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«El propòsit 
és agafar molts 
ingredients 
diferents i jugar 
amb tots partint 
de zero»

«Volem que ens 
vegi el màxim 
nombre de gent, 
no festes majors 
on s’hagi de 
posar entrada»

«No serem 
La Gran Pegatina 
indefinidament, 
encara que 
agradi al públic. 
No seria viable»

A l’esquerra, La Pegatina. 
A sota, La Gran Pegatina 
amb els set nous membres.

i un videojòquei. Un concert «molt 
boig, aquesta és la paraula», subrat-
lla Salas, que establirà diàlegs amb 
La Canija, cantant de D’Callaos (co-
neguda pels fans de La Pegatina pel 
seu duo en l’èxit Alosque), i Pipo Ti, 
la veu del grup madrileny de reggae 
Gregtown. En els vents, Tuli (Pereza, 
Leiva; productor artístic de les últi-
mes gires del grup) i Marcos Crespo 
(Vetusta Morla, Dani Martín), més el 
guitarrista Miki Florensa, el violinis-
ta Víctor Guadiana i el videojòquei 
bretó Thibault Chenard.
 Un combinat de músics amb cre-
dencials molt variades, del rock al 
flamenc i el jazz llatí, en el qual «ca-
da un tindrà seqüències de protago-
nisme que donaran peu a moments 
sorprenents», explica Salas, que es-
menta referents inspiradors com la 
gira Jai-Alai Katumbi Express, de Ma-
nu Chao i Fermin Muguruza, i la 
proposta de la Tokyo Ska Paradise 
Orchestra. El tour començarà el 29 
d’abril que ve al festival Viñarock, 
a Villarobledo, Albacete («hi van 
70.000 persones, per flipar») i dura-

rà cinc mesos, si bé l’operatiu pre-
veu dos mesos més previs per als as-
sajos.
 Comptant músics i personal tèc-
nic, parlem d’un equip de 22 per-
sones de gira. ¿Se sostindrà econò-
micament? La clau és substituir el 
circuit ordinari de festes majors 
per places de més envergadura: a 
més a més de Canet i Viñarock, el 
grup ja té confirmades cites al Wee-
kend Beach Festival (Torre del Mar, 
Màlaga), l’Arenal Sound (Borriana, 
Castelló), el Medusa Sunbeach Fes-
tival (Cullera, València)… La priori-
tat és clara: «Volem que ens vegi el 
màxim nombre de persones possi-
ble», sintetitza Salas. «No volem fes-
tes majors on s’hagi de posar una 
entrada de pagament per veure’ns. 
I si en algunes no necessiten posar 
entrades a la venda voldrà dir que 
són molt grans i que ens veurà mol-
ta gent, la qual cosa ja ens està bé», 
argumenta.
 Encara està fresc el seu últim 
disc, el cinquè, Revulsiu, publicat el 
mes de maig passat, però són temps 
en els quals només les estrelles que 
ofereixen grans gires mundials es 
poden permetre girar durant dos 
anys seguits amb el mateix espec-
tacle. El mercat és limitat. I això 
que no parlem d’un grup circums-
crit al circuit català: l’any passat, 
La Pegatina va viatjar dues vegades 
a l’Amèrica Llatina (11 concerts a 
Mèxic) i es va moure per diversos 
països europeus. Allà, les seves pla-
ces fortes són França (sud i oest en 
particular), el nord d’Itàlia, Bèlgica 
i, sobretot, Holanda, on la banda 
va actuar per primera vegada el 
2009, coincidint amb un tram de 
la Vuelta Ciclista a Espanya situat 
en aquell país. «Una agència holan-
desa ens va provar, va sortir bé i ens 
van començar a trucar de festivals 
importants d’allà. Després vam fer 
una gira de sales i ja hem anat a fes-
tivals grans, a tocar abans de The 
Killers i Green Day».

CONCERT NÚMERO 1.000 / Després de 
13 anys de carrera, el grup ara co-
negut com La Gran Pegatina cele-
brarà el seu concert número 1.000 
a La Riviera (Madrid), on actuarà el 
14 i 15 d’octubre, al tram final 
d’una gira que s’espera que compti 
amb data a Barcelona. Per ara, la 
«megabanda» només es podrà veu-
re en dos escenaris catalans, a 
Tàrrega (14 de maig) i aquest Canet 
Rock, en què repetirà després de la 
seva celebrada actuació de l’any 
passat. «En tenim ganes. Serà molt 
èpic».
 El clímax del tour de La Gran Pe-
gatina el posarà un disc en directe, 
el primer del grup, que sortirà a fi-
nals d’any. ¿I si la formació agra-
da tant als seus fans que els dema-
nen que La Pegatina continuï sent 
«Gran» indefinidament? «Els hau-
rem de dir que no és viable», sos-
pira Salas, que té la rèplica a punt. 
«Intentarem que La Gran Pegatina 
agradi fins i tot més que La Pegati-
na, i el nostre següent repte serà 
que La Pegatina superi La Gran Pe-
gatina. H

Nous «miracles 
laics» de Tamariz 
3 L’il·lusionista recala al Poliorama amb ‘Magia potagia’ 

MARTA CERVERA 
BARCELONA

E
l mestre de la màgia Juan 
Tamariz torna al Poliora-
ma amb Magia Potagia, un 
xou incombustible que re-

nova constantment. «Sóc com un 
músic de jazz. Disposo d’un ampli 
repertori però el vaig canviant i 
adaptant en funció del públic que 
em ve a veure i de com em sento», 
afirma. L’espectacle de trucs, o «mi-
racles laics», com ell els defineix, no-
més estarà en cartell des d’avui i fins 
diumenge que ve. En escena l’acom-
panyen la seva dona, la colombiana 
Consuelo Lorgia, que farà números 
de mentalisme, i el seu gendre, 
Manuel Vera. És el director de l’esco-
la de màgia que la seva filla té a 
Madrid, d’on han sortit molts dels 
mags professionals. «Venim en famí-
lia», comenta amb el seu humor ca-
racterístic.
 Després d’impactar els presents 
amb un número de cartes en el qual 
fins i tot va donar diners als volun-
taris perquè apostessin, Tamariz va 
explicar ahir en una divertida roda 
de premsa que la seva intenció és 
«fer sortir el nen o la nena que tots 
portem a dins, moltes vegades ta-
pats per aquestes capes dures i ge-
latinoses de l’adult». Més enllà del 
seu domini tècnic i el seu do per als 
números de cartes, el mestre ha des-
envolupat una gràcia especial per 

relacionar-se amb el públic. Amb 
gairebé 50 anys d’experiència, és un 
veterà que disposa de recursos de so-
bres per improvisar. En els seus es-
pectacles és gairebé tan impressio-
nant l’execució dels números com 
la desimboltura amb què els presen-
ta. «Em solc acompanyar del meu vi-
olí imaginari», va subratllar aquest 
fan del piano.
 «Quan vaig entrar en la màgia 
gairebé no hi havia cartomàgics  
–va recordar l’il·lusionista, que en 
va aprendre d’Ascanio, entre altres–

. Gairebé cap dels meus mestres s’hi 
dedicava professionalment». En els 
seus inicis solia recalar al Llantiol 
quan venia a Barcelona. «Hi coinci-
dia sovint amb Joan Brossa, que sem-
pre em deia: ‘Nosaltres, els poetes, 
fem metàfores amb les paraules i vo-
saltres, els mags, amb els objectes’». 
 Que ningú es preocupi si li to-
ca estar assegut lluny de l’escenari. 
«Quan treballo amb cartes de mane-
ra molt íntima una càmera implaca-

ble grava tot el que faig i ho mostra 
perfectament en una pantalla», va 
detallar Tamariz, que també té una 
dilatada experiència en televisió, un 
mitjà que no enyora. «Ho vaig deixar 
el 1992 perquè necessitava actuar en 
directe», va apuntar.

HUMOR I ESPIRITISME / L’espectacle es di-
videix en dues parts. «La primera és 
una màgia més còmica. A la segona 
anem variant. Hi ha dies que traiem 
una cabina per fer una sessió d’espi-
ritisme; altres, fem servir mocadors 
o fem jocs». Entre aquests hi ha un 
número inspirat en el musical Set nú-
vies per a set germans que requereix la 
participació activa del públic.
 Tot i que cada dia varia, calcula 
que, de tots els números que ofereix, 
el 70% són de creació pròpia. «De ve-
gades, per crear un truc estàs 15 o 
20 dies. Però altres, des que se t’acut 
fins que l’unifiques, el proves i l’afi-
nes, trigues tres anys. Els trucs no 
els pots entrenar tot sol», va dir l’il-
lusionista, autor d’una vintena de 
llibres de màgia traduïts a diversos 
idiomes. La seva llegenda s’expan-
deix també amb les classes que fa a 
professionals, i no només de la mà-
gia. També l’han re-
querit en facultats 
de Belles Arts. H

RETORN D’UNA LLEGENDA DE LA CARTOMÀGIA

33 Juan Tamariz fa broma amb un voluntari durant la presentació de ‘Magia potagia’, ahir al Poliorama.

JOSEP GARCIA

L’espectacle, en el 
qual també participen 
la seva dona i el seu 
gendre, només estarà 
en cartell fins diumenge 

Vegeu el vídeo 
d’aquesta notícia al mòbil 
o a e-periodico.cat


