
LA MÀGIA DE FER L’ESPECTACLE El teatre Kursaal de Manresa va acollir ahir a la tarda una classe magistral del mag Gaston en què va explicar
a un públic format majoritàriament per joves mags com millorar la teatralització dels seus espectacles d’il·lusionisme. I en l’examen al qual es va
sotmetre dos voluntaris d’entre els assistents, les crítiques (sempre constructives) van ser molt més per la forma que no pas pel contingut
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Quan un mag puja a l’escenari,
el truc i la seva habilitat són molt
importants, però no ho són tot per-
què l’espectacle funcioni i trans-
meti tota la seva força a l’especta-
dor. És el que va quedar ahir palès
en la trobada informal de joves
mags que va tenir lloc al teatre Kur-
saal de Manresa i que va dirigir el
mag Gaston Florin.

Dos voluntaris van atrevir-se a
sortir davant de la resta de mags i
deixar-se examinar pel professor al
llarg de la tarda. L’objectiu era mi-
llorar el truc, però sobretot la seva
posada en escena. El primer torn
va ser per al manresà Mag Caru, de
20 anys. Aplaudiment i d’una cor-
da en va fer un nus, que anava mo-
vent amunt i avall i fins i tot va in-
dependitzar-lo de la corda fins a
integrar-lo, sense desfer-lo mai, en

una altra corda. Va fer el truc un
cop i un altre. De fet, Gaston poca
cosa en va dir, del truc, però sí de
com el feia: «et movies molt. Per
què? Si ho fas, que sigui per algun
motiu. I ara, quan tornis a fer el
truc, no facis més de tres passes.
No cal que et moguis si no és es-
trictament necessari». I en les suc-
cessives repeticions Caru no va ne-
cessitar fer cap més passa i el ma-
teix Gaston li reconeixia que «ara,
ha estat més interessant».

Altres consells? «No corris, ves
a poc a poc», deia Gaston, que afe-
gia que «el teu rellotge intern a l’es-
cenari va molt ràpid. Com a actors,
pensem que hem d’anar molt rà-
pid, que si no fem coses, no està
passant res, però el públic espera
sense tenir pressa. En té prou mi-
rant! Aprofita-ho i avorreix-lo,
avorreix-lo més, i encara més, fins

que mori. I ara, sorprèn-lo, fes
que passi alguna cosa misteriosa»,
deia Gaston just abans del torn del
segon i últim mag que va atrevir-
se a posar-se davant dels seus
companys per deixar-se exami-
nar.

Va ser el mag Marcel, de 15
anys, que va sorprendre amb un
espectacular truc amb el qual des-
prés de fer volar un full de paper,
amb una flama, el convertia en
una rosa, tot deixant la resta de
companys bocabadats. El primer
que li va demanar Gaston va ser
que li donés una història al truc
per, així, envoltar-lo encara de

més màgia. I tot seguit, li va de-
manar que el repetís. El jove va pa-
tir perquè, el final, en aquesta
ocasió, no va ser l’esperat. I aquí,
Gaston va tenir l’habilitat d’im-
provisació perquè el paper, ja amb
forma de rosa, però sense haver-se
convertit en flor, acabés en mans
d’una espectadora: «el públic no
sap el final. El truc no surt, però im-
provises, quedes igual de bé i tam-
bé t’aplaudiran».

Després de la sessió pràctica, els
dos joves explicaven a Regió7 la
seva satisfacció per haver estat
protagonistes de la classe. «He
tingut molta tensió perquè el pú-

blic eren mags i no és el mateix.
Però ara podré millorar el truc, i
molt», deia el mag Marcel, que va
venir expressament de Canet de
Mar per participar en la sessió
d’ahir. Per la seva banda, el Mag
Caru, manresà de 20 anys, també
admetia que «treballar per a mags
és molt diferent, té molta pressió,
però per sort ens coneixíem tots»
i explicava «la visió de la màgia tea-
tral que té Gaston» i afegia que
«aquesta tarda m’ho he passat
molt bé i també he pogut aprofitar-
ho per aprendre moltes coses que
podré aplicar a partir d’ara quan
faci màgia». 
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Joves il·lusionistes
descobreixen la
màgia de convertir
els seus trucs en 
un espectacle

Un grup de mags aprèn en una classe magistral
al Kursaal com millorar la seva habitat escènica


El mag Marcel, de 15 anys, concentrat fent levitar un full de paper que després va convertir en una rosa
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El mag Gaston Florin, amb una
llarga experiència de quatre
dècades dalt dels escenaris, va
fer ahir la seva classe magistral
en què va ensenyar als joves
mags com millorar la posada en
escena dels seus trucs.

Durant la sessió  ha fet molt èm-
fasi en el comportament davant

del públic.  Què és més important:
el truc o com s’escenifica?

El truc és molt important, però
l’espectacle també. No es pot se-
parar una cosa de l’altra. Quan un
mag es posa dalt de l’escenari ja està
fent teatre, i el truc forma part de
l’escena. Un mag espanyol deia
que les dues coses són molt im-
portants. Cal el bon truc, però tam-
bé saber com posar-lo en escena.
Un mag ha de tenir una bona his-

tòria perquè els trucs tinguin més
gràcia, creïn tensió i es pugui en-
tretenir de veritat.

Avui, amb els joves mags, la
part de teatralització és la que ha
treballat més. És també la més di-
fícil per a un mag?

Moltes vegades en posar-se a
fer màgia es pensa molt en el truc.
És fàcil que deixin de banda l’es-
cenificació, l’espectacle, i mirin
molt la part més tècnica, que en
canvi per al públic no té tanta im-
portància perquè el que vol és en-
tretenir-se. Però al final, per al mag,
és una qüestió de pràctica i millo-
rar amb el temps.

Què passa quan falla el truc?
El primer que ha de saber el mag

és que no passa res. Ha de conti-
nuar feliç a dalt de l’escenari i tirar
endavant. El que vol el públic és l’es-
pectacle.

Però el públic bé que notarà al-
guna cosa.

Si el mag manté el contacte amb
el públic, l’espectador no sap que
el truc no ha sortit bé perquè no co-
neix el guió. Va a veure un espec-
tacle i el mag ha de fer que el públic
s’entretingui modificant el truc i
també ha de continuar amb els
altres per gaudir de l’espectacle de
màgia.

I quants cops cal equivocar-se
amb un truc perquè al final sem-
pre surti bé?

Un professor d’art espanyol que
pintava retrats nus deia que els
seus alumnes s’han d’equivocar
5.000 vegades abans de fer-ho bé.
Doncs jo dic que els mags també.
Són errors diferents, però per a
mi, el més important és cometre
tots aquests errors com més aviat
millor i així, tot sortirà bé abans. 
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«Quan el truc falla, per al
mag no ha de passar res»
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Entrevista Gaston Florin
MAG


