va fer, naturalment, a 
crèdit: els accionistes només van 
posar de la seva butxaca el 15% de 
la inversió. La resta va ser cosa dels 
bancs i les caixes, que òbviament 
volen cobrar el seu deute. ¿Ende-
vinen a qui el reclamen? ¡Exacte! A 
vostè i a mi, o sigui als contribuents 
a través dels Pressupostos de l’Es-
tat. Per això la ministra de Foment 

ha dit aquesta setmana que s’obri-
ria un compte de compensació per 
ajudar les autopistes de pagament 
per on no passa ni paga ningú. ¡Res-
cataran aquests quilòmetres d’as-
falt amb diner públic!
 La primera regla del capitalis-
me afirma que l’individu és lliure 
per invertir els seus diners on cre-
gui que li convé. Les lleis del mercat 
el faran més o menys ric si l’encer-
ta o l’arruïnaran si fracassa. És el 
lliure mercat, sí, però per a les clas-
ses mitjanes, els pobres o els petits 
o mitjans empresaris. Els bancs i 
les grans corporacions prefereixen 
el socialisme: quan s’equivoquen 
no s’arruïnen, espremen l’erari. 
Un cop arribats a aquest punt, obli-
dem la pàmfila socialdemocràcia i 
exigim un capitalisme tan salvatge 
que arribi fins i tot als socialistes de 
l’Ibex 35. H

D
els creadors d’aero-
ports sense avions i es-
tacions sense passat-
gers, arriben les auto-
pistes sense cotxes. 

Parlem d’un forat d’almenys 4.000 
milions d’euros gastats en vies de 
pagament per on transiten tan pocs 
vehicles que les concessionàries es 
passarien 80 anys tornant tots els 
seus deutes sense tocar ni un cèn-
tim de la recaptació íntegra. Un ne-
goci rodó, vaja. ¿Qui és responsable 
de la ruïna? Vegem-ho.
 Va ser el segon Govern de Jo-
sé María Aznar el que va projectar 
bona part d’aquestes autopistes, 
avui en fallida, cap al 2001. Gaire-
bé totes a Madrid, per cert, aquest 
Madrid radial amb quilòmetre ze-
ro d’on parteixen o on arriben tots 
els camins celtibèrics. Se suposa 
que un grup d’experts van calcular 

el cost de l’obra, quants vehicles la 
farien servir i quant de temps triga-
ria a amortitzar-se la inversió. Ho 
anomenen pla de viabilitat, com 
sap fins i tot el botiguer de la canto-
nada. Doncs bé, el cost de les expro-
piacions de terreny per al traçat va 
ser, en alguns casos, 10 vegades su-
perior al previst. També es va fer va-
ticini del trànsit rodat, amb el re-
sultat avui conegut que, en el mi-
llor dels casos, els cotxes que han 
pagat peatge són el 35% dels pre-
vistos. La crisi, diran. Doncs no, o 
no només. Hi ha almenys dues au-
topistes de pagament –la que va de 
Madrid a Toledo i la que condueix a 
la T-4 de Barajas– que simplement i 
planerament no són viables. Ni ara 
ni en el millor dels escenaris econò-
mics. Un fiasco sense pal·liatius. 
 L’estupidesa política va pro-
jectar aquestes vies en paral·lel a 
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–Un tovalló. Jo l’agafo i en faig una 
pilota i l’hi dono a vostè, insisteixo 
que se’l miri i comprovi que és un to-
valló normal. Vostè me’l torna i lla-
vors jo el deixo anar i el tovalló flota 
sobre la taula, i llavors vostè excla-
ma: «¡No pot ser!». Això seria la mà-
gia realista.

–D’acord. ¿I l’altra?
–Si és màgia ficcional, jo, per comen-
çar, no li dono el tovalló, no insis-
teixo tant que se’l miri. I, a més, per 
exemple, encenc un cigarret. Faig la 
pilota, l’hi ensenyo –amb normali-
tat, sense escarafalls–, poso el cigar-
ret dret a sobre la taula i deixo que la 
pilota floti per sobre el fum.

–I jo penso que el fum la sosté.
–Vostè pensa el que vol. Una altra 
persona potser pensarà una altra co-
sa. Però ¿entén la diferència?

