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Albert Uorens amb un retrat seu amb tretze anys I amb la foto del seu avi

Imatge promocional del seu darrer espectacle, Encenalls de temps
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Bermúdez, i m’examinava a l’Acadèmia 
Marshall, de Barcelona. Vaig tenir la 
sort de fer alguna master-class amb 
l ’Alícia de Larrocha, que en aquells mo
ments dirigia l'esmentada acadèmia. 
Com també amb la Carlota Garriga, 
una altra excel·lent pianista.

Com et vas iniciar en el món de la 
màgia?
També de petit, però potser una mica 
més tard que no pas en el de la músi
ca. És a dir, si vaig començar amb el 
piano als tres o quatre anys, amb la 
màgia en devia tenir uns cinc o sis. 
T’explico: el meu avi Guillermo era, 
bàsicament, una persona molt curiosa, 
i de tant en tant em feia petits trucs 
de màgia. Allò a mi em fascinava, és 
clar. D’aquí va néixer la meva afició 
als jocs de mans. Però, sens dubte, 
el moment més decisiu per a abocar
me al món de la màgia va ser quan jo 
tenia set anys.

Què va passar?
L’avi va morir precisament el dia del 
meu sant, el 15 de novembre. I saps 
quin regal tenia preparat per a mi?

No.
La capsa de màgia del Màgic Andreu. 
L’avi, malauradament, no va poder 
lliurar-me’l personalment però aquell 
dia me’l vaig passar pràcticament fent 
màgia. Va ser el meu modest home
natge. (S’emociona) I aquell dia vaig 
decidir que la màgia seria una cosa 
important i transcendental a la meva 
vida. I així ha estat.

Feies màgia ais teus amics de l’es
cola?
Oi tant! Sobretot als de l'In s titu t. 
Recordo que els últims dos cursos vaig 
fer un espectacle per a tots els alumnes 
de l'escola. Tothom em coneixia com 
el noi que feia màgia. (Somriu)

Quant temps d’aprenentatge cal per a 
convertir-se en mag professional?
Això és difícil de dir, en el sentit que 
jo  continuo estud ian t, aprenent i 
investigant coses noves cada dia. El 
més important és que t'agradi l ’ofici. 
El temps és més relatiu. Si algú, per 
exemple, comença a estudiar màgia de 
gran, posem als 25 anys, doncs potser 
amb un parell d'anys pot adquirir una 
certa desimboltura; però en el fons, 
ser professional o bé aficionat és la 
simple barrera de voler-s'hi dedicar o 
no com a mitjà de vida. Crec que un 
bon artista és aquell a qui li agrada 
allò que fa, que ho practica i que in
tenta fer-ho el millor possible, ja  sigui 
aficionat o professional.

A la teva web t ’anuncies com a «mag 
Inconformista». En quin sen tit ho 
dius?
En què m oltes vegades veiem un 
espectacle de màgia i ja els hem vist 
tots. I això no és cap crítica, eh? Però 
jo intento trencar aquesta rutina i miro 
de complicar-me la vida, d ’una forma 
o d'una altra.

M e’n poses un exemple?
A l’espectacle més petit que portem 
compto amb un ajudant. No és que 
sigui quelcom molt original, però ja 
és no anar amb la maleta i prou, sinó

portar una mica més d 'infraestructura. 
També fem números que són poc vistos: 
un d ’escapisme, una predicció força 
especial, transposicions, aparicions i 
desaparicions, caixes d’espases...

Un mag és un venedor de fum o de 
somnis?
De somnis, perquè allò que vens és el 
somni, la il·lusió. Òbviament, aquesta 
il·lusió té al darrere un mecanisme 
que és completament real i el seu fun
cionament es pot explicar físicament. 
Però tu no vens ni una trampa ni un 
engany, sinó, insisteixo, la ililusió. El 
repte és deixar que durant uns mo
ments la gent no pensi en les seves 
cabòries diàries i participi d'aquesta

il·lusió. Podríem dir que els mags som 
conductors de somnis. De fet, els 
meus espectacles, malgrat que hi 
hagi un guió molt estudiat i treballat 
al darrere, intento que també siguin 
molt espontanis. No m ’agrada fer 
xous d ’aquells tan controlats i diri
gits. M’agrada que el que faig sigui 
diferent de tot. Em defineixo com un 
mag apassionat pels espectacles de 
les grans il·lusions.

