
espectacles / cultura DIJOUS
50 31 DE MAIG DEL 2012

E xisteix una categoria d’es-
criptors no catalogables, 
culs d’en Jaumet o de se-

ients canviants, vagants i extra-
vagants, als quals, per mandra, 
anomenem rars. La raresa els pot 
venir per diversos llocs: la seva 
impopular exquisidesa, el seu re-
buig jovial o aspre del que és do-
nat i assumit, la seva margina-
litat respecte els circuits usuals 
de difusió. Amb el temps poden 
acabar fent-se un cert renom grà-
cies a petites comunitats de lec-
tors, però ni tan sols això tenen 
garantit. Rars són el mallorquí 
Cristóbal Serra com ho van ser el 
manxec Antonio Fernández Moli-
na, l’andalús Carlos Edmundo de 
Ory o el català Juan Eduardo Cir-
lot. I tots remeten d’una manera 
o d’una altra a la figura ja remota 
de Ramón Gómez de la Serna, al 
seu cultiu del fragment i de l’erra-
bunda literària.
 Aquesta nutritiva estirp de 
creadors em recorda un llibre 
inesperat (¡ja és d’agrair!) que és 
un calaix de sastre d’escrits vaga-

bunds: Cómo caza un dromedario 
(Blackie Books). Al barri de Grà-
cia coneixen el seu autor, Víc-
tor Nubla, i també en els cercles 
de la música menys comercial i 
els escassos lectors de la seva Bi-
blioteca para Misántropos, on, 
des del 2004, s’ha anat publi-
cant a si mateix. El seu nom és to-
ta una frase, però el verb (nubla) 
no fa justícia a la seva escriptura, 
que tendeix més a esvair la boira 
–per veure el que no se sol veu-
re– que a crear-ne. Les mirades de 
Nubla són més aviat un cop d’ull, 
duren poc (els seus textos són ro-
dons i solts, com les pedres per on 
creuem un rierol) i es realitzen 
des d’angles que alienen i trasto-
quen el que s’observa. 
 Nubla opera amb circumspec-
ta racionalitat quan llança una 
invectiva contra la roda o repas-
sa els sistemes d’interpretació del 
món (per les matrícules dels cot-
xes, el nombre de paraules per 
paràgraf, l’hora del rellotge…) o 
escriu un tractat sobre els frens. 
Sembla un llibre amarat d’absurd 
surrealista, però el que fa funcio-
nar els seus engranatges és l’ex-
hibició intencionada i a ràfegues 
de la incongruència del món. Un 
món en les pitjors mans i del qual 
ens distreuen aquestes pastilles 
al·lucinògenes en forma de textos 
desconjuntats. H
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«S’ha de lluitar contra 
els trilers financers»
3Juan Tamariz torna al Poliorama amb un ‘Magia potagia’ renovat

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA

A
Juan Tamariz li va tocar 
«matinar» per presentar 
Magia potagia, el mateix tí-
tol per a un espectacle sem-

pre diferent que recala fins al 10 de 
juny al Poliorama. Jocs de cartes, es-
capisme, espiritisme, telepatia, hu-
mor i el seu violí imaginari que s’ha 
passejat per tot el món.
  «Jo m’aixeco a les cinc [de la tar-
da] i avui he hagut de fer l’esforç d’ai-
xecar-me a les tres». El nostre mag 
més prestigiós posa a dormir el bar-
ret de copa quan el món ja fa esto-
na que s’ha despertat. A les vuit o les 
nou del matí. «A la meva família te-
nim un gen que ens impedeix dor-
mir de nit. A internet fins i tot hi ha 
grups d’ajuda per als que ho tenen 
perquè per als que han de matinar 
és un problema greu». Per sort, la se-
va dona, la maga colombiana Con-
suelo Lorgia, que l’acompanya en el 
xou, també és au nocturna. «Si no, 
hauria de canviar de marit», mani-
festa ella.
 El multipremiat Tamariz –meda-
lla d’or de les Belles Arts 2011– torna 
amb un espectacle que inclou una 
«part lírica i romàntica», un home-
natge a Georges Méliès i la participa-
ció del públic. «La funció varia cada 

dia, depèn de l’estat d’ànim dels pre-
sents, de com reaccionen. El meu es-
til de màgia m’agrada molt perquè 
és molt jazzística, he d’improvisar 
i crear sobre la marxa». S’ha d’apar-
car la raó perquè guanyi la imagina-
ció. «El toro de la lògica ha d’estar 
adormit mentre el cavall alat ens fa 
disfrutar de la il·lusió». 
 
MENTIDES BONIQUES / Tot l’art, sosté 
Juan Tamariz, és una mentida bo-
nica que s’ha de fer sentir com a ve-
ritat. També ho és el cine, al qual vo-
lia dedicar-se abans de l’embruix de 
les cartes. Va estudiar a l’escola de ci-
ne de Madrid –«fins que aquell dicta-
dor baix i gras del qual he oblidat el  
nom ens va expulsar a tots i la va 
tancar»–, va dirigir tres curtmetrat-
ges i va treure la vareta màgica. «El 
cine també és un gran truc. Fins i 
tot el nom cine (kino) ho és: signifi-
ca moviment i allà no es mou nin-
gú. Són imatges fixes». Diu que a ell 
els que més l’han il·lusionat han es-
tat els mags –«la primera la meva do-
na»– i cineastes com Alfred Hitch-
cock i Orson Welles, «que va rodar 
un documental meravellós, Fraude, 
en què fa de mag perquè també era 
il·lusionista». 
 Per Tamariz, la màgia és l’art de 
fer possible l’impossible. «Presen-

tem els somnis de tothom com una 
realitat. Ens agradaria conèixer el 
futur, levitar, fer desaparèixer al-
gú..., i intentem que la gent visqui 
aquests poders com possibles». 
 Més difícil li sembla vèncer els 
«trilers de Wall Street i els que s’ama-
guen sota aquest ens anomenat mer-
cat». A tots ells els faria desaparèixer 
«un parell o tres de segles». Sufici-
ent. El fet de trossejar-los l’hi deixa a 
la seva dona. «Ella sí que talla en tres 
parts les persones. Jo no em deixo, 
per si de cas». 
 No està a les seves mans la solu-
ció a la crisi, però anima a no deixar-
se vèncer i «lluitar contra els trilers 
financers; contra l’engany i la por». 
«No hem de creure que hi ha coses 
impossibles. ¿Qui havia de pensar fa 
30 anys que un negre, Obama, seria 
president dels EUA?». 
 En aquest món d’il·lusions per- 
dudes, cada dia hi ha més aficionats i 
professionals de l’il·lusionisme. «Ha 
canviat la percepció social del mag, 
ara és molt millor. He actuat fins i 
tot al Festival de Música Clàssica de  
Salzburg, i  això 
abans era inimagi-
nable». H 
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33 Juan Tamariz, amb les seves inseparables cartes, al Poliorama. «A vegades no sé si se’n riuen de mi o amb mi», fa broma el gran mestre de la baralla.
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Vegeu un número i la pre-
sentació del xou amb el 
mòbil o a e-periodico.cat

«A la meva família 
tenim un gen  
que ens impedeix 
dormir de nit. Me’n 
vaig a dormir a les  
8 o les 9 del matí»

«La percepció del 
mag ha canviat, 
és molt millor. Em 
conviden fins i tot del 
Festival de Música 
de Salzburg»