–Més o menys.
–La màgia realista insisteix massa a 
desafiar el que és real: «Mira que no 
toca, mira que està buit, mira que tu 
has tocat, mira que tu ho has posat». 
La màgia de ficció és el contrapunt. 
Jo defenso que es pot dir el mateix, 
però d’una manera més subtil.

Gabi Pareras, de 47 anys, de Bar-
celona, del barri de Sants. Mag per-
què un amic es va posar malalt i va 
adquirir un tractat de màgia, per 
passar la convalescència, i perquè 
un dia Gabi el va anar a visitar. «Em 
va ensenyar el llibre i des de llavors». 
Tenia 16 anys. Va freqüentar el Llan-
tiol, al carrer de la Riereta, epicentre 
llavors de la màgia, i en va aprendre 
pel seu compte. Fins que un dia. Sen-
zillament. Fins que un dia.

–Jo no entenia la màgia com una co-
sa de què hagués de convèncer l’al-
tre, com: «Mira de què sóc capaç». Jo 
em sentia bé a les sales, on la gent hi 
anava perquè li agradava la màgia. 
Així que després del Llantiol vaig ac-
tuar de forma esporàdica en altres 
sales... I bé, també vaig fer alguna 
conferència, i vaig escriure algun 
llibre sobre màgia, però més que res 
anava buscant alguna cosa que en 
l’art és fonamental. La diferència.

–La màgia ficcional.
–Exacte.

–L’etiqueta és seva, ¿no?
–És meva, sí. Però que quedi clar que 
la màgia ficcional no és ni millor ni 
pitjor. No dic això. Només és una al-
tra cosa.

–Avui actua al festival del Rei de la 

Màgia. Estarà 24 hores seguides 
fent trucs. Diuen que mai s’ha fet. 
¿És un gran repte?
–Bé, tindré molta pressió a sobre, ai-
xò és evident.

–¿De quants trucs parlem?
–D’uns 200 jocs de màgia, tots amb 
cartes. Perquè, ¿sap què? En màgia 
es diu que el 50% dels trucs estan re-
presentats en un joc de cartes. I això 
és molt. Diguem que serà una espè-
cie d’homenatge a tot l’enginy i la 
intel·ligència que s’han desplegat en 
els últims 100 anys d’història de la 
màgia. Vull dir la màgia de prop.

–En una sala. A la seva salsa.
–Sí. El Rei de la Màgia és l’únic teatre 
de Barcelona dedicat a la màgia, i la 
idea d’aquest primer festival és do-
nar-lo a conèixer; és clar que és difí-
cil concebre un escenari millor. H

–Bé, durant tots aquells anys al Llan-
tiol també d’alguna manera busca-
va el camí. De fet, vaig temptejar 
l’àmbit professional, vaig fer màgia 
de restaurant, de convenció, de festa 
d’aniversari… Però no m’agradava. 
Hi buscava un sentit, però no hi tro-
bava les respostes. Al Llantiol sí que 
les trobava, però és que el Llantiol es 
va convertir en una altra cosa.

–I les respostes eren…

«Si és màgia ficcional, jo, per 
començar, no li dono el tovalló»

Gabi Pareras Un dia no hi havia mag i el van convidar a l’escenari 
del Llantiol. Avui fa màgia 24 hores seguides. Hi ha un camí, no gaire tortuós, pel mig.

Gent corrent

«Faig la pilota,  
l’hi ensenyo i 
deixo que floti 
sobre el fum  
del cigarret»

subvencionat. Jo ho sentia així. Vaig 
ser conserge, vigilant en un pàr-
quing... En realitat no treballava: lle-
gia, i em formava, i aprenia.

–¿I ara?
–Ara tampoc visc de la màgia. Per al-
guna raó, que no sé quina és, encara 
no em decideixo a fer el salt.

–Expliqui’m com va ser el pas del 
Llantiol... a la màgia ficcional, ¿no?

«Vaig ser conserge, 
vigilant en un 
pàrquing... No era 
feina: aprenia, 
llegia, em formava»

–¿Què va passar?
–Em van cridar a l’escenari. No teni-
en mag i em van preguntar si volia 
actuar. Jo no sabia res, ni què m’ha-
via de posar, però així van començar 
els meus 10 anys al Llantiol. Que, per 
cert, va ser una escola excel·lent.

–Però, ¿vivia de la màgia?
–No. Tenia feines que em donaven 
per viure, però en realitat no les con-
siderava feines, era com si estigués 
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