Caram!
(Riu) Sí. a mi m ’encanten els es
pectacles de teatres, on pots fer 
se rv ir grans apa re lls ... Allò típ ic 
de serrar una noia per la meitat o 
fer-la desaparèixer o posar-la dins

d ’una caixa; però, per exemple, en 
aquest cas també intento ser una 
mica inconformista.

I...?
Doncs en un dels clàssics com és el 
número de les caixes d'espases, on 
normalment posaries la teva ajudanta 
vestida amb una minifaldilla, doncs 
nosaltres el que fem és que quan jo 
intento posar la noia dins la caixa, ella 
es rebel·la i m'hi acaba posant a mi.

Captar l’atenció del públic és el repte 
més gran d’un mag?
No. Aquest només és un dels rep
tes. Però això també depèn molt de 
l’ambient en què et trobes actuant. No 
és el mateix actuar en una reunió fami
liar, en una festa major o en un teatre. 
Quan vas a un teatre, per exemple, és 
obvi que la gent ja té un interès per 
veure’t  perquè ha pagat una entrada. 
Per tant, part de l'atenció ja està guan
yada. Llavors allò que has de fer aquí 
és aconseguir més coses.

Quines qualitats ha de tenir un bon 
mag?
Potser hauríem de distingir una mica 
entre màgia de prop i màgia d’escenari. 
Si parlem de màgia de prop, ha de ser 
molt bon comunicador en distàncies 
curtes; com que el públic és més re
duït i està més a sobre, ha de ser una 
persona amb una tècnica molt depu
rada. I en el cas d’un mag d’escenari, 
hauria de ser un bon comunicador de, 
la idea general que vulgui transmetre. 
En màgia moltes vegades es diu que 
tu mateix has de ser el primer a creure 
en aquesta il·lusió que vols transmetre. 
Què vull dir amb això? Doncs jo recordo 
els llibres de principiant de mag, quan 
t ’expliquen com fer desaparèixer una 
moneda. Hi ha un moment en què la 
moneda no és a la mà, però el públic 
encara pensa que hi és. I la millor for
ma de transmetre aquesta sensació i 
fer la desaparició més eficaç és que' 
tu també creguis que la moneda és a 
la teva mà, que sentis que la moneda 
pesa dins de la teva mà. Doncs aques
ta és la comunicació que has de fer. 
Òbviament, aquesta comunicació, en 
el cas d’un mag d’escenari és més de 
parlar, de gestos... I en el d’un mag de 
prop és més de tècnica, de mirada... 
Però, sobretot, la idea és comunicar^ 
la il·lusió que tu sents i creure-te-la, 
encara que sàpigues que hi ha un 
mètode al darrere.

I a tu, Albert, què t ’il·lusiona?
Jo intento aprofitar qualsevol activitat 
que hi ha per a il·lusionar-me, per 
a gaudir-ne... Puc estar veient una 
pel·lícula i sentir-me identificat amb el 
protagonista o el antagonista, que de 
vegades encara és més interessant; o 
puc estar llegint un llibre o escoltant 
música... Hi ha moltes coses que 
m’il·lusionen o m’emocionen. De fet, 
intento ser una mica aquest nen que 
mira amb els ulls oberts totes les 
coses que l’envolten.

Deu ser difícil sorprendre un mag. Et 
sorprens amb facilitat?
Si és una cosa que està ben muntada, 
sí. De fet. m’agrada molt mirar altres5 
mags i, sobretot, intentar descobrir 
aquests mags també inconformistes,
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ALBERT
LLORENS

Albert Uorens a 
casa seva, al carrer 
Verge de la Paloma, 

a la Creu de 
Barberà, al costat 

d’una fotografia on 
apareix tocant el 

piano de petit sota 
l’atenta mirada del 
seu avi Guillermo.

