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ui sap si com un signe
del temps actual de
l’apatia i cert desencís,
la màgia i, en definiti-

va, la il·lusió, són garanties a l’ho-
ra d’omplir sales i platees. Així ho
va demostrar ahir, en una mara-
toniana jornada, el mag Antonio
Díaz  –popularment conegut en
programes de televisió com El
Mago Pop– durant el seu pas pel
teatre Kursaal de Manresa. 

En tres sessions amb les entra-
des completament exhaurides, i
amb tres funcions més progra-
mades per als dies 11 i 12 d’abril,
amb les entrades venent-se a tota
màquina, Díaz va portar a la capi-
tal del Bages el seu darrer espec-
tacle, titulat La gran ilusión. 

Formulat sota l’estètica d’un
late show prototípic de les graelles
nord-americanes, a mig camí en-
tre Jay Leno i El show de Tru-
man –estètica i contingut zelosa-
ment protegits sota la prohibició
explícita de fer fotografies o enre-
gistrar cap fragment de la fun-
ció–, La gran ilusión compleix a la
perfecció els cànons habituals dels
xous de màgia de gran format.
Així, al llarg de l’hora i escaig que
dura l’espectacle, Díaz no escatima
en simpatia i fa gala del seu caris-
ma a l’hora d’interactuar amb el
públic assistent, així com no dub-
ta de mantenir l’equilibri entre els
trucs efectius de petit format –lle-
geixi’s les habituals i omnipre-
sents baralles de cartes de pò-
quer, mocadors, etc.– i els grans i

espectaculars números a l’estil
dels icònics xous de màgia dels ca-
sinos de neó de Las Vegas. 

Són precisament els trucs d’a-
questa última mena els que Anto-
nio Díaz utilitza amb una estratè-
gia més calculada a l’hora de re-
partir-los durant la funció, i així
manté el ritme i el to de la vetlla-
da tot esquivant els esculls de la
monotonia i de l’excés d’estímuls
sobrevinguts de cara al públic a la

llum d’un fil conductor no sempre
clar i estrictament necessari, mal-
grat l’aclucada d’ull que repre-
senten les aparicions –en pantalla–
d’actors com Josep Maria Pou i
Emma Vilarasau i la del músic
Joan Dausà, aquest cop sense Els
tipus d’interès. 

Uns estímuls, aquests, que al
llarg de la funció cauen com una
clatellada en forma de desapari-
cions i canvis de lloc d’objectes i es-

pectadors fins a curiosos experi-
ments de transmàgia –a manca
d’un concepte més concís– mes-
clant els trucs en directe sobre
l’escenari amb la utilització de les
noves tecnologies, principalment
el vídeo i les projeccions de diver-
sos tipus, incloent-hi les ombres
del celebrat penúltim número,
barreja entre la hipnosi i la levita-
ció; certament dos autèntics clixés
del gènere que, malgrat tot, sem-

pre aconsegueixen deixar boca-
badats els assistents.  

I és que, si bé en conjunt els nú-
meros de La gran ilusión no pre-
senten novetats importants res-
pecte dels xous d’altres il·lusio-
nistes de nivell, com sens dubte és
el cas d’Antonio Díaz, l’aparent
facilitat i bon humor amb què el
popular mag els du a la pràctica re-
presenten un nou graó en el camí
que la màgia ha emprès, tal com va
assegurar Díaz al final de la funció
per saltar de la categoria de simple
entreteniment de postbanquet fa-
miliar a disposar d’una categoria
artística pròpia i reconeguda.  

Un art capaç de moure i con-
vèncer un públic de totes les edats
tal com va quedar palès en les
funcions al Kursaal,  algunes de les
quals van abastar un considerable
arc generacional, en espera de
caçar alguna pista despistada per
desentrellar el secret de cada truc.
I, si no, sabent que sempre que-
darà l’esperança de sortir de la
sala formulant una de les pregun-
tes més repetides dissabte a les
portes del Kursaal: «però, es pot sa-
ber com carai ho ha fet?».
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Una petita gran il·lusió que omple platees
Antonio Díaz, el Mago Pop, es fica el Kursaal a la butxaca amb el seu espectacle de màgia per a tots els públics

Enquesta: quin truc els ha agradat més?

Un únic gran truc
«Jo crec que tot l’espectacle és
un gran truc en si mateix, així
que em quedo amb tot el que
ha fet. Jo també faig màgia i
m’ha sorprès molt tot el que ha
fet Antonio Díaz».

POL BASTIDA
19 ANYS, MANRESA

Espectacle impressionant
«M’ha agradat molt tot l’espec-
tacle en conjunt, però potser els
que m’han sorprès més han
estat els dos trucs que ha fet al
final. Tot ha estat molt impres-
sionant, m’ho he passat bé».

JUDIT BUDÍA
8 ANYS, MANRESA

Secrets ben amagats
«No em podria quedar amb un
sol truc de tots els que ha fet. És
la primera vegada que veig un
espectacle de màgia i volia in-
tentar descobrir-ne els secrets,
però no n’he pogut veure cap».

RUBÈN BONILLA
11 ANYS, ARTÉS

Els dos trucs finals
«Em quedaria amb els dos trucs
finals, quan ha hipnotizat aque-
lla noia i ha fet canviar de lloc
l’altre noi. Era la primera vegada
que veia un espectacle així, i
m’ha agradat molt».

JÈSSICA RIVERO
21 ANYS, SANT JOAN DE VILATORRADA

«M’he quedat bocabadat»
«Potser el que m’ha agradat
més de tot l’espectacle ha estat
el truc d’hipnosi que ha fet cap al
final. M’he quedat bocabadat ja
que la noia volava i sense que
l’aguantés res.

LLUÍS GALVÁN
11 ANYS, MANRESA

La recta final del xou, la més recordada pels espectadors

FOTOS I ENTREVISTES DE P. C. V.

El mag Antonio Díaz als camerinos del Kursaal. La companyia no va permetre fer fotos durant l’espectacle
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Doble ració d’Emma Vilarasau als
escenaris manresans

Emma Vilarasau va ser present
al Kursaal, ahir, per partida do-

ble ja que mentre apareixia a les pro-
jeccions de La gran ilusión, actuava,
en carn i ossos, a la Sala Petita del
teatre, on representava Els dies feli-
ços, del dramaturg Samuel Beckett, al
costat de l’actor Òscar Molina.
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