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El sabadellenc David Baró guanya 
el Premi Nacional de Mentalisme
Anteriorment han estat premiats Anthony Blake o Luis Pardo

El mag sabadellenc especialitzat en mentalisme 
David Baró està exultant, i no és per a menys. 
Li acaben de donar al XXXIII Congreso Mágico 
Nacional de Càceres el Premi Nacional de Menta
lisme 2014. El número que va presentar davant 
un públic de 400 mags li ha valgut un guardó que 
abans han tingut Anthony Blake o Luis Pardo.
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David Baró, ahir amb el seu premi a la redacció de D.S.

CARLES CASCÓN

La bona noticia és el premi. 
La dolenta és que... no es 
poden donar gaires detalls del 
número que l'ha merescut. No 
és només el secret en sí, sinó 
també la presentació d ’un truc 
de nou minuts que David Baró 
portava uns dos anys prepa
rant, i que ara li ha valgut el 
títol de millor mentalista espa
nyol de 2014. Això el catapulta 
al concurs mundial. Ha decidit 
anar-hi el 2018.

Era el primer cop que es 
presentava al Congrés Nacio
nal de Màgia, que aquest cop 
es convocava el passat 20 de 
juny a Càceres. Hi va presen
tar tres efectes de telepatia 
(transmissió de pensament), 
«el principal relacionat amb lli
bres». revela només.

Amb tan sols una tauleta 
amb una capsa al grandiós 
escenari, David Baró va fer el 
número amb quatre voluntaris, 
un d'ells en escena. Cal dir

que al concurs està absoluta
ment penalitzat utilitzar qual
sevol mena de còmplices.

Va deixar el jurat de mags 
i el públic, format també per 
uns 400 mags, impressionat. 
També enganyat? «Jo crec que 
en bona part els vaig enganyar 
bastant», aventura.

Juan Tamariz
Al congrés hi ha hagut actua
cions i conferències de prime
res figures com Juan Tamariz 
-considerat el millor mag del 
món, sobretot amb cartes- o 
Jeff McBride, provinent de Las 
Vegas.

David Baró era l'únic que 
s ’havia classificat des de 
Barcelona, avalat per l’Associ
ació Catalana d'Il·lusionisme 
(ACAI), i competia amb cinc 
mags més en la categoria de 
mentalisme. Els últims anys 
ha estat declarada sovint 
deserta, i anteriorment l'han 
guanyat Anthony Blake (1995) 
o Luis Pardo (2004).

El llistó estava alt i Baró 
es va preparar a conscièn
cia. Assegura que, fins i tot, 
els segons de silenci del seu 
número estaven medits. I és 
que «et miren amb lupa».

I és en aquest tipus d’ il- 
lusionsime, que ell anomena 
«la branca intel·lectual de 
la màgia», on juguen molts 
ingredients que supleixen 
l'absència d'una escenografia 
espectacular o els grans efec
tes visuals: la «creació d'una 
atmosfera màgica», la presen-

FLAIXOS

► La música de l’Amèrica 
colonial, diumenge a 
Santa María de Barberà

La magnífica programació 
musical a l'església de 
Santa Maria de Barberà 
(Avinguda de la Generalitat, 
79) es clourà aquest 
diumenge (18 h) amb un 
concert excepcional, dedicat 
a la música composada a 
l'Amèrica espanyola entre 
els segles XVI i XVIII. Hi 
domina el sentit del barroc 
i estils que, com el de la 
petenera, va popularitzar 
el romanticisme europeu, 
i en especial el flamenco.
El concert va a càrrec del 
quintet format per Josep 
Casanovas (violí), Úrsula 
Sancristóbal (flautes i veu) 
Miquel González (viola

tació, la construcció, la posada 
en escena o la tècnica.

El mentalista utilitza eines 
de la psicologia, missatges 
subliminals... i per això es 
forma i es documenta en mol
tes matèries que altres mags 
no necessiten.

Una «Il·luminació»
Tot ha anat molt ràpid per a 
David Baró, que de petit va 
ser ventríloc i trepitja escena
ris des dels 9 anys però no en 
fa més de tres que es dedica

de gamba i contrabaix) i 
Josafath Larios (percussió).