«L’avi em feia 
petits trucs de 

màgia i a mi això 
em fascinava. Va 

morir el dia del 
meu sant. I saps 
quin regal tenia 

preparat per a mi? 
La capsa de màgia 
del Màgic Andreu. 

Aquell dia vaig 
decidir que la màgia 

seria una cosa 
transcendental a la 
meva vida», explica

Mag i pianista. Llicenciat 
en Ciències Matemàtiques 
per la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 
Va néixer a Sabadell el 28 
de gener del 1984.
«Els mags som 
conductors de somnis. De 
fet, els meus espectacles, 
malgrat que hi hagi 
un guió m olt estudiat 
i treballat al darrere, 
intento que també 
siguin molt espontanis.
No m ’agrada fer xous 
d ’aquells tan controlats 
i dirig its. Vull que el que 
faig sigui diferent de 
tot. Em defineixo com 
un mag apassionat pels 
espectacles de les grans 
il·lusions. M ’encanta 
actuar als teatres, on pots 
fer servir grans aparells... 
Allò típic de serrar una 
noia per la m eitat o fer-la 
desaparèixer o posar-la 
dins d ’una caixa; però, 
per exemple, en aquest 
cas també intento ser una 
mica inconformista», diu. 
Ara es passeja pels 
escenaris amb Encenalls 
de temps. Un viatge en 4 
D, la seva última il·lusió 
feta espectacle.

Text i fo to s  
JOSEP GAMELL

Jove, inconform ista  i despert. 
Aquestes tres virtuts s'encarnen en 
l ’Albert Llorens Martínez, un mag 

sabadellenc que amb només vint-i-nou 
anys dirigeix la seva pròpia companyia. 
Llorens sempre ha detestat els trucs 
•pràctics» que tothom té tan vistos. 
No és el clàssic artista que arriba 
solament amb una maleta que conté 
una baralla de cartes, una corda i dos 
mocadors {encara que s’hi puguin fer 
meravelles). Contràriament al que és 
costum, sempre s’ha volgut «complicar 
la vida» per a realitzar efectes més 
complexos, aparatosos i vistosos 
que els habituals. Especialista en 
grans il·lusions i efectes especials, 
tampoc no ha deixat mai de practicar 
l’anomenada màgia de prop, amb què 
sempre està a punt per a presentar 
un petit «miracle». Ara es passeja pels 
escenaris amb Encenalls de temps. Un 
viatge en 4 D. la seva última il·lusió feta 
espectacle. Llorens té màgia i parla 
amb una serenitat que traspua sense 
límits en totes les seves paraules. A 
més a més, és un gran comunicador. 
Llicenciat en Ciències Matemàtiques 
per la U n ivers ita t Politècnica de 
Catalunya, i amb el sisè grau mitjà de 
piano a la butxaca assolit a l'Acadèmia 
Marshall de Barcelona, Llorens és un 
gran sibarita d ’idees i de projectes. 
Els seus primers referents en el món 
de la màgia són diversos. «Als 7 
anys, per exemple, el Màgic Andreu 
era qui estava de moda. Per tant, 
és un dels primers mags que jo vaig 
admirar. Quan em vaig anar fent més 
gran, però, vaig veure els “especials" 
de televisió del David Cooperfield, i 
d’alguna forma ell és qui va modelar 
una mica la meva visió del que hauria 
de ser la màgia. És a dir, no solament 
un espectacle per a esdeveniments 
familiars o per a festes majors, sinó 
també per a grans espais o teatres. 
Òbviament hi ha moltes coses que 
també criticaria de Cooperfield, però 
en canvi sí que aquesta visió de fer 
trucs espectaculars, grans, vistosos 
i amb un cert argument al darrere, és 
una mica el que jo he intentat posar 
als meus espectacles. Tot i això, tam
bé hi ha altres mags que m’agraden, 
és clar. Aquí a Espanya, per exemple,

tenim Juan Tamariz, que és boníssim 
en màgia de prop i amb cartes, o el 
mateix Mag Lari, que també ho fa molt 
bé», explica.
L’Albert m’ha rebut molt cordialment 
a casa seva, al carrer Verge de la 
Paloma, a la Creu de Barberà, on viu 
amb els seus pares i la seva àvia Lola. 
Comencem.

