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FAMOSOS ARTISTES ANIVERSARIS
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E l joc entre la realitat i
el món eteri és un cru-
cigrama en què desta-
quen les caselles ne-

gres. A les blanques s’amaguen
les sensacions surrealistes en
què res no és el que sembla, enca-
ra que semblin estar dissenya-
des per això. La no-ficció
d’aquestes aventures quotidia-
nes gens perilloses, a priori ama-
ble i sense ombra de pecat, po-
dria ser un cert tipus de poesia
visual, aquell regal per a la ima-
ginació que regira les aspes de
la sensibilitat i et porta directa-
ment a qüestionar si l’habitual
és el correcte, o només l’aplica-
ció d’una lògica establerta.
ChemaMadoz és un mag que

t’ensenya a veure allò que tens
davant dels ulls i encara no has
endevinat. Ahir a última hora de
la tarda va materialitzar un

d’aquests desitjos, una altra de
les subtils ironies. Era a l’apa-
rador d’Hermès al passeig de
Gràcia de Barcelona, on l’artista
(poeta, fotògraf,mag), va llançar
el nou trompe-l’oeil: tres caps de
cavalls negresmengen d’uns cis-
tells. Al primer cop d’ull tot sem-
bla normal. En fixar-nos, veiem
que els cistells són rèpliques del
Picotín, bossa de mà clàssica
d’Hermès, i el menjar ha estat
substituït per flors.
Concordances; el cavall, l’ob-

jecte, el cistell. La temptació de
sublimar acció i objecte en una
mateixa direcció , la comunica-
ció, la sensació del desig, la be-
llesa des de l’altre costat.
A la manera visual d’un poe-

ma brossià, la lectura de l’apara-
dor s’ofereix neta, directa, con-
vidant a un elegant somriure irò-
nic. Als peus d’aquest concep-
tual dinar tan sofisticadament
Hermès, uns estreps, platets
d’una desequilibrada balança
en què podria córrer el temps,
més enllà d’aquestes fitxes blan-

ques, rellotges d’hora dispar en
un escaquer maleït. Visible fins
amitjan agost, la instal·lació pot-
ser és de difícil lectura per al
nou tipus de clientela, lluny del
luxe de gaudir sensibilitats.
Mantenir l’atenció al produc-

te en funció no ja de la necessi-
tat consumista, sinó de la belle-
sa de l’aplicació, la pulcritud
d’un acurat acabat, la intempo-
ral presència, l’acollidora con-
templació. És el món de Madoz
i el d’Hermès, símbols d’exquisi-
tat en l’esquemàtica percepció
d’una realitat seduïda per l’únic
desig de qualitats, implícita i ex-
plícita.
Per als amants del luxe visual,

un regal que es prolonga de l’apa-
rador d’Hermès a la Fundació
Catalunya-La Pedrera, on Ma-
doz exposa el seus clàsics, una
retrospectiva, lliçó magistral de
sensibilitat sense temps. I d’allà
fins a la galeria Joan Prats, tam-
bé a Barcelona. on hi ha l’obra
més recent, la que porta incorpo-
rades manejables inquietuds.c

J
uan Tamariz torna
des d’aquest vespre, i
fins al dia 22 de juny,
al teatre Poliorama. I
ho tornar a fer amb

l’espectacle Magia potagia, pe-
rò aquesta vegada amb núme-
ros acabats de sortir del forn i,
sobretot, amb un important
premi sota el braç: la German-
dat de l’Acadèmia de les Arts
Màgiques de Hollywood li va
lliurar l’abril passat el gran pre-
mi, coronant-lo com a Mestre.
Un premi que va rebre per pri-
mera vegada el 1968 el cana-
denc Dai Vernon i que han re-
but grans mags com el britànic
Cardini o l’italià Slydini.
Tamariz (Madrid, 1942) ex-

plica, amb el seu habitual hu-
mor, el motiu del premi: “És
perquèm’estimenmolt i sobre-
tot perquè es van preguntar
quin era el mag ambmés belle-
sa física i, després de veure els
meus ulls blaus, no en van tenir
cap dubte”. Ja unamicamés de
debò, afirma: “És el reconeixe-
ment a una vida. Tinc 70 anys.
Encara que penso viure fins als
100, o sigui que me’n queden
30 per fer màgia”, somriu.
I això que en porta ja 64 en

l’ofici, perquè, recorda, va co-
mençar a interessar-se pel món
màgic i a fer trucs als sis anys, i
ja des del 1970 s’hi va dedicar
de forma professional. “Per a
mi en aquesta reencarnació la
màgia ho ha estat tot, bé, no tot,
perquè hi ha l’amor, els fills, pe-
rò sense la màgia no sabria viu-
re”. Reencarnacions? “Sí, en
una vaig ser l’ànec Donald”,
diu tornant a somriure.
“Sento –afegeix Tamariz–

que la màgia artística, la màgia
com a il·lusió, converteix al-
guns dels somnis més desitjats
en realitat a l’escenari: saber el

quepensa una altra persona, en-
devinar el que traurà, fer desa-
parèixer tot allò que no ens
agrada... El mag fa possible
aquest desig impossible en l’àm-
bit artístic. Mostra que la uto-
pia és possible en la realitat ar-
tística i que es pot traslladar a
la realitat real”.
Quant a l’espectacle que veu-
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JuanTamariz actua aBarcelona després de
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Sean Penn comença avui el
rodatge de The gunman,

