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Entrevista Pere Rafart, «Mag Pere» 

La veritable màgia d’aquest jove
solsoní de 27 anys és darrere hores
i hores de feina al seu taller, a la
mateixa ciutat. Perquè els increï-
bles números d’il·lusionisme del
Mag Pere són fruit d’un treball
meticulós i llarg, que va iniciar
quan només tenia 17 anys. Avui,
el Mag Pere és el Mag de l’Any des-
prés d’haver guanyat el prestigiós
premi Memorial Ascanio, que
atorga la Societat Espanyola de
l’Il·usionisme. El jurat, format pels
millors il·lusionistes i prestidigi-
tadors del país, va premiar el seu
número «de deu minuts basat en
la màgia perversa, que és quan els
objectes es rebel·len contra el mag
de manera humorística», explica
ell mateix. El Mag Pere va aconse-
guir aquest reconeixement des-
prés d’una dècada actuant en es-
cenaris d’arreu de l’estat i de la
geografia europea.

Era la primera vegada que es
presentava al premi Ascanio?

Doncs no. Era la segona vegada
que m’hi presentava, però el pri-
mer cop va ser un drama, tot em
va sortir malament. 

Així, aconseguir-lo què signi-
fica per a vostè?

Un honor per la qualitat dels
membres del jurat i el prestigi del
guardó, però també perquè van
premiar la meva proposta trans-
gressora i arriscada. I jugant a Ma-
drid, fora de casa! A més a més,
amb el premi Ascanio m’he tret
una espina que tenia clavada per-
què, en els congressos de l’any
2014, a Càceres, i del 2016, a Gra-

nada, vaig aconseguir una quarta
posició, un lloc especialment do-
lorós, i tot això em generava certa
frustració.

Quant de temps va assajar el
número guanyador?

Dos anys. Aviat està dit, dos
anys de treball perquè s’avaluï en

deu minuts!
Com definiria el número?
És l’anomenada màgia perver-

sa, i es tracta d’una demostració
d’habilitats on els objectes es re-
bel·len contra el mag; i sempre
amb humor.

Perquè utilitza l’humor en els
seus xous?

Sobretot per dues coses: d’una
banda, l’humor serveix per rela-
xar l’espectador, i és per això que
sempre començo amb molt d’hu-
mor i poca màgia i a mesura que
avança l’espectacle la màgia
guanya pes. I de l’altra, també uti-

litzo l’humor per a la cobertura de
petites trampetes. En les meves
actuacions, la màgia i l’humor es
fonamenten en el dilema tensió-
relaxació.

Quan va decidir que seria
il·lusionista i viuria d’aquesta
feina?

Sóc un tipus molt obsessiu,
quan em capfico en una cosa no
paro fins a aconseguir-la; però es-
tic convençut que em podia haver
donat per un altre costat. De fet, jo
sóc productor d’audiovisuals i pu-
blicista per la Universitat de Bar-
celona (UB), però després d’un
any treballant en una multinacio-
nal a Barcelona on l’únic que em
motivava eren les bones vistes del
despatx, vaig decidir retornar a
Solsona; va ser un punt d’inflexió
a la meva vida.

Però ja coneixia el món de la
màgia i les falses aparences.

Sí. Als disset anys em vaig co-
mençar a interessar pel món de la
màgia, i allò que al principi era
una afició ràpidament es va trans-
formar en actuacions en directe.
Actualment, fa dos anys que m’hi
dedico professionalment, i tinc
entre setanta i vuitanta actuacions
l’any, tot i que espero que s’incre-
mentin amb l’obtenció del premi
Ascanio; encara que gaires xous
més no els podria assumir. 

No li seria més còmode per
treballar si visqués a Barcelona?

Segur que tindria moltes més
actuacions, però també li he de dir
que les faria pitjor. És frustrant
veure com hi ha mediocres fent
aquesta feina i es forren.

Com definiria el moment ac-
tual de la màgia al nostre país?