Des de quan vius en aquesta casa?
Des de sempre.

Vius amb els pares?
Sí, però aquesta potser és una situació 
una mica estranya.

I doncs?
Visc amb els pares, però com que ja 
fa un temps que el meu pare es va 
prejubilar, pràcticament es pot dir que 
tant ell com la meva mare passen més 
temps en una casa d’estiueig que tenim 
a Camprodon que no pas aquí. Jo visc 
amb la meva àvia materna. Dolors, que 
tots anomenem Lola.

Paria'm dels teus pares.
La mare es diu Victòria dels Àngels 
Martínez, i el pare, Alfred Llorens. Ella 
ha fet algunes feines esporàdiques, però 
bàsicament ha estat sempre mestressa 
de casa. Pel que fa al meu pare, ha 
treballat des dels disset anys i fins a la 
seva prejubilació, ara en fa un parell, a 
la Caixa d’Estalvis de Sabadell.

Tens germans?
No.

Vas néixer a Sabadell el 28 de gener 
del 1984. Què recordes de la teva 
infantesa?
Els estius a Camprodon. Recordo 
aquells mesos d'estiu com un espai 
de desconnexió de les obligacions 
diàries de l ’escola i de la vida rutinària 
de Sabadell. Camprodon era un lloc 
on podia passejar tranquil·lament per 
uns carrers on gairebé no passaven 
cotxes, on gaudia del contacte direc
te amb la natura, on quan el pare 
arribava per passar les vacances, 
organitzàvem excursions per l ’entorn 
i pujàvem muntanyes... En tinc molt 
bon record.

Com eres de petit?
Bastant tranquil·let, en el sentit que 
era un nen força estudiós. En general 
intentava no fer gaire enrenou, tot i 
que, òbviament, també tenia aquella 
altra vessant «oculta», sense arribar 
a ser trencadora, com el tema de la 
màgia i el piano, per exemple. Sempre 
intentava obrir camins que potser els 
altres no veien tan normals.

Quan vas començar a estudiar el 
piano?
M’han explicat, com a anècdota, que 
quan jo devia tenir uns tres anys, un 
dia em trobava veient la televisió a 
casa dels meus avis materns i com que 
estaven fent un programa d’òpera, no 
sé si va ser la meva mare o una de les 
persones que m’acompanyaven, que 
va canviar de canal perquè pensava 
que jo m’avorria, però la meva reac
ció va ser d’ impedir-ho tot dient que 
m’interessava molt. Davant d'aquesta 
reacció, el meu avi, Guillermo, a qui 
també li agradava molt la música i de 
qui suposo he heretat tot això de la 
màgia perquè també li agradava molt, 
va suggerir als pares d’apuntar-me a 
estudiar música. Dit i fet. Als tres anys 
i escaig em van comprar un piano, i 
als quatre ja es pot dir que començava 
a tocar les primeres notes amb les 
tecles.

M ’has dit que eres bon estudiant. A 
quina escola anaves?
A l’Escola del Carme. I quan hi vaig 
acabar els estudis primaris, vaig anar 
a cursar el batxillerat a l'Institut Vidal i 
Barraquee De totes maneres, en aque
lls moments jo  ja tenia la màgia molt 
ficada al cap, però evidentment vaig 
optar per continuar estudiant. Després 
de l'Institut, vaig fer matemàtiques a la 
Universitat. Sóc Llicenciat en Ciències 
Matemàtiques.

I els estudis musicals?
Els vaig anar continuant pràcticament 
fins que vaig acabar la carrera; em 
vaig dedicar gairebé exclusivament a 
la màgia, la meva gran passió. El piano 
el vaig estudiar fins al grau mitjà, que 
vindria a ser un desè del pla antic. Jo 
tenia una professora particular. Isabel
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perquè òbviament tampoc no tinc 
l’exclusivitat en això. Allò que no em 
sorprèn, però, és quan només amb les 
dues primeres paraules endevino quin 
número farà sense veure ni tan sols 
el material que porta. Això és el que 
m'avorreix més. Però, en canvi, quan 
veig que hi ha una història al darrera
0 quelcom que és diferent de seguida 
m’hi enganxo, encara que després el 
mètode el coneguis perquè sigui un truc 
que ja has llegit en una altra banda. 
En altres ocasions, hi ha números de 
màgia de mags coreans, xinesos o 
japonesos que dius: «No tinc ni idea 
de com ho ha fet.» Però si estan ben 
presentats, encara t'agraden més per
què penses: «Mira, no ho pots saber 
tot.» I aquesta és una altra gràcia del 
món de la màgia.

