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El Mag Hausson a La Seca del carrer dels Flassaders on, a partir del 8 d’abril, presentarà el seu espectacleMagic tribute, dedicat a aquests grans professionals internacionals que un dia

MAGHAUSSON, CREADORDEMÀGIAL
a caixa preparada
per al número de “la
dona tallada” i tres ca-
naris daurats cantant
aLa Seca són testimo-

nis de la conversa amb un home
que va voler sermag des dels nou
anys. Als tretze va aprovar l’exa-
men d’ingrés de batxillerat i el
seu pare el va portar al Rei de la
Màgia, la mítica botiga del carrer
Princesa. Van sortir amb un pa-
quetet, embolicat en paper de
cel·lofana, amb cinc jocs demans
dins. Després va arribar la resta:
congrés a Amsterdam, amistat
amb Brossa, els cabarets trinxe-
raires, els xous de la jet barceloni-
na... Ara presenta Magic tribute,
homenatge a sis grans personat-
ges de lamàgia internacional que
un dia van traspuar a Barcelona.

Com passa Jesús Julve a dir-
se Hausson?
En aquella època es portava molt
això de buscar-te un nom
estrany. I el més impactant que
se’m va ocórrer va ser aquest, hi
vaig afegir dues esses perquè
semblés més exòtic.

Vostès són entabanadors de
guant blanc.
Quan ens teniu davant tots sabeu
que unmag transgredeix les nor-
mes, se salta les lleis de l’ortodò-

xia, va contra el que és establert...
Engany seria fer-vos creure que
tenim un poder extrahumà. El
mag no enganya, il·lusiona!

Ens traslladen a una altra di-
mensió, no és poc.
Quan veus una pel·lícula al cine-
ma plores, rius, pateixes, però in-
tentes oblidar que darrere hi ha
22 càmeres i un munt de cables.
Això nostre és el mateix: només
s’han de deixar portar.

“La màgia és l’únic art on re-
sulta més fàcil enganyar el pú-
blic intel·ligent que l’ignorant”
deia Joan Brossa.
I tant! Perquè el matusser és el
que vol entendre el truc! Se’l
pren com un engany, està a la de-

fensiva... L’ignorant s’ofèn, no
sap jugar.

Quants agnòstics de la màgia
s’ha trobat?
Te’n trobes un per cada especta-
cle. Fins i tot, de vegades, entre
els que esculls per participar.

Com decideixen qui faran
sortir, d’entre el públic?
Fas sortir el que veus més atent,
interessat, somriu. El que posa ca-
ra de pomes agres el descartes. El
pitjor és quan li dius a un “esculli
una carta” i contesta: “No, no, jo
vull agafar la baralla”. Ufff!...

Què fer, llavors, amb els que
et volen canviar el truc?
En preparar-lo ja tens previstes
dues o tres reaccions possibles

de la gent. I si no és cap d’aques-
tes... campi qui pugui!

Els puristes de la màgia li
hauran retret que no sigui prou
ortodox.
Alguns. Intento que entenguin
que jo em vaig plantejar la màgia
com alguna cosa més: fusionar
l’il·lusionisme amb llenguatges
escènics. Sempre he defensat
que la màgia és un art teatral. No
comença i acaba en el truc.

Què diria el seu amic i men-
tor, el poeta Joan Brossa?
Ell també feia jocs de màgia. Per
a ell era com poesia, transmetre
moments inhabituals. No volia
que diguessin que era avantguar-
dista, però ho era!

L’imagina jugant amb una
tauleta i perdut per internet?
Perfectament, com un nen! Bevia
de les arrels populars, però li en-
cantava Spielberg i els especta-
cles de màgia de Las Vegas! Li
vaig preguntar un dia: “Joan,
cóm veus lamàgia del segle XX?”
“Agafa un paper i escriu”. He
guardat aquest paper a casa, du-
rant anys!, inèdit fins ara. S’acaba
de publicar, amb Arola.