► Lieder Càmera 
vindica la música 
coral de Joan Manén

Fundada per Josep Vila 
Casañas, l ’actual director de 
l ’Orfeó Català, la formació 
sabadellenca Lieder Càmera 
destaca entre les millors 
corals de Catalunya. Sota la 
direcció de Xavier Pastrana, 
convidat per a l’ocasió, ho 
tornarà a demostrar en el 
concert que per al proper 
dijous 4 de juliol anuncia a 
l’església de la Puríssima 
Concepció, reivindica l'obra 
per a coral de Joan Manén 
(Barcelona, 1882-1971), 
molt més conegut com a 
violinista virtuós i, com a

al mentalisme. Com a profes
sional de la màgia, des del 
2008.

La història d ’aquest gran 
premi nacional, el millor de la 
seva especialitat, ve d'una... 
«il·luminació» que va tenir, 
explica. Amb la idea volia fer 
un gran número, però tenia 
dubtes, i va ser el seu mestre 
Francesc Amílcar el que li obrir- 
ria el camí amb un sopar com
partit amb ni més ni menys que 
Anthony Blake. «Prova d'enga- 
nyar-lo, a veure què passa...», 
li va dir. I el va sorprendre. «El 
vaig enganyar!», recorda em 
emoció. El mateix Blake li va
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Màgia a la televisió: 
«No es pot insultar 
la intel·ligència del 

públic»

dir que muntés un número i el 
presentés. «Va ser l'embrió».

Però David Baró té també 
agraïments per al Profesor 
Rochy i l'hipnoterapeuta Tino 
Call, als quals va recordar en 
recollir el guardó.

Rochy li va dir un dia que un 
mentalista és «un actor que 
interpreta el paper d'algú que 
té poders mentals». I així és, 
per més que Uri Gheler alimen
tés el misteri a consciència.

La màgia a la televisió
A l'altre extrem es situa la 
màgia de grans efectes... i la 
màgia a la televisió, tant de 
moda amb alguns programes 
personalitzats amb figures 
mediàtiques internacionals.

Sobre aquests i els seus 
efectes increïbles, David Baró 
només diu que «el que no es 
pot fer és insultar la intel- 
ligència de l'espectador». L'al
tre problema és poder portar 
aquest mateix nivell d'efectes 
a un teatre, sense càmeres ■

compositor, per a les seves 
obres per a grups de càmera, 
grans orquestres i cobles 
sardanistes.

► Pop español con el duo 
Agoras, en el pub Griffin 
de Ca n’Oríac

Con el pop español 
como referencia, el duo 
sabadellense Agoras actua 
este domingo (21 h) en 
el pub Griffin de la calle 
Segarra, en Ca n’Oriac.
Su propuesta se titula 
Concierto en petit comité, y 
por tanto sugiere un cierto 
ambiente intimista. Además 
de estandards del género, 
el dúo interpretará temas 
de composición propia. La 
guitarra y la voz son sus 
principales armas.

El Jiwapop cancel·la els 
concerts per les poques 
entrades venudes

c. c.

MONTCADA- Les més de 
2.000 entrades venudes 
de forma anticipada no han 
estat suficients, segons l'or
ganització, per tirar enda
vant l’ambiciós festival Jiwa
pop al Parc de la Llacuna a 
Montcada i Reixac, i en un 
comunicat emès dijous al 
matí matí es va anunciar la 
cancel·lació dels concerts de 
nit de divendres i dissabte. 
Estaven programats, entre 
altres, Madness, La Pega- 
tina, Els Amics de les Arts, 
Macaco, Love of Lesbian o 
Gerard Quintana.

Sí que es manté la fira 
diurna gratuïta, de 10 a 22 
hores, dedicada a «la vida 
alternativa amb més de 40 
conferències i totes les acti

vitats familiars, tallers i els 
200 estands dedicats a les 
teràpies naturals, la soste- 
nibilitat ambiental, el creixe
ment personal i l'alimentació 
biológica». Només s’ha de 
pagar per les xerrades (entre 
3 i 5 euros, a excepció de la 
de Jodorowsky. a 20 euros).

Jiwa Pro 2.0 S.L. posarà 
la setmana que ve a la web 
www.jiwapop.com el sistema 
de devolució d’entrades.

L'organització «lamenta 
profundament haver pres 
aquesta decisió i vol deixar 
ben clar que fins a l'últim 
moment ha lluitat perquè el 
somni d'unir pop i conscièn
cia en el festival Jiwapop fos 
possible».

També dóna les gràcies a 
tots els que han cregut en el 
projecte» ■


