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Hausson a punt de partir en dues una víctima voluntària. FOTO: FRANCESC PIÑOL

HAUSSON RET HOMENATGE DES DE LA SECA ESPAI BROSSA A SIS MESTRES QUE L’HAN PRECEDIT

EN AQUEST MÀGIC ART DE L’IL·LUSIONISME QUE ELL MATEIX DOMINA MAGISTRALMENT

Els set magnífics de la màgia fan
cavalcar de nou tots els seus trucs

Teniu algun conegut o fami-
liar a qui us agradaria veu-
re tallat en dues parts per
una estona? (res definitiu;
un cop acabada la màgia, tot

torna a l’estat de coses natu-
ral). Doncs no dubteu gens: el
mag Horace Goldin va ser el
millor especialista en la ma-
tèria que mai no hagi existit;
armat d’una bona serra, Gol-
din es va passar anys serrant

noies per la meitat a dalt d’un
escenari. I mai no va rebre
cap queixa. Al final d’aquests
espectacles seus que, segons
alguns especialistes, feien
servir tècniques ja presents
a l’antic Egipte, mai no li va

quedar un tronc sense cames.
Per la seva banda, quan el
també ben cèlebre Richiardi
Jr. es posava a tallar, preferia
donar a l’assumpte un toc de
tremendisme sensacionalista
i fer vessar unes inquietants
gotes de sang.
Però, si el que esteu buscant

és algú que us faci levitar pels
aires com si la força de la gra-
vetat no existís, millor invo-
car l’esperit de Kalanag (això,
amb el benentès que passem
per alt les acusacions de sim-
patia amb el nazisme que el
mag va rebre en vida). Si vo-
leu entrar dins un veritable
basar de màgia com aquells
que mostrava als seus espec-
tacles, penseu en Fu Manchu,
que, malgrat el nom, ni era
un perillós criminal interna-
cional ni tenia res d’oriental:
els seus orígens eren ben bri-
tànics i l’Argentina va acabar
convertint-se en la seva sego-
na pàtria. Per cert, parlant de
falsos orientals: què me’n di-
eu d’aquell altre mag Chang
que, en realitat, havia nascut
al Panamà, i que podia ferR. OLIVER
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aparèixer un canari viu dins
d’una bombeta encesa? Qui,
sense haver nascut al llu-
nyà Orient, sí que havia vis-
cut força per aquelles terres
era The Great Raymond, que
practicava dins la seva cabi-
na espiritista la metempsico-
si i presumia d’oferir el truc
d’escapisme més ràpid del
món: caldrà fer-li cas, si te-
nim en compte que el mateix
Houdini (el més cèlebre esca-
pista de tots els temps) el va
avalar davant la Societat de
Mags Americans.
Al seu moment (des de lla-

vors ha plogut molt), aquests
sis llegendaris mags van re-
calar també a Barcelona i hi
van deixar màgics records
que els aficionats al gène-
re voldrien poder reviure.
Quelcom impossible? No pas
per al mag Hausson, que a
les seves ben conegudes ap-
tituds com a il·lusionista de
primera uneix també un es-
perit vintage que l’ha portat
ja en altres ocasions a evocar
la creativitat i elegància d’al-
tres èpoques.
Això, sense renunciar tam-

poc mai als numerets nous
de trinca propis d’un mag
contemporani. Aquest cop, i
mentre homenatja els vells
mestres, Hausson ens mos-
trarà la teatralitat que poden
oferir les cabines d’ascensor
i posarà de manifest que, per
a ell, els missatges que dei-
xen els nàufrags dins ampo-
lles a la deriva no tenen cap
mena de secret.

Gaudeix del millor oci a Ticketmaster.es


