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Les mans netes de Tamariz 

• El mag ofereix el seu espectacle durant dues setmanes al Villarroel Teatre

ALBERT GUASCH

Juan Tamariz apareix cinc minuts tard, o sigui, res, una minúcia, però es disculpa. "Perdoneu el retard.
Permeteu-me que abans de començar em renti les mans. Vinc de menjar paella i em fan pudor de
gamba". Ho diu mostrant i movent els dits, que semblen desossats de tan hàbils i elàstics. Amb ells i un
joc de cartes impressionarà la concurrència periodística després d'algunes preguntes a base
d'estratagemes de prestidigitació molt polits.

Tamariz --amb barret ocre, cua grisenca, dentadura tan irregular i gamberra com sempre-- es manté al
capdamunt de la màgia amena, dels jocs impossibles de cartes, de l'il.lusionisme més fascinant. Riure i
misteri tot en un. En fi, el que practica des de ja fa més de 40 anys.
Ara desplegarà el seu espectacle Magia potagia durant dues setmanes al Villarroel Teatre de Barcelona.
De dijous a diumenge, començant avui (a les 21.00 hores) i fins al dia 20 de juny. "Acostumo a actuar
dos o tres dies com a màxim en un mateix lloc, així que quan em van demanar dues setmanes
vaig dir: 'no, que sóc molt gandul'". Sembla que es va deixar convèncer.

EL MILLOR INVENT
"El xou --explica-- no està tancat, ni té un esquema fix, bé, sí que el té, però no sempre és el
mateix. L'espectador hi influeix molt. En realitat es tracta d'un especta-actor. Puja a l'escenari, de
vegades baixo jo, algú diu alguna cosa, i de sobte tot canvia".

Tamariz afirma que en la seva funda de violí hi carrega trucs --"és una paraula lletja, m'agrada més
parlar de jocs"-- per a cinc hores de màgia, però no s'excedirà de les dues hores. "El 90% del temps
utilitzaré el joc de cartes, el millor invent de la història de la humanitat juntament amb el piano".

En l'altre 10% dóna cabuda a l'espiritisme: ni més ni menys. "Hi ha una part de l'espectacle en què
muntem una cabina espiritista. Vindrà un mèdium, Alan, i entre tots dos farem una sessió en què
convocarem l'esperit d'algun personatge de la història universal que estigui mort i que esculli
alguna persona del públic. Passaran coses rares que ara no puc revelar. I si el sindicat dels
esperits ho permet, l'escollit apareixerà".

Els seus jocs, afirma Tamariz, tenen data de caducitat. "N'hi ha alguns que ja m'han cansat". I mira
de seguir inventant nