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dels seus xous, bus-
ca sempre una es-
tructura tradicional 
per presentar els nú-
meros. “Tots els espec-
tacles clàssics comencen 
amb una bateria de coses que passen 
molt ràpidament, pròpies d’una gran 
producció, i acaben amb una desapari-
ció”. A Blass li agrada remuntar-se a la 
història de la màgia, “que té 4.500 
anys”, per acaronar l’autoestima dels 
espectadors. No és que el públic sigui 

Màgia, ¿engany o il·lusió?
Mentider amb bones intencions, Jorge Blass s’interroga a ‘Palabra de mago’ sobre l’honestedat de l’ofici.  

La majoria són bona gent, diu. Però també hi ha algun pirata

‘PALABRA DE MAGO’ 
TEATRE POLIORAMA (BARCELONA) 

FINS AL 16 D’OCTUBRE 

GRAN TEATRE DEL LICEU
‘LA FLAUTA MÀGICA’

Cantants vestits segons l’estètica del cinema mut i una gran panta-
lla amb funcions d’escenografia única. La Komische Oper Berlin 
(amb el director d’escena Barrie Kosky al capdavant) ha triomfat 
arreu del món amb la seva peculiar aproximació a l’òpera de 
Mozart. La peça, a cavall entre el conte de fades i el simbolisme 
maçònic, torna breument al Liceu, on ja es va representar a l’estiu.

Fins al 17 de setembre
TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC
TRILOGIA SEÑOR SERRANO 

L’Agrupación Señor Serrano és paradigmàtica d’un mal molt propi 
del teatre català: a fora se’ls rifen i aquí els costa trobar espais 
d’exhibició. El Lliure compensa el greuge oferint una trilogia 
d’espectacles del col·lectiu (Brickman Brando Bubble Boom, A 
house in Asia i Katastrophe) que mostren la seva infinita capacitat 
per reinventar els llenguatges escènics. 

Del 22 al 25 de setembre
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DES DE LA PLATEA LA TRIA DE BELÉN GINART

F
a pujar un espectador a l’es-
cenari. Li demana accés a les 
seves xarxes socials per saber 
quin és el seu millor amic. “I 
el teletransporto des de la 

xarxa social fins a l’escenari”. Aquest és 
el truc estrella que Jorge Blass presen-
ta al seu espectacle Palabra de mago, en 
cartell al Poliorama durant les pròxi-
mes cinc setmanes. És tan espectacular 
i innovador que el més mediàtic dels 
mags del món, David Copperfield, n’ha 
adquirit els drets per fer-ne la seva prò-
pia versió. La pregunta és tan tòpica 
com inevitable: com ho fa? Ell no té 
cap problema a reconèixer que, 
com tots els col·legues, com fan 
els mags des de fa milers 
d’anys, la seva feina consis-
teix a saber confondre molt 
bé els espectadors. ¿Trampa, 
mentida? Simplement il·lu-
sionisme. 

“El mag és un trampós ho-
nest. Juguem amb la percep-
ció i la memòria del públic, l’en-
ganyem artísticament”, admet 
Blass. “Són les mateixes tècniques 
que utilitzen els polítics, els publicis-
tes, però mentre que sovint ells ho fan 
amb un interès fosc, nosaltres volem 
il·lusionar. És el mateix engany que el 
d’una pel·lícula bona: creus que és pos-
sible volar, teletransportar-te”. ¿Qui-
nes són aquestes tècniques d’engany 
que es poden utilitzar amb finalitats 
tan diverses? “La desviació de l’atenció, 
el joc amb la memòria per fer recordar 
coses que no han passat i oblidar-ne 
d’altres que tens al davant, els cops 
d’efecte...” Pura psicologia. I Jorge 
Blass s’ho coneix bé perquè va ser un 
psicòleg potencial fins que, al tercer 
curs de la carrera, va desaparèixer defi-
nitivament de la universitat i encara el 
busquen. 

El públic no és estúpid  
Una desaparició és el truc final de l’es-
pectacle que ara presenta al Poliora-
ma, on dialoga amb el públic sobre 
l’honestedat de l’ofici. Ell, considerat 
un gran renovador del gènere pel seu 
ús de les noves tecnologies i el format 

estúpid perquè es 
deixa prendre el pèl i 
no veu el truc. “És 
que fa molt temps que 

perfeccionem la tècni-
ca, gràcies a la feina de 

molts mags molt intel·ligents 
que en van posar les bases i l’han anat 
fent evolucionar”. 

Ell va quedar abduït per la màgia 
quan, amb sis anys, va veure el mestre 
Juan Tamariz per televisió. “Em va im-
pactar un número en què triava una car-

ta d’una baralla, la trencava en mil bo-
cins i la reconstruïa”. La vocació va flo-
rir gràcies a la señora Encarnita, esposa 
del mag José Luis Ballesteros, al capda-
vant de la botiga de màgia familiar. “Va 
ser fonamental conèixer-la, em va ori-
entar molt fent-me llegir certs llibres i 
guiant els meus passos”.      

Un any després es convertia en el 
membre més jove de la Societat Espa-
nyola d’Il·lusionisme, amb 15 ja actu-
ava, als 18 es guanyava la vida fent trucs, 
als 19 el príncep Rainier el distingia 
amb la Vareta d’Or al Festival de Màgia 
de Montecarlo, que va significar “l’im-
puls internacional” a la seva carrera i, 
quan en tenia 20, “els mítics Siegfried 
& Roy de Las Vegas” li van concedir “el 
premi al talent més prometedor”. Des-
prés van venir programes de televisió 
(Club Megatrix, Disney Channel, Cu-
atro), el disseny de jocs de màgia per a 
nens, la creació del Festival Internaci-
onal de Màgia de Madrid (al febrer ar-
ribarà a la setena edició). I també la di-
fusió dels seus coneixements en altres 
cercles dedicats a l’engany per mitjà de 
la conferència per a empreses La força 
de la il·lusió, on, juntament amb el co-
ach Fernando Botella, revelen 10 claus 
utilitzades pels il·lusionistes per sor-
prendre els seus públics i com aplicar-
les al món de l’empresa. 

¿I a tu, t’enganyen fàcilment? “A mi 
és molt difícil que m’enganyin. Conèi-
xer la màgia per dins et genera un escep-
ticisme molt saludable. I això fa que, per 
exemple, no cregui ni en la màgia negra, 
ni en l’ocultisme ni en el més enllà. Sen-
se perdre mai la il·lusió, la trobes en al-
tres llocs, i també he de dir que hi ha 
trucs de col·legues que no tinc ni idea de 
com es fan!” Això sí, si els arribés a en-
tendre, en respectaria l’autoria. “En ge-
neral, els mags som gent honesta. Però 
també hi ha el típic copión que s’apropia 
dels trucs dels altres. Per sort, aquest és 
un món molt petit i aviat tots ens conei-
xem”. Al mag il·lusionista no li agrada 
que li aixequin la camisa. BELÉN GINART
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