
3
Cu
lt
u
ra
|s
La

V
a
n
gu
a
rd
ia

D
im
ec
re
s,
3
0
d
'a
b
ri
l
2
0
1
4

TE
M
A

RAMÓN MAYRATA

Fa vuitanta anys que Houdini va
morir i la majoria de les imatges
que associem amb la seva màgia
són alliberadores. Desfer-se d’una
camisa de força; deslliurar-se de
manilles, cadenes o grillons; esca-
par de les entranyes d’una piràmi-
de com en el relat que va escriure
per a ell Lovecraft.
MirceaEliadedistingia en l’ima-

ginari mitològic entre els déus que
lliguen i els déus alliberadors. Suc-
ceeix amb els efectes de màgia.
Canvis i transposicions, metamor-
fosi, endevinacions, trencaments i
recomposicions, aparicions i desa-
paricions encobreixen una estruc-
tura mítica. La força dels jocs de
màgia rau en el fet que són

metàfora i expressió
dels desitjos que la
humanitat compar-
teix així com suce-
eix en els somnis.

A partir de l’an-
hel experimentat
pel públic i per
tots nosaltres de
deslliurar-nos
del que ens opri-
meix, d’aconse-
guir evadir-nos
de qualsevol
presó o lligam,
Houdini va
compondre
un contun-
dentpersonat-

ge de ficció. Es tracta
d’un mag modern a qui deixa el
seu temperament, caràcter, prepa-
ració i coneixements, ajusta als co-
dis de l’escena i reconcilia amb les
demandes del públic.

Qui va aconseguir fer aquesta
proesa era un dels tres milions de
jueus que van creuar l’Atlàntic
abansde laPrimeraGuerraMundi-
al, fugint de la misèria i els
pogroms. Nascut a Budapest l’any
1874, va abandonar Centreeuropa
amb la seva família quan tenia qua-
tre anys. El pare, undocte i estricte
rabí, mai no es va adaptar al seu
país d’acollida. La mare, amb qui
l’unien intensos vincles emocio-
nals, mai no va pronunciar una pa-
raula en anglès. Encara es deia
Eric Weiss quan amb sis anys di-
vertia els nens del barri amb els
seus jocs d’escamoteig. Als set va
aprendre acrobàcia i el seu pare li
va impedir de sortir de gira amb

un circ. En aquells dies es feia dir
Ehrich, el Príncep de l’Aire. Com
Chaplin, com els germans Marx,
com tants emigrants, buscava al
món de l’espectacle una alternati-
va al treball a les fàbriques. Vegeu
el que pensava Chaplin d’aquest
tipus de feina a Temps moderns.

L’art de l’evasió
Enels seus començaments,Houdi-
ni va continuar la línia iniciada pel
professor Hofmann, un mag vestit
amb calçons de seda, levita de fal-
dons i armilla, que era capaç de
produir quatre peixeres atapeïdes
depeixos vermells. Desprésde bai-
xar entre el públic perquè inspecci-
onessin les mànigues, la levita i els
faldons, acabava extraient del no-
res una cinquena peixera on neda-
ven uns bonics peixos daurats.
Houdini s’anunciava com El rei de
les cartes i intentava produir por-
tents semblants sense altres recur-
sos que una baralla. Per a un mag
la baralla és imatge i metàfora de
l’univers. Pel dors totes les cartes
són iguals. Pel revés cada carta és
diferent. L’un i el múltiple, les du-
es cares d’un mateix cartró. Amb
unabaralla a lamà, unmagpot exe-
cutar tots els efectes possibles.

Li va passar el més terrible que
li pot succeir aun creadordeprodi-
gis: passar desapercebut. El petit i
animós emigrant no aconseguia
sortir de lamisèria. Vahaver dede-
gradar el seu espectacle, convertir-
se en atracció de fira. Encara que
aspirava a incorporar al seu núme-
ro l’elegància de Robert-Houdin,
el pare de lamàgiamoderna, va ac-
cedir a encarnar el paper de L’ho-
me de les cavernes.

En aquell temps s’havia casat
amb Bess, una atractiva cantant,
gairebé una miniatura. El seu cos
era encara més diminut que el del
petit Houdini. Amb 43 quilos es va
convertir en l’assistent idònia per
la primera de les seves escapades:
La metamorfosi. Houdini, lligat de
mans, era introduït en un sac que
es dipositava a l’interior un bagul,
hermèticament tancat amb un for-
rellat i lligat amb gruixudes cor-
des. Bess s’enfilava sobre el bagul,
corria una cortina, donava tres pal-
mellades i, en caure la cortina,
Houdini apareixia a l’escenari. A
l’interior del bagul es trobavaBess,
tancada al sac i lligada de mans.
Des d’aleshores va començar a ex-

perimentar amb aquesta nova clas-
se de màgia. Perquè encara que
l’escapisme és una especialitat im-
memorial de la màgia, en la seva
versiómoderna estavaunida als fe-
nòmens espiritistes.

Els germans Davenport, uns
il·lusionistes que es presentaven
coma autènticsmèdiums, van cre-
ar una cabina espiritista en la qual
es tancaven, lligats amb una corda
gruixuda que immobilitzava els
seuspeus i les sevesmansdemane-
ra que aparentment no podien
moure’s de la cadira. En el centre
de l’armari hi havia una trompeta,
una guitarra, un violí, dues campa-
nes i una pandereta. Així que les
portes es tancaven i s’apagaven els
llums, els instruments comença-
ven a tocar, però quan es feia la
llum i s’obria l’armari, els Daven-
port continuaven lligats.

Tres mesos després, un altre
gran il·lusionista, Markelyne, amb
l’ajuda de l’hàbil ebenista Cooke,
va presentar un armari similar
amb què va replicar els prodigis
que realitzaven els Davenport.
Houdini va presentar les escapa-
des com un efecte en si mateix, no
al servei d’altres efectes, en contra
de la idea generalitzada entre la
gent de l’espectacle.

Markelyne va fundar un dels
temples de lamàgia, elmític Egyp-
cian Hall. La seva màgia tenia
caràcter eminentment teatral. Els
seus referents eren escènics. La
màgia deHoudini respon a un nou
imaginari. Va escapar del seu frac i
va començar a actuar mostrant els
seus poderosos músculs ben en-
trenats. Un canvi fonamental que
va significar per a lamàgia allò que
avantguardes com el futurisme
van representar per a les arts
plàstiques i la literatura. Houdini
va concebre i va practicar una no-
va estètica, d’acord amb la men-
talitat moderna i les noves reali- >

Houdini, el
magalliberador
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