una feina que el mantindrà a la
ciutat almenys durant un parell
de mesos abans d’acabar les últi-
mes seqüències a Londres i, pre-
sumiblement, en alguna altra ciu-
tat europea per determinar. Està
previst que al rodatge l’acompa-
nyi Javier Bardem, a qui encara
no s’ha vist a la ciutat. Al contrari
que Penn, que va arribar el cap
de setmana passat i va aprofitar
la seva presència sorpresa per
gaudir de la nit barcelonina visi-

tant alguns locals nocturns pro-
pers a l’hotel Arts on s’allotja.
El film el dirigeix PierreMorel

i està basat en la novel·la Cuerpo
a tierra, primer lliurament d’una
trilogia escrita pel marsellès
Jean-Pierre Manchette, i que ja
va tenir una adaptació al còmic
per Jacques Tardi. Penn encarna
Martin Terrier, un assassí a sou
que, després de deu anys de fei-
na, decideix jubilar-se, fet amb el
qual no estan d’acord els caps. La
idea és fer una franquícia a l’estil
Bourne.

Penn i Bardem van coincidir fa
tretze anys en el rodatge d’Antes
que anochezca, el film que va su-
posar per a l’actor espanyol la pri-
mera nominació als Oscar. No se
sap quin paper interpreta Bar-
dem a The gunman, ni si el seu
personatge continuarà en la pre-
tesa franquícia, ja que tot depen-
drà dels resultats d’aquesta pri-
mera part, el rodatge de la qual
es desenvolupa a Barcelona.
La intenció del director és fer

així mateix una altra franquícia
amb Taken, en què Liam Nee-
son encarnava un altre paio cu-
riós, Bryan Mills. La idea és
emular Bourne i allargar la sè-
rie amb tres o quatre històries
de trames paral·leles amb els
seus protagonistes. / Redacció
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Iolanda o Violant,
Antonina, Basílides,
Onofre, Olimpi, Amfió

ran els espectadors al Poliora-
ma, recorda que fins i tot els
que ja han assistit a altres fun-
cions deMagia potagia el troba-
ran diferent. Primer, perquè
per a aquest recopilatori dels
millors números porta sis ho-
res de màgia preparades, així
que les dues hores que dura ca-
da dia són sempre molt dife-

rents. Però amés, explica, ha in-
corporat noves il·lusions, i el
públic veurà com “vola una tau-
la per l’aire o com la baralla ad-
quireix vida, parla, diu coses”.
Hi haurà jocs de cartes i es
projectarà part de l’espectacle
en una gran pantalla rodona
“per recordar la lluna de Méli-
ès, aquell gran somiador, mag i

cineasta”. Així, “el públic veurà
el que succeeix a tres centíme-
tres de distància. I la gent po-
drà pujar a l’escenari i ajudar-
me amb aquestes cartes vives
que envienmissatges surrealis-
tes”, explica.
I diu que, a més, hi haurà es-

perits que escriuran en una pis-
sarra “els sentiments ocults de
l’audiència, però només els
bons, eh?”, fa broma. I que aju-
daran el mag Alan a alliberar-
se en el número d’escapisme.
I és que Tamariz no para de

crear. “El dia que perdi la il·lu-
sió ho deixaré. Ara acabo a Bar-

celona el dia 22 i durant tres o
quatre mesos no estaré entre el
públic. Em retiro a Cadis, al sol,
al sud, a pensar nous núme-
ros”. Uns números que, durant
la seva llarga carrera, han evolu-
cionat sobretot en un aspecte:
“Ara busco que elsmeus espec-
tacles representin de veritat un
somni i que siguin metafòrics,
abans em centravamés en l’en-
treteniment, el joc, a passar-ho
bé. Ara també, però buscant
que transcendeixi una mica
sense posar-nos molt dramà-
tics”.
A més, la dona de Tamariz,

la maga colombiana Consuelo
Lorgia, oferirà els diumenges
16 i 23 al matí al Polioramamà-
gia per a nens.c

EL PREMI

“Reconeix tota una
vida; tinc 70 anys,
però crec que viuré
fins als 100”

amb Magia potagia al Poliorama

Ian Ziering, noi chippendale
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“Fa realitat
els somnis: fer
desaparèixer el
que no ens agrada”

IanZiering, de ‘Beverly
Hills’, ara stripper
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de ser premiat per l’Acadèmia d’ArtsMàgiques dels EstatsUnits

HollywoodalPoliorama

Ian Ziering, que va asso-
lir la glòria juvenil dels

noranta amb la telesèrie Bever-
ly Hills, ha fet un salt diferen-
cial a la carrera. L’actor ros ha
debutat al Casino Rio de Las
Vegas en un espectacle dels po-
pulars Chippendales, un grup
de musculosos que realitzen
striptease sense arribar als nus
integral: un eslip i una corbata
de llacet conformen l’abilla-
ment final. Per dur a terme
aquesta feina Ziering, que ara
té 49 anys, s’ha sotmès a un dur

entrenament amb què ha per-
dut 13 quilos i ha potenciat la
musculatura, factor imprescin-
dible. Ziering interpretava a la
popular sèrie Steve Sanders, la
cabellera del qual el va fer po-
pular entre les joves, entre
elles Arancha del Sol, amb qui
va mantenir una breu aventu-
ra. Ziering s’ha casat dues vega-
des i té dues filles de la segona
esposa. Anècdota: el 2006 va ro-
dar el film Stripped down, rela-
cionat amb el món que ara pro-
tagonitza.

Vengui la joieria fina, els diamants i
rellotges que ja no utilitza a CIRCA. Tant
se val si ven un diamant d’un quirat o una
col·lecció sencera, CIRCA li proporciona
una experiència de confiança, la millor

valoració i el pagament immediat per les
seves peces.
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