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H.B. | ¿De petit feies pessebres, 
jocs de mans o explicaves 
aventures? 
H. |   Feia jocs de mans, les aven-
tures m’agradava que me les 
expliquessin. 
 
Del món empresarial al de la 
màgia, quants quilòmetres de 
distància hi ha? 
13.458 quilòmetres, tot i que en 
realitat si només t’ho prens com 
una professió hi ha poca distàn-
cia. Si és com a vocació pot ser 
que em quedi curt. La màgia és 
immaterial, el món empresarial 
és materialista. 

¿La màgia té truc o el truc té 
màgia? 
Per a mi el truc té màgia, ja que 
de vegades em costa entendre 
com coses molt senzilles produ-
eixen gran impacte al públic.  

Qui són els teus tres Reis Mags 
d’Orient? 
Robert-Houdin, Fred Kaps i 
Richard Ross. 

Què creus que caracteritza la 
persona que t’està entrevis-
tant? 
El rigor, la professionalitat i una 
gran capacitat d’entendre, sen-
se ser mag, el procés de creació 
d’un espectacle de màgia i com 
dirigir-lo. És el director teatral 
que més màgia sap. 

Com són els espectacles de 
màgia de Las Vegas? 
Hi ha de tot, però els més famo-
sos són com són totes les coses 
en aquell país, grans i d’una gran 
qualitat. Amb molts recursos 
escenogràfics i tècnics i amb nú-
meros molt cuidats i molt ben 
plantejats. Els mags que els fan 
tenen una gran tècnica. 

¿Ser mag és una condició, una 
vocació, una manera de viure o 
tot a la vegada? 
Ser mag és una vocació que apa-
reix quan menys t’ho esperes i 
que et condiciona la manera de 
viure i entendre les coses. 

Com era Joan Brossa? 
Era autèntic, generós i amb una 
capacitat creativa desbordant. 
Sempre va ser fidel a les seves 
conviccions, un autèntic poeta. 

Què és això del mentalisme? 
El mentalisme és una especia-
litat de la màgia en què es pro-
dueixen fenòmens que només 
es poden entendre si pensem en 
la gran capacitat que té el cervell 
humà. La utilització de la ment 
és la part central d’aquesta es-
pecialitat, molt valorada en èpo-
ques passades i que ara sembla 
que torna amb gran força en el 
món de l’espectacle. 
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Amb quin dels teus jocs et 
sents més tu mateix? 
Bàsicament amb la màgia escè-
nica i els números de manipula-
ció, és a dir, creant efectes mà-
gics utilitzant elements nor-
mals, en què la principal carac-
terística és l’habilitat i la tècnica 
de l’artista. Crec que és el que 
més s’acosta a la poesia.
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Hermann Bonnín dirigeix el mag Hausson a l’espectacle visual de màgia i poesia 
‘Carnaval de màgia en dues parts, de Brossa a Hausson’ a La Seca - Espai Brossa 

(Barcelona), fins al 20 d’abril 

H. | Com vas començar en el 
món de la direcció? 
H.B. |  Descobreixo el meu gran 
teatre del món quasi de petit, a 
través de la sensualitat, la vi-
da i el color al Mercat del Born. 
I és, potser, des d’aquesta mo-
tivació que ingresso a l’Institut 
del Teatre i m’interesso per la 
pedagogia, i sobretot per la in-

vestigació i per la direcció  
d’escena. 
 
Com et definiries com a  
persona? 
Sóc introvertit, acollidor i amb 
el privilegi de tenir una vocació 
permanent. 

Què és per a tu l’amistat? 
Alguna cosa a cultivar, a preser-
var i que no sempre exerceixo. 

Què és per a tu la màgia? 
Una de les dimensions visuals 
de la poesia. 

Segur que ets el director amb 
més experiència en la direcció 
d’espectacles de màgia. Com et 
sents quan n’estàs dirigint un? 
No especulo amb el truc sinó 
amb l’atmosfera. 

Quina és la peça més difícil que 
has muntat? 
La dificultat és un repte que et fa 
créixer i un valor inherent al 
treball escènic. Es tracta, entre 
altres coses, de cohesionar un 
equip en una sola direcció. 

Què és el que més premies en 
els teus muntatges? 
Prioritzo sobretot la paraula, la 
paraula viva, com deia Maragall. 
I la recerca de l’essencial en el 
llenguatge. La depuració. I no 
vull afirmar que sempre, sem-
pre ho aconsegueixi. 

Digue’m el teu carrer preferit 
de Barcelona i per què ho és. 
El passeig de Sant Joan, perquè 
hi visc. Ah, m’agrada molt i molt 
el barri de la Ribera i forma part 
d’un dels dissenys urbanístics 
més valuosos de Barcelona. 

Et consideres una persona 
nostàlgica? 
No. Encara que la nostàlgia cer-
tament presideix moments de la 
teva vida. Tanmateix, miro el 
present i em costa imaginar el 
futur. 

Què es per a tu un Carnaval de 
màgia en dues parts? 
El Carnaval està en l’origen del 
teatre. Un origen bàquic, potser 
en l’origen de la màscara i la dis-
fressa, en l’origen del transfor-
misme i del music hall. I la mà-
gia està també en els orígens 
dels mil·lenaris rituals egipcis. 
Un art característic dels tres 
Reis Mags de l’Orient brossià: 
Fregoli, Méliès i Houdin. El joc 
i la màgia, el joc i l’engany. Jo-
an Brossa diu en la seva “espur-
na biogràfica”: “He anat desco-
brint que no hi ha diferència en-
tre un joc de mans i un poema: 
tots dos són una metamorfosi 
de la realitat, una sorpresa per 
a la persona intel·ligent”.