Vius de la màgia?
Ho intento. De la màgia, del piano 
quan surt alguna cosa.... però podria 
dir que sí.

Com és el teu últim espectacle?
Porta per títo l Encenalls de temps. 
Un viatge en quatre dimensions. A 
l'espectacle, per a to ts els públics, 
l ’argument principal és una màquina 
del temps. Hi barregem tots els ves
sants. Convidem el públic a retrocedir 
en el temps, a ser a dos llocs alhora, 
a desplaçar-nos a qualsevol indret de 
forma instantània.

• Com et definiries en poques parau
les?
En poques parau les serà d ifíc il. 
(Somriu)

Ho intentem?
Per una banda sóc una mica impulsiu, 
de reaccions ràpides, però també 
m 'intento controlar i reflexiono. Per 
tant, depèn del moment. En aquest 
aspecte sóc una barreja. Les emo
cions, en canvi, sí que les tinc molt a 
flor de pell, i de seguida m’emociono
1 m ’identifico... Sóc molt sensible. 
També em considero molt ordenat 
i metòdic. En els espectacles, per 
exemple, m’agrada cuidar els detalls 
al màxim. Els meus ajudants sovint 
em titllen de perepunyetes. (Riu) Però, 
en el fons, crec que un espectacle no 
comença quan s ’aixeca el teló, sinó 
.en el primer moment de preparació, 
quan carregues el cotxe o la furgoneta. 
Si falla alguna cosa allà, l'espectacle 
acabarà fallant.

Com anem de sentit de l'humor?
Intento tenir-ne i miro d’acceptar-lo. 
(Riu) M’agrada l’humor amb respecte 
i que tingui un cert sentit; l ’humor 
sense rerefons, els acudits fàcils, no 
m'interessa.

Quines són les teves aficions?
Tinc la sort de poder-me dedicar a la 
cosa que m’agrada des de sempre. 
Per tant, jo recordo sortir de l’escola 
i, si tenia els deures fets, fer màgia 
i tocar el piano; i sortir de l'Institut i 
fer el mateix; i de la Universitat i fer 
el mateix. Amb la qual cosa, aquesta 
línia de dir què és l’afició i a què et 
dediques és una línia que ja ha que- 

'd a t molt borrosa perquè en el fons 
estàs fent sempre el que t ’agrada. 
Òbviament sí que hi ha una línia dins

de la mateixa màgia; una cosa són 
els espectacles que fas, i l’ a ltra, 
els números que t ’agrada practicar. 
Per exemple: jo  sóc més de màgia 
d ’escenari que no pas de màgia de 
prop. Per tant. es podria considerar la 
màgia de prop com a part de la meva 
afició, perquè hi ha números de cartes
0 de monedes que potser no faré mai 
en un dels meus espectacles però sí 
que m’agrada fer a l’àvia o als amics. 
Ah!, i una cosa una mica estranya és 
que també m’agrada la informàtica; i 
en el meu temps lliure sóc d ’aquells 
que formata l’ordinador gairebé dos 
cops al mes, que s ’instal·la una cosa 
nova, que canvia tota la infraestructura 
del router. del punt d ’accés...

Quin és el teu paisatge ideal?
Potser perquè des de petit he estat 
estiuejant a Camprodon em decanto 
més per la muntanya que no pas pel 
mar. No obstant això, el dia que em 
desplaço al mar, també en quedo 
enamorat. És una mica allò que dèiem, 
intento emocionar-me amb qualsevol 
de les coses que veig.

Ets supersticiós?
No. Jo sóc un home de ciència i no crec 
en segons quines coses. Però potser 
de vegades, abans de començar un es
pectacle. pateixo molt perquè tot sigui 
al seu lloc, que no pugui fallar res... I 
això en el fons no deixa de ser un mena 
de pregària, òbviament no en el sentit 
estricte de la paraula, però no deixa de 
ser una mica de superstició.