Vostès enen uns grans com-
petidors: els polítics. Aquests
practiquen l’escapisme.
Sí, aquests aconsegueixen que ve-
gem coses que no són reals. Són
els nostres rivals d’avui, uns
gransmags! Jo els demanaria, es-

NÚRIA ESCUR

l’entrevista

“Esvaarribara l’espionatge,
amatar, perdescobrirun truc”
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ELBARRI,
BROSSA
IBONNÍN
Per al Mag Hausson
(Barcelona, 1953) tot
podria haver començat
amb una d’aquestes cap-
ses Borrás que tants
d’altres van tenir. El seu
barri, al voltant del car-
rer del Carme, el seu
primer espectacle al
teatre de la parròquia.
Ell, un xaval aprenent
de corredor de perfums
i aliments. Als 17 anys,
un viatge iniciàtic: “Vaig
quedar impressionat, els
millors eren els que pro-
cedien de l’escola holan-
desa. Fins i tot caminant
eren diferents...”.
Sobrietat en el vestir,

observació detinguda,
contenció en l’efecte
màgic són elements als
quals ha acostumat el
seu públic. Durant 20
anys, fins a la mort de
Brossa el 1998, el mag i
el poeta van mantenir
una estreta amistat i van
crear una categoria no-
va de l’art: la poemàgia.
Hermann Bonnín,

director de l’espectacle,
continua allà, a la seva
taula de La Seca Espai
Brossa, rumiant. Tants
anys treballant junts.
“Som una parella molt
diferent i complementà-
ria, per això funcio-
nem!”. Assignatura pen-
dent? Hausson medita:
“La metamorfosi, sí,
l’evasió del bagul”.

N
omés un 1,2 % dels
consumidors cata-
lans, determina
una enquesta, co-

neix el significat del codi im-
près als ous (aquella llarga xi-
fra que comença amb 0 quan
es tracta de producció ecològi-
ca, amb 1 si és de gallines cam-
peres, amb 2 si són criades a
terra i amb 3 per a les de gà-
bies). Pel que sembla, la majo-
ria confon aquest codi amb la
data de consumpreferent i des-
coneix qüestions com que un
ou es considera fresc fins a 28
dies després de la posta i que
calmantenir-lo a la nevera des-
prés de comprar-lo; de què
s’alimenten les gallines (quina
mania de parlar de gallines feli-
ces) o que la diferència en el co-
lor de la closca depèn de la ra-
ça de l’animal i no influeix en
la qualitat.
Després de detectar aques-

tes i altres llacunes a través del
que han anomenat el “huevó-
metro”, s’ha posat en marxa la
campanya “L’ou, d’etiqueta”.

que ha recalat als mercats bar-
celonins aquesta setmana per
donar a conèixer els sistemes
de producció, l’etiquetatge i el
marcatge. La iniciativa, d’In-
provo, té el suport del Minis-
teri d’Agricultura i de la UE. I
encara que la imatge, amb dos
ouets engalanats, sigui ben
poc suggeridora, són benvingu-
des totes les campanyes que
animin a llegir les etiquetes
d’allò que volem menjar i
aportin informació sobre els
aliments. Perquè sempre
queden coses per aprendre,
també sobre l’ou. No ho vaig
dubtar fa uns dies quan el
col·lega de la secció d’Eco-
nomia, Manuel Estapé, em va
explicar que no hi ha millors
ous ferrats que els que prepara
la seva mare, Maria Antònia
Tous. Ella separa la clara i el
rovell en dos petits recipients i
diposita sobre l’oli calent pri-
mer la clara, i en l’últim mo-
ment incorpora el rovell , que
així queda sucós i al seu punt.
Funciona.

Quan sóc a Nova York
m’encanta gaudir d’un
brunch en aquest lloc
allunyat de Manhattan.
És el típic restaurant
ple de turistes on es
parla només espanyol,
però l’ambient és espe-
cial i la cuina espectacu-
lar. Sabors llatins, barre-
ja de Cuba, Costa Rica i
República Dominicana,
amb l’encant que només
té la ciutat de Nova
York. Malgrat l’espera
per les cues i el soroll,
val la pena. I només cos-
ta 15 dòlars.

dia van actuar a Barcelona
ANA JIMÉNEZ

pecialment als que toquen temes
culturals, si tingués la vareta cor-
responent, que intentin ficar-se
en la pell del creador. Que inten-
tin comprendre la situació, que
ésmolt dura, i es deixin de discur-
sos: que per art de màgia es facin
artistes una estoneta… ho veuran
tot més clar.

S’han sentit alguna vegada
menystinguts pels qui creuen
que la màgia és subcategoria?
En el meu cas no, sempre he por-
tat la màgia a un terreny que no
era el seu campde joc natural. Pe-
rò recordem: durant la primera
meitat del segle XX Barcelona va
ser el lloc d’acollida dels grans
mags del món, venien dels EUA i
començaven la gira europea per
la nostra ciutat, per Barcelona.
Omplien a rebentar!

L’últim gran espectacle va
ser el de Kalanag, el 1962.
A partir d’aleshores la màgia va
passar a viure dins dels cabarets.
Quan el món de cabaret va morir
va passar a la roda empresarial
que l’ha abaratit: fires, con-
vencions… lamàgia ha jugat a uti-
litzar un llenguatge molt fàcil,
fins al punt que hi ha qui es creu
quemag és aquell que ve a la teva
tauleta després del sopar a fer-te
un joc de cartes. No.

