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El consell

Que no us sorprengui

Els núvols prims s’aniran passejant els dies vinents, però només al Pirineu 
Occidental s’hi arribaran a escapar algunes gotes. No ens desfarem del vent 

moderat. Al final del cap de setmana les ratxes fins i tot tornaran a ser fortes. 

dilluns dimarts

MIQUEL BERNIS

La setmana

diumenge dimecres

Divendres, 8

No us farà cap nosa alguna peça de 
roba d’abric si la trobeu a les rebai-
xes, tot fa pensar que la setmana 
que ve serà bastant més d’hivern 
que les últimes.

De matinada un front pot deixar 
ruixats a Ponent, a les Terres de 
l’Ebre i quatre gotes en altres co-
marques. Els núvols aniran mar-
xant a mesura que avanci el dia. 

ELTEMPS

Dissabte, 9

                                                    AVUI                                                                                DEMÀ 

                                                     15 h                21 h                                                     08 h              15 h 

Barcelona                 18°               15°                                        13°          16° 
Lleida                          19°               13°                                        11°           15° 
Girona                         19°               14°                                        11°           17° 
Tarragona                19°               15°                                        13°          17° 
València                    21°               16°                                        15°          20° 
Palma                          18°               14°                                        14°          18° 
Perpinyà                   18°               11°                                          9°            14° 
Puigcerdà                 10°                3°                                          -1°            9° 
Andorra la Vella     9°                  4°                                           2°             8° 
Valls                             19°               13°                                        10°          16° 
Reus                            19°               14°                                        11°           15° 
Sabadell                    19°               12°                                        10°          16°

Europa

                                          MÀX.                 MÍN.                                                             

Madrid                                                                  vent moderat 

Londres                                                                    pocs núvols 

París                                                                                           tapat 

Berlín                                                                     vent moderat 

Roma                                                                               mig tapat 

Brussel·les                                                                                  sol 

Estocolm                                                                                tapat 

Amsterdam                                                                                 sol 

Praga                                                                                               sol 

Lisboa                                                                          pluja i vent 

       12º              10º 
         9º                 3º 
         8º                 4º 
         2º                -3º 
       17º              10º 
         7º                 3º 
        -3º               -5º 
         8º                 3º 
         3º                -2º 
       16º              12º

El sol La lluna
SORTIDA POSTAALBA SORTIDA

 07.46 hores 08.17 hores 17.38 hores 18.09 hores 06.29 hores 16.33 hores

POSTA NIT FOSCA

La dubtosa màgia de la tele

La Sexta va estrenar dimarts al ves-
pre un programa que atrapa: La 
gran ilusión. Té el mateix títol que 

l’exitós espectacle de màgia que fa Anto-
nio Díaz pels teatres d’arreu del país. De 
fet, Antonio Díaz, conegut com El Mago 
Pop, és també el director de l’espai televi-
siu. La fórmula és ben senzilla: trucs de 
màgia un darrere l’altre sense parar. 
No cal plató. Només es tracta d’una 
successió de gravacions de trucs que 
el mag ha anat fent a famosos, gent 
del carrer i assistents a actes benè-
fics... És una màgia de prop moderna 
i molt àgil. Fa servir telèfons mòbils, 
auriculars de MP3 o els cordons 
d’unes Converse... És un bon plante-
jament perquè sent en essència la 
màgia de sempre fuig dels patrons 
clàssics de la màgia televisada: s’allu-
nya de la teatralitat d’un escenari, no 
hi ha públic i allò tan passat de moda 
de demanar voluntaris. Tampoc hi ha 
la famosa partenaire, ens vam estalviar el 
numeret de la caixa on s’hi claven espases 
i on es parteix la noia escultural en tres 
trossos. No vam veure ni conills ni coloms. 
S’anul·la el context teatral i es posa en va-
lor la imatge televisiva. 

críticatv
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Al final de cada truc la música potencia 
l’emoció de la il·lusió visual. 

El millor que es pot fer davant d’un es-
pectacle de màgia és deixar-se portar i fas-
cinar-se pel resultat. Si busques les cos-
tures de cada truc encetes una rivalitat 
amb el mag que només portarà al fracàs. El 
Mago Pop permet jugar a l’exercici de dei-

xar-se meravellar. Ara bé, hi ha un 
factor inevitable que en certs mo-
ments és decebedor. Distingeixes en-
tre els trucs de màgia magistralment 
executats i els trucs televisius. És a 
dir, hi ha trucs que et fascinen per 
l’habilitat del mag i d’altres et creen 
recel perquè qui t’està fent el truc és 
la realització televisiva. En alguns ca-
sos concrets tens l’absolut convenci-
ment que l’edició de la imatge és còm-
plice del mag i que el substitueix en 
l’habilitat d’enganyar-nos, amb l’aju-
da d’uns voluntaris conxorxats que 
fan cara d’al·lucinar. Aquesta combi-

nació entre trucs de màgia absolutament 
genials i trucs televisius potencia l’impac-
te però també crea dubtes. Perquè una co-
sa és la màgia i l’altra són les trampes de 
la tele. I amb això últim ja no ens fa tanta 
il·lusió que ens enganyin.

‘La gran ilusión’ 
En alguns trucs concrets  

tens el recel que la realització 
televisiva és còmplice del mag

El Mago Pop té un tarannà i una estèti-
ca amb molta telegènia. Sap utilitzar una 
mirada trapella i seductora que et dema-
na que t’il·lusionis sense que calguin pa-
raules. Les cares d’astorament de les seves 
víctimes és el que garanteix, a nivell comu-
nicatiu, que allò que acaba de passar a l’al-
tra banda de la pantalla és màgia de veritat.                                                                  ESPECTADORS       ‘SHARE’ 

01    Cinema: ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’ 

           ANTENA 3  22.14                         428.000      15,8% 

02   Telenotícies vespre 

           TV3+3/24  21.00                         413.000      14,9% 

03   Telenotícies migdia 

           TV3+3/24  14.30                         353.000       23,1% 

04   APM? 

           TV3  21.56                                       350.000       11,0% 

05    Sorteo del Niño 

           LA 1  11.59                                       345.000      29,5%

Programes més vistos el dia de Reis

Canals més vistos el dia de Reis

LES 
AUDIÈNCIES
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