Malauradament hi ha certa

moda per formats televisius que a
vegades confonen l’il·lusionisme
amb els efectes especials més pro-
pis de Hollywood. Actualment hi
ha públic per a la màgia, però es
tracta d’un públic que no s’arrisca
amb desconeguts; i és per aquest
motiu que em presento a concur-
sos, per donar-me a conèixer i fer-
me un nom.

Quina és la jornada laboral
d’un mag?

De dilluns a dijous treballo al
meu local d’assaig, a Solsona. As-
sajo davant de càmeres o del mi-
rall, llegeixo llibres de màgia (tinc
una col·lecció amb més de dos-
cents volums relacionats sobre el
tema); però també em dedico a
pagar factures! Dedico entre 30 i
40 hores setmanals a assajar, un
treball molt dur psicològicament
perquè sempre estic sol al taller.
Per al coco és dur.  

Quins projectes té a curt ter-
mini?

El mes de setembre iniciaré una
gira de conferències adreçada a
professionals per tota la Penínsu-
la. He rebut ofertes per fer classes
a nens, però crec que puc ser més
útil i oferir més als professionals
del sector. El gruix de les meves
actuacions són xous per a empre-
ses i esdeveniments privats com
casaments, festes, etc.

I què és la màgia per a vostè?
L’art de l’engany per crear sor-

presa a l’espectador. I allò que la
diferencia de la resta de les arts és
que en la màgia has de cobrir
l’execució de l’efecte; és a dir, tot-
hom sap que un escultor fa la peça
amb pedra, fusta o el material que
treballi, però l’espectador no pot
saber-ho mai en el cas del mag.
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«És frustrant veure mediocres que es forren»

Mag de l’any.Solsoní de 27 anys, Pere Rafart, el Mag Pere de nom professional, és el darrer guardonat amb el prestigiós premi Memorial Ascanio
2017 -conegut com el mag de l’any-, un reconeixement que concedeix la Societat Espanyola d’Il·lusionisme des de fa trenta-vuit anys

El solsoní es va començar a interessar pel món de la màgia ara fa deu anys i en fa dos que s’hi dedica professionalment
RICARD MONSÓ

Rafart treballava en una multinacional quan va decidir canviar de vida

He estat dos anys
treballant en el

número guanyador perquè
s’avaluï en deu minuts!»

Ricard Monsó
SOLSONA

El documental Avi, et trauré
d’aquí, estrenat el 2013 al progra-
ma Sense ficció de TV3, i que es fa
ressò de la promesa i la lluita de
l’escriptor capelladí Joan Pinyol
per exhumar el cos del seu avi ma-
tern del Valle de los Caídos, es pro-
jectarà doblement aquesta set-
mana als Estats Units. D’una ban-
da, dimecres 29 de març, a la Uni-
versitat de Carolina del Nord, i de

l’altra, divendres 31, a la Universi-
tat de Minnesota. En tots dos ca-
sos, amb la participació activa de
Montserrat Armengou, directora
del documental juntament amb
Ricard Belis, que aquests dies im-
parteix el seminari «Documental
i la recuperació de la memòria
històrica», a la NYU, la Universitat
de Nova York, a la King Juan Car-
los Chair in Spanish Culture and
Civilization.

REDACCIÓ MANRESA

«Avi, et trauré d’aquí» es projecta
en dues universitats americanes

Veïns de Castellnou de Bages van
penjar diumenge als Multicinemes Ba-
ges Centre de Manresa les lones publi-
citàries amb el cartell de la pel·lícula
Teresa y yo, de Marcelo Zambrano, ro-
dada l’any passat a la població i en la
qual van participar els habitants del
poble. El film, que té com a eix la vio-
lència sexista, és previst que s’estreni
a l’estiu, i està protagonitzat per Elena
Antón i Miguel Ángel Infantes. Antón i
Zambrano també hi van assistir. 

«Teresa y yo», rodada
a Castellnou, penja les
lones al Bages Centre
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