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HI PARTICIPEN

JOSEP MARIA POU 
En aquesta versió magicalitzada 

d’El show de Truman que és La gran 
ilusión, un vídeo mostra l’entorn que 
enganya el protagonista. Pou encarna 

el gran il·lusionista que capitaneja 
tota la farsa.

EMMA VILARASAU 
Ella és, dins la ficció en què viu  

el protagonista, la seva mare. Una 
mare “jugada a l’americana”, explica 

l’Antonio. Que vol dir una mare 
interpretada, mare que juga  

a ser mare. 

JOAN DAUSÀ
El músic i actor assumeix  

el paper de l’amic de tota la 
vida. També ell contribueix a fer-li 
creure que és un il·lusionista de 

categoria. Però el Mago Pop promet 
sorprendre’ls a tots. 

A finals de març, el noi de la foto 
va deixar atònita l’audiència 
sencera de La Sexta, 
Buenafuente i Berto inclosos, 
en teletransportar-se a Nova 
York i tornar al plató amb la 
lleugeresa de qui va al bany i en 
regressa. “Tots sabem que no 
és real, però és una mentida tan 
ben explicada, que fins i tot vols 
creure-hi”, diu el mag. Aquest és 
un dels números estrella de La 
gran ilusión, on Antonio Díaz es 
posa a la pell d’una espècie de 
protagonista d’El show de 
Truman en versió mag, que vol 
demostrar al món les seves 
qualitats. L’espectacle torna ara 
al Coliseum, on ja va triomfar en 
la seva primera temporada.

La carrera professional de 
Díaz va començar amb 20 anys 
al Llantiol, poc després de sortir 
de l’Institut del Teatre. Del 
Llantiol salta al Teatreneu; del 
Teatreneu, al Capitol; del 

Capitol, on va estrenar La 
asombrosa historia de Mr. Snow, 
a l’Alexandra. És aquí on ell 
mateix detecta un punt 
d’inflexió: va incorporar a 
l’espectacle un joc que marcaria 
tot el que va venir després. 

Aquest joc tenia el que ell 
anomena factor wow. “Amb la 
màgia s’ha de fer al·lucinar, fer 
que res sigui el que el públic 
esperava veure”, diu. A banda 
del factor sorpresa i clímax, als 
seus espectacles s’hi combinen 
l’humor, la delicadesa de la 

màgia de prop i la música. És un 
incondicional de Johnny Cash, 
The Smiths i The Libertines, que 
els fa sonar als seus 
espectacles, on no hi ha barrets 
de copa ni fracs. El seu aspecte 
s’apropa més al de l’ídol d’una 
banda de pop britànic que al 
d’un mag, i en lloc de coloms, als 
seus trucs hi fa servir iPhones. 

Les ganes de menjar-se el 
món li han fet trencar les 
barreres del teatre. El passat 
novembre el canal Discovery 
Max va fitxar-lo i el programa va 
convertir-se en l’estrena més 
vista de la cadena en tota la 
seva història. Ara torna de Las 
Vegas, on ha gravat capítols per 
a la temporada vinent d’El Mago 
Pop, que tot just s’acaba 
d’estrenar.

La gran ilusión del Mago Pop 
torna al Coliseum sense data 
de comiat.

L’impossible 
es va fer real
Del Llantiol a Las 
Vegas hi ha un pas. 
Almenys per a Antonio 
Díaz, el Mago Pop.  
Per Maria Junyent

Ha protagonitzat 
l’estrena més 
vista en la 
història de 
Discovery MAX
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