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CULTURES

És el mag del moment. Les seves
impactants il·lusions, teletrans-
portacions de vertigen i els jocs
de mans impossibles han deixat
bocabadats milers d’espec-
tadors. Amb les entrades
exhaurides des de fa setmanes,
Antonio Díaz, conegut com El
Mago Pop, presenta avui al
teatre Kursaal de Manresa La
gran ilusión, en triple sessió.

Es va aficionar a la màgia quan
tenia 4 anys i li van treure una mo-
neda de l’orella. Com s’aprèn a
ser mag?

Aquell truc em va impressionar
tant que em vaig enamorar de la
màgia i vaig estar mesos tocant-me
les orelles.  El meu pare era amic
d’un mag que em va ensenyar els
meus primers jocs i, per Nadal, em
van regalar un llibre de màgia que
sempre llegia. Gràcies a això era el
que millor llegia de la classe! Tam-
bé m’ha agradat molt viatjar i co-
nèixer mags, s’aprèn molt veient-los
i, sobretot, practicant.

Va estudiar Art Dramàtic a l’Ins-
titut del Teatre. Ja ho va fer pensant
que volia ser mag?

Sí. A mi m’agradava tenir la tèc-
nica però tenia clar que això no po-
dia ser la clau del meu personatge.
Un mag és un entertainer i havia de

buscar altres eines perquè
sóc una persona molt

tímida. Però
mentre feia
Txèkhov i Sha-

kespeare pensava: do-
neu-me una baralla! Ho feia

per desinhibir-me. M’he nodrit

del teatre per trobar el meu estil.
I com el definiria, el seu estil?
Penso que és un estil molt dinà-

mic, m’agrada molt el ritme, m’ob-
sessiona en totes les arts. M’en-
canta que sigui àgil i que la sorpre-
sa sempre estigui present.  

Una altra de les seves passions
és la música...

Per a mi la música és l’art que més
ràpid connecta amb les emocions,
passa per menys filtres que la pa-
raula. La música té molta força i la
màgia hi té una relació molt espe-
cial. 

Fer un programa de televisió
(El Mago Pop a Discovery Max) li
ha canviat la vida?

Sobretot el darrer any ha estat
apassionant. Amb la companyia
hem crescut molt professionalment
i estem fent coses que ni somiàvem,
omplim teatres molt grans i n’estem

molt contents!
Televisió o teatre?
A mi m’agrada molt més el teatre,

en la màgia res no pot competir amb
el directe perquè  a la tele veure els
trucs a través d’una càmera et dóna
més desconfiança. Viure les coses a
la teva pròpia pell, a pocs centíme-
tres del nas, és insuperable. El ritme
del teatre m’agrada més que el de la
tele i m’hi trobo molt més a gust.

L’hem vist teletransportar-se
d’un plató de televisió a Nova York.
És el seu truc més impressionant?

Les teletransportacions són un
joc molt televisiu. Tothom sap que
el que fas no és possible, és una
mentida. Sé que sabeu que no és ve-
ritat,  però no us donaré arguments
perquè deixeu de pensar-ho. Tot i
ser el joc que ens ha donat més vi-
sites a les xarxes, no és el que més
brilla. Per a mi no està ni en el top
cinc. Per exemple, els dos últims que
faig a l’espectacle no els faig mai a
la tele.

I tot això es pot aprendre en un
manual?

Aprens tècniques i l’experiència
et desperta la imaginació. Quan
tens moltes eines et pots parar a so-
miar i pensar: què m’agradaria fer?
És un repte fascinant i el dia que ho
aconsegueixes és com si acabessis
una carrera. Em fascina la meva fei-
na, és somiar i plantejar l’impossi-
ble. M’encanta posar-me objectius
impossibles.

Com quins?
M’agradaria fer desaparèixer

la Lluna o volar, a la meva ma-
nera, perquè cadascú vola com

vol. Hi ha moltes coses que m’a-
gradaria fer i espero que en els
pròxims anys les pugui complir.
M’encantaria fer un muntatge sen-
se pressa, l’espectacle de la meva
vida, però amb calma i sense les ur-
gències del dia a dia.

Li ha fallat mai algun truc en di-
recte?

Quan començava, algun sí, però
amb la màgia sempre tens

un pla b, c o d prepa-
rat. Sempre pot

fallar tot!
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QUERALT CASALS | MANRESA

Entrevista Antonio Díaz, el Mago Pop
MAG QUE PRESENTA «LA GRAN ILUSIÓN» AL TEATRE KURSAAL

IMATGE PROMOCIONAL

Fa 35 anys, un 1 de novembre,
Carles Sans, Paco Mir i Joan Gra-
cia van actuar per primera vegada
amb el nom de Tricicle. Va ser a
Breda, i avui ho celebraran repre-
sentant Bits a Vic. I en aquest pe-
ríode, «la meravella» d’haver actuat
davant 6 milions de persones ar-
reu del món.  El seu darrer espec-
tacle de creació (i probablement
l’últim) es podrà veure a Manresa
en quatre funcions del 14 a 16 de
novembre. A dia d’avui, única-
ment queden entrades (i poquís-
simes) a l’amfiteatre. A platea es-
tan exhaurides.

«Som l'única companyia de l’es-
tat que manté en actiu els seus fun-
dadors. Ni Els Joglars, ni Els Co-
mediants, ni Dagoll Dagom, que
són més antigues, poden dir el ma-
teix», explica ahir Carles Sans. I
«com que els èxits s’han anat suc-
ceint, no hem trobat mai un mo-
tiu per deixar-ho. Això encara et

dóna més força per continuar en-
davant». El futur?. Un més que pro-
bable espectacle de grans èxits
«per acomiadar-nos de tot el pú-
blic que tants anys ha seguit Tri-
cicle». La retirada, augura, «no
serà immediata», tot i que descarta
un espectacle de nova factura.

La primera actuació «retribu-
ïda» de Tricicle amb aquest nom
(«improvisat» per una nòvia de
Sans i que feia referència a què són
«tres rodes») va ser una represen-
tació al voltant de la commemo-
ració «dels morts: ningú no podia
imaginar llavors que 35 anys des-
prés estaríem aquí». Van decidir
«no dir ni piu» en els seus espec-
tacles perquè els agradava molt el
que feien llavors la companyia
anglesa de Lindsay Kemp, el pa-
llasso holandès Jango Edwards i
l’actor Albert Vidal. El «perill» era
que «fer mim estava molt des-
acreditat». Curiosament, i amb el
surrealisme humorístic del trio,
és el secret del seu èxit.

En el calaix d’anècdotes, una
que els va passar en els seus inicis
com a companyia quan els van
contractar «per a un congrés de
suecs» que pensaven que anaven
a veure flamenc. 
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El grup, que avui celebra
l’aniversari a Vic, portarà
«Bits» a Manresa del 14 al
16 de novembre 



Tricicle compleix 35 anys
Imatge de la companyia Tricicle en una de les seves primeres funcions

TRICICLE

«Quan et dediques a fer

màgia, sempre has de tenir un

pla b, c o d preparat perquè en

directe et pot fallar tot!»

«M’encanten els objectius impossibles
i m’agradaria fer desaparèixer la Lluna»

EL PONT DE VILOMARA
Centre Cívic

GRAN BALL DE CASTANYADA
Dissabte, 1 de novembre, a les 22.30 h

Amb l'actuació dels músics:

DUET ECLIPSE
JOAN VILANDENY
OSTRES OSTRES
JORDI BRUCH

Bon ambient ...
Bona música ...
T'ho perdràs?

€7,5
Coca i 

llonganissa 
per a tothom