Vostè també va treballar en
aquells cabarets amb Christa
Leem.
Sí, era una noiamolt normal. Sor-
tia a fer striptease perquè és el
que es portava en aquella època,
però tenia un estil inconfusible.
A començaments dels anys vui-
tanta el Círculo de Bellas Artes
de Madrid va fer una cosa molt
estranya: va decidir tornar a fer
el Baile de Máscaras, que s’havia
interromput amb la guerra, i van

venir a Barcelona... Ens van cri-
dar, a ella, a Pavlovsky i a mi. I jo
em pregunto: a tot Espanya no-
més van pensar en nosaltres per
a un espectacle de cabaret?

Època daurada de Barcelona.
Després del franquisme hi va ha-
ver un esclat de creativitat. ABar-
celona vam passar de no poder
fer res a crear com bojos, lliures,
altruistes… mil aventures pel
plaer de fer-les. Sempre hem es-
tat més europeus que la resta de
la península, què hi farem: a Bar-
celona Marie Claire ens arribava
en francès!

El número més impactant de
la història?
El fa David Copperfield: volar
per l’escenari.

Bé, ell també fa desaparèixer
un avió.
Sí, és clar, i també hi ha qui levi-
ta. Però això és a la frontera de la
màgia, eh? Com la hipnosi o la
ventrilòquia.

Els mags compren trucs, els
intercanvien o els silencien?
Pots comparar un truc, sí. Entre
10 euros i 25.000.

Estaran tots enfrontats.
No, només competim. Però s’ha
arribat a l’espionatge, a matar,
per descobrir un truc. Recordi la
pel·lículaEl truc final (The presti-
ge): als EUA cada espectacle te-
nia un número brutal, únic, i es
treien el fetge.

Magic tribute reproduirà un
número de cada gran personat-
ge, deKalanag aHoraceGoldin,
passant perChang. Tots van ac-
tuar aquí.
No vull que sigui ni reproducció
ni mirada de nostàlgia. És un ho-
menatge a una Barcelona d’una
època. Busco l’efecte. Ha estat un
treball de gairebé una any investi-
gant. Primer, la cabina espiritista
de Raymond, aquest va estar al
Novedades l’any 1916...

D’Horace Goldin evocaran
“la dona tallada”. Es va passar
la vida pledejant per la seva
autoria.
I quan va voler patentar-ho va ha-
ver de lliurar els plànols de com
es feia... Li van descobrir la tècni-
ca! Hi ha episodis increïbles dins
la màgia, miri Houdini.

Un altre que la va palmar...
Però aquest va ser perquè, aque-
lla mateixa tarda, un pèl-roig li
va clavar un cop de puny brutal a
l’estómac. Després, ja en ple es-
pectacle, se li va perforar l’apèn-
dix, no va tenir prou força per sor-
tir d’allò...

Fu Manchu, gran dinastia.
Vostè deu recordar “la bala
atrapada a la boca”.
El seu creador va ser un americà
que vamorir fent aquest número:
lliurava un fusell a un espectador
i aquest li disparava. Escopia una
bala. Però un dia del 1918 les se-
ves última paraules van ser:
“Abaixeu el teló, alguna cosa no
ha funcionat bé”.

Richardi jr. al Teatre Borràs
l’any 1951 es va menjar unes
quantes fulles d’afaitar.
I Chang, el 1948, va fer “el canari
a la bombeta”. I de Kalanag
aprendrem “la levitació”.

L’anomenaven “el ministre
de la màgia de Hitler”.
Sí. tenia contactes amb el partit
nazi. Sap quin era el seu número
més car? Consistia a fer desapa-
rèixer en escena un cotxe luxo-
síssim..

Cocitas Ricas
79-19 Roosevelt Ave, Jackson
Heights, NY 11372,
Tel. +1 718-478-1500

FABIÁN
MARTÍN

Gallines criades en llibertat, no se sap si felices o no
AGUSTÍ ENSESA / ARXIU

“Sempre vam ser més
europeus que la resta,
què hi farem: a
Barcelona arribava el
‘Marie Claire’ francès”

Lamaredelsous

PIZZER DE
FABIÁN MARTÍN (BARCELONA)

“Els polítics són els
nostres rivals d’avui,
grans mags; si fossin
artistes per una
estoneta...”

el gust és meu
CRISTINA JOLONCH

una taula per a...