T’agrada cuinar?
No, i potser m’agradaria. Però no he 
tingut mai necessitat de fer-ho ja que la 
meva àvia Lola és una cuinera excel·lent
1 no em deixa mai entrar a la cuina.

Quin és el teu menjar preferit?
Ja que som a l ’estiu, musclos a la 
marinera.

I allò que no menges mai?
L’escalivada. És un plat que se m’ha 
creuat des de petit.

Ets una persona religiosa?
Això està una mica relacionat amb la 
superstició. No practico cap religió, però 
sí que per altra banda, quan vull que 
surti alguna cosa bé i em dono ànims, 
em pregunto: «Això m’ho estic dient a 
mi mateix o a algú perquè em doni per
mís perquè això em surti bé?» De totes 
maneres, jo crec que cadascú s ’ha de 
treballar allò que vol fer, i existeix una 
cosa que es diu sort i que també és 
molt important. I aquesta sort no crec 
que es pugui controlar a través d’una 
pregària.

De què tens por?
De les coses que s ’escapen del meu 
control: les malalties, els accidents, les 
catàstrofes...

En quina mesura t ’interessa la polí
tica?
M’interessa perquè és la que dirigeix 
gran part de l’organització de les nostres 
vides diguem-ne pràctiques, tant a nivell 
de ciutat com de país i d’Estat. Per tant. 
intento seguir-la tot el que puc. Aquest 
any he estudiat un màster en traducció 
i interpretació, la qual cosa em facilita 
la lectura i valoració de les notícies 
que publica la premsa internacional. I 
això em dóna una visió més àmplia de 
la situació.

Et veus fent màgia tota la vida?
Sí. almenys ho intentaré. La màgia és la 
meva vida. T’explicaré una anècdota: A 
l’escola, amb quatre o cinc anys, la pro
fessora em va demanar que fes un dibuix, 
i jo vaig dibuixar un home amb un frac i 
unes cartes a les mans. Per tant, des de 
sempre la màgia ha estat en mi.

Què en penses, d’aquesta gent que està 
capficada en descobrir el truc?

Els conec i els pateixo moltes vegades. 
(Riu) Però els pateixo entre cometes. 
Perquè dins d’aquestes persones n’hi 
ha que intenten ser curoses i acaben 
felicitant-te. Aquests no em molesten. Al 
contrari. De fet, crec que era Einstein qui 
deia: «La persona més fàcil d’enganyar és 
la persona intel·ligent.» En canvi, els que 
no m’agraden són aquelles persones que 
només intenten posar pegues perquè 
el truc no et surti i fan comentaris que 
no vénen al cas. Quan vas a qualsevol 
espectacle d’aquest gènere el millor 
és deixar-se portar per la màgia, per la 
il·lusió que comentàvem abans.

Quin és el públic més difícil?
Segurament el públic infantil i juvenil, 
els nois i noies entre 7 i 12 anys. 
T’examinen de dalt a baix! (Riu)

Els mags de Sabadell teniu bona re
lació entre vosaltres?
Suposo que com amb totes les pro
fessions, amb alguns companys tens 
millor relació que amb uns altres. És 
normal. Tot i això, com que estem 
parlant d ’un ofici on es barreja la 
il·lusió, el truc, l’espectacle, potser a 
diferència d’altres gremis sí que hi ha 
més competitivitat.

Per acabar, m’expliques alguna anèc
dota curiosa que t ’hagi succeït en 
una actuació?
N’hi ha més d ’una, sobretot al principi 
de la meva carrera. Quan tenia 16 
anys, feia un número d ’una bola que 
levitava per l’escenari i que va deixar 
de levitar de cop i va caure a terra de 
forma estrepitosa. Jo només dema
nava que tanquessin el teló, però al 
final el públic, sorprenentment, em va 
aplaudir amb ganes. Es van pensar 
que formava part del truc. Fins i tot 
molts em van felicitar en acabar l ’es
pectacle.

Això sí que és màgia


