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MAGO MARÍN
EL NACIONAL, UN ESPAI 

GASTRONÒMIC «SORPRENENT»

/	 el  museu imaginar i  /

L’il·lusionista de Granollers, que va guanyar ‘Pura magia’ (TVE) 
l’any passat i que estarà al Club Capitol fins al juliol, és un ha-
bitual d’aquest lloc de «distinció antiga» que tant li recorda els 
anys 30 i 40, l’època daurada de la seva professió

A  L ’ Ú L T I M A

QUAN VA ENTRAR per 
primera vegada al Naci-
onal (passeig de Gràcia, 
24, bis), Mago Marín es 
va quedar gairebé sense 
respiració. Aquell espai 

enorme, amb un aire als 
anys 30 i 40, el va ena-
morar a primera vis-
ta. «Co-llons, ¿però això 
què és?», es va pregun-
tar. Uns mesos després, 

ell mateix pot respon-
dre a la pregunta per-
què s’ha convertit en un 
habitual d’aquest ma-
croespai gastronòmic i 
en coneix bastants de-

talls interessants, com 
que abans havia sigut 
un garatge i, fins i tot 
molt abans, un teatre. 
«Aquest lloc té un ha-
lo màgic. Hi entres i no 
saps si ets a Barcelona 
ni si és el 2018. Et des-
ubica de tot el que hi 
ha a pocs metres, per-
què és al centre-centre 
de la ciutat», explica l’il-
lusionista de Granollers, 
de 28 anys.  
 «Crec que vaig néi-
xer a l’època equivoca-
da. M’agrada el look dels 
anys 30 i 40, l’art déco, 
els daurats, la distinció 
antiga que també s’hi 
respira... Potser aque-
lla va ser la millor èpo-
ca per a la meva pro-
fessió», comenta Marín, 
que l’any passat va gua-
nyar el talent show Pu-
ra magia (TVE) i que es-
tarà cada dijous i cada 
dissabte al Club Capitol 
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fins al mes de juliol amb 
Marín, el mago cómi-
co del momento. Aquest 
artista creu que El Naci-
onal és el lloc ideal «per 
portar-hi algú i quedar 
bé. O fins i tot per a una 
primera cita».  
 «A qui no el coneix, 
el sorprèn. I això m’en-
canta perquè jo tre-
ballo amb la sorpre-
sa», apunta Marín, que 
destaca els còctels i 
els pastissos («m’agra-
da el dolç»), a més de 
les carns i el vermut. 
«És un lloc on s’hi està a 
gust i pots parlar». Però 
a ell el que més li agra-
daria seria muntar un 
espectacle allà. La seva 
imaginació el convida a 
somiar amb actuar allà 
algun dia fent màgia 
de prop davant de gent 
vestida com els anys  
30 i 40. —
Ferran Imedio

MAGO MARÍN SAP 
QUE EL NACIONAL 
HAVIA SIGUT UN 
TEATRE I SOMIA 
ACTUAR-HI

AL CENTRE DE BCN 
L’artista sempre va  
a aquest macroespai 
gastronòmic quan  
vol «quedar bé»  
amb algú.
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@oropendula

«A TOTS ELS RACONS GRISOS hi ha 
colors amagats», filosofa Oriol. 
La seva primaveral visió de la 
típica rajola de BCN és màgica.

«S’HA DE VEURE LA VIDA PER TOTES 

les bandes i donar-hi moltes vol-
tes», aconsella l’instagramer. No 
deixeu de visitar la seva galeria.

362 likes

150 likes

#igersbcnFer arrels

EL PI DE BALIJA
D’HORTA DE SANT JOAN

Sortint d’Horta de Sant Joan en direcció a 
Gandesa i després de recórrer uns qua-
tre quilòmetres, un desviament a mà es-
querra per un carril en bon estat porta a 
un dels pins blancs més espectaculars de 
Catalunya. El Pi de Balija, un topònim curi-
ós, és un arbre de dimensions excepcionals 
per a la seva espècie (4,56 metres de perí-
metre de tronc i 20,5 metres d’altura), pe-
rò en primer lloc destaca per la seva forma 
fantasmagòrica. Com subratlla el Departa-
ment de Territori de la Generalitat, que l’ha 
inclòs al catàleg d’arbres monumentals de 
Catalunya, el pas del temps, el vent i el pes 
de la neu que s’hi acumula a l’hivern han 
fet que les branques «s’agenollessin» fins 
a acabar tocant el terra, però sense trencar-
se. Algunes han necessitat un suport per 
no caure sobre la casa abandonada que hi 
ha al costat. —

Antonio Madridejos

‘PINUS HALEPENSIS’ 
Nom comú Pi blanc
Origen Conca mediterrània
Antiguitat Cap al 1650 (segons la tradició)
Lloc  Horta de Sant Joan (Terra Alta). A 7,5 km del 
nucli urbà. Carril en bon estat


