
33 El mag madrileny Jorge Blass presenta al Coliseum un espectacle «molt teatral, dinàmic i modern». El barret de copa i el frac són d’una altra època.

JULIO CARBÓ

T
othom es treu el barret da-
vant Jorge Blass. El mala-
barista d’il·lusions debuta a 
Barcelona amb El arte de la 

magia, un espectacle que estarà al te-
atre Coliseum fins al 22 de juliol. 
L’art de fer possible l’impossible, tan 
necessitat en aquests temps de des-
esperança que vivim, ha trobat el 
seu espai a la cartellera, que han visi-
tat recentment el Mag Lari, Juan Ta-
mariz i Luis Pardo (encara al teatre 
Apolo). 

 Ara Blass arriba amb una propos-
ta que uneix la fantasia i el joc escè-
nic. «És un espectacle molt teatral, 
com una òpera visual. Fresc i dinà-
mic. Hi incorporo projeccions audi-
ovisuals i l’ús de mòbils i altres tec-
nologies», explica l’il·lusionista ma-
drileny. Hi haurà aparicions i 
desaparicions, levitacions, màgia vi-
sual i interactiva, i una impactant 
tempesta de papallones. A més, es 
traurà de la màniga un impressio-
nant joc de prestidigitació –el seu fa-
vorit– i convidarà cada dia a escena 
un mag català. A la llista hi ha el Mag 

Lari, el Magic Andreu i Sergi Buka, 
entre d’altres. 
 «M’agrada la màgia més pura, 
sense artificis», afirma Blass, brui-
xot i psicòleg. Va ser Juan Tamariz el 
culpable que als 6 anys quedés abdu-
ït per l’il·lusionisme. «Mirava boca-
badat a la tele Magia potagia. Tamariz 
ha estat el meu mestre. Als 12 anys 
em vaig apuntar a l’escola de la seva 
filla Ana i als 15 anyets ja actuava en 
locals». Alumne avantatjat, va rebre 
als 19 anys la prestigiosa Vareta Mà-
gica d’Or, que li va entregar el prín-
cep Rainier de Mònaco. Ara, als 32, ja 

«Hi ha molts  
famosos aficionats  
a la màgia, com 
Eugenia Martínez de 
Irujo i Buenafuente»

Il·lusions sense barret
3Jorge Blass porta al Coliseum el seu sorprenent xou ‘El arte de la magia’
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ha volat amb la seva maleta màgica 
per mig món, des de Kenya –«vaig es-
tar amb els massais, que mai havien 
vist un mag i es van espantar molt», 
fins a la Xina, passant per Las Vegas 
(on va rebre el premi Siegfried and 
Roy). 
 Allà va col·laborar amb David 
Copperfield, que va a la caça del seu 
últim truc. Una il·lusió que deixarà 
amb els ulls com taronges el més es-
pavilat. «Estic treballant en un efec-
te de teletransport per Facebook. 
Sortirà una persona del públic, posa-
rà el nom d’un amic al Facebook i 
l’amic apareixerà en escena».
 A Blass ja li han comprat diverses 
idees i ell també n’ha adquirit dels 
seus col·legues. Després és qüestió 
d’interpretar-les i afinar en les habi-
litats. Sí, el món de la màgia és tam-
bé un mercat d’il·lusions. «El 50% del 
xou de Copperfield són idees d’al-

tres, com passa en el meu. Hi ha gent 
que es dedica només a pensar trucs», 
diu. ¿A quant es ven una il·lusió? «De 
3.000 a  60.000 dòlars». L’estupefac-
ció del públic posa el preu. 
 
EN AUGE / Corren bons temps per a la 
màgia. «Als EUA és el més popular 
darrere el beisbol, i aquí està en au-
ge». Explica que són molts els famo-
sos que, embruixats pels Harry Pot-
ter de torn, l’han incorporat als seus 
hobbys. «Andreu Buenafuente, Carlos 
Baute o Miguel Ángel Muñoz són 
molt aficionats» a la màgia. També 
ho és la seva amiga Eugenia Martínez 
de Irujo. Té bona mà de trilera, diu. 
«Ve sempre a veure’m amb la seva fi-
lla, Cayetana. Li he regalat diversos 
jocs i li surten molt bé». També ha 
deixat al·lucinada la princesa Letizia. 
«En un acte de la meva fundació 
Abracadabra li vaig fer uns trucs i va 
quedar fascinada. Li va marxar tota 
la solemnitat i va començar a tocar-
me les mans. Semblava una nena pe-
tita, molt interessada». A les prince-
ses també els agrada que les il-
lusionin. H 

«Letizia es va quedar 
fascinada amb els 
meus trucs, em tocava 
les mans. Semblava 
una nena petita» 
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