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Tinc36anys.SócdeMadrid.Sóc il·lusionista.Esticsolter i tincunfill,Max(4anys).Política?Sóc
liberal.Viscbéenpecat: noesticbatejat i sócateu,però tincbonsamicsmagsquesónsacerdots.
DavidCopperfieldm’ha comprat un número per al seu espectacle

“Sócun trampóshonrat,
i t’aviso: t’enganyaré!”

INMA SAINZ DE BARANDA

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

David Copperfield li va
trucar?
Al meu mòbil, fa un any.
“Hola, sóc David Copper-
field”, emvadir.Unbromis-
ta, vaig pensar... Però era ell.

Tantque l’admirodesdepetit!
Quèvolia?

Esva interessarperundelsmeusnúmerosde
màgia. I emva fer trespreguntes.

Quines?
Primera:“Ésunacreacióteva?”.“Sí”,vaigres-
pondre.

Segona.
“Algúmésl’estàfent?”.“No”,elvaiginformar.
I la tercera: “Negociem? M’agradaria repre-
sentar-lo!”.

Icomvaanar?
He estat diverses vegades amb ell, li he ense-
nyat els entrellats del número, que és com-
plex, per ajudar a versionar-lo i que el faci als
EstatsUnits.

Acanvid’unsdiners.
Permiésmés importanthaveraconseguit ser
el seuamic.Consideroqueésunexemple: als
60 anys continua sent una gran estrella en
actiu.

Enquèconsisteixaquestnúmero?

Unespectador triat a l’atzar puja a l’escenari.
LidemanoquetriïundelsseusamicsdeTwit-
teroFacebook.Sobrel’escenarihihaunagran
caixadecartró...

I?
La caixa es comença a moure... i de dins surt
l’amicqueha triat a lesxarxes.

Impossible.
Teletransportació! Vine a veure-ho: el repre-
sentoalmeuespectaclePalabrademago.

Paraula?Elmagesdedicaaenganyar!
Paraula... que t’enganyaré.Elmagavisa, ésun
trampóshonrat.

Ensagradaqueensenganyin?
Ens agrada somiar coses impossibles, que
vencem les lleis naturals: per això fabulem
amb el fet de volar, ressuscitar, teletranspor-
tar-nos... I el mag escenifica aquestes il·lu-
sions!

Desdequan?
Elsmagsde l’anticEgipte, fa 4.500anys, eren
unsil·lusionistesmolthàbils.Enconeixemun
queesdeiaDediialgundelsseusnúmeros,re-
collit enelpapirWestcar...

Aveure?
Feia un truc amb gobelets. Davant el faraó
Keops, també decapitava una oca, després li
recol·locavael cap i la ressuscitava.

Bonnúmero!
EnvaigferundesemblantaMontecarloivaig
guanyar la Vareta d’Or, de mans del príncep
Rainier: un dels meus coloms moria sobre
l’escenari i jodesprésel ressuscitava.

Nom’explicaràel seutruc.
No et faré aquestamala passada, et decebria:
lagràciaéspreservarelmisteri, aixòéselmés
bonic! Keops va demanar al seumag que re-
petís ladecapitacióambunesclau...

Ai...
ElmagDedi s’hi vanegar, esclar, perquèhau-
ria revelatel seu truc.

Aixòvolenmolts espectadors: descobrir
el truc.
Elsdiemmuggels:entrenalasalaambaquesta
obsessió,peròésbonicquepocdesprésesdei-
xin fascinarpelmisteri.

Llancen latovallola.
Lamillor floretaquehesentit és aquesta: “No
m’agradavalamàgia,peròsíquem’haagradat
elquehevist! I repetiré”.

Lamàgiano liagradaatothom.
Perquèjanoserveixenelsbarretsdecopaiels
conills. Allò del conill ve de les fams medie-
vals: lagent somiavaunconillperquèesmen-
java! Iperaixòelmagel feia servir.

Però jaestàmoltvist.
I elmag s’ha de renovar: per aixòm’obstino a
innovar, crear il·lusions noves, dissenyar nú-
meros que ningú no ha fetmai. Vull sorpren-
dre, sorprendre l’espectador.

Perexemple.
Reinventonúmerosvells:parteixoper lamei-
tat una persona, però ficada en caixes deme-
tacrilat transparent.O levitemalhoraunaba-
llarina i jo... I undels números, amb cartes, es
resol a lesmansmateixesdecadaespectador.

Nodeuguanyarvostèperacartes.
3.000 cartes per funció! Els d’Heraclio Four-
nierm’estimentantcoms’estimenelscasinos.
Els casinos, en canvi, odien els mags: temen
elsenganys.

Ésmagles24horesdeldia,vostè?
De vegades faig servir les tècniques d’escena
enlamevavidaquotidiana,sí:uncopd’efecte,
desviar l’atencióde l’altre...

Quihaestatelmillormagde lahistòria?
RobertHoudin, al segleXIX, que va treure el
mag de la fira per pujar-lo al teatre. Va Ins-
pirar Houdini, que no era il·lusionista, sinó
escapista.

Quihaestatel seumestre?
Als sis anys vaig veure a la tele que trencaven
unacarta i després la recomponien.M’hi vaig
obsessionar: vaig estripar unes cartes sence-
res delsmeus pares... Va ser aMagia Potagia,
de JuanTamariz, que després emva inspirar
mitjançantunsfasciclescol·leccionablesmolt
benescrits.

Latelevisióilamàgiatenenbonarelació?
DesquepaioscomDynamograveniediten,el
descrèdit cau sobre tots elsmagsque surtena
la televisió, ésunadesgràcia.

VÍCTOR-M. AMELA

JorgeBlass, il·lusionista

“Paraula demag”
“Elmeu amic espanyol
Jorge Blass eleva l’art de
lamàgia a un altre ni-
vell”. Això ha dit David
Copperfield, estrella
mundial de lamàgia, el
magmés espectacular i
internacional. Fascinat
per un número de l’il·lu-
sionistamadrileny, Cop-
perfield l’hi ha comprat
per tal de versionar-lo
als Estats Units. Blass és
un il·lusionista il·lustrat i
creatiu: ha estudiat a
fons els 4.500 anys
d’història de lamàgia
amb l’objectiu de dis-
senyar números de
màgiamai vistos. I,
segonsCopperfield, ho
ha aconseguit en l’es-
pectaclePalabra de
mago, que representa al
teatre Poliorama de
Barcelona des de di-
mecres vinent, 14 de
setembre, fins al proper
16 d’octubre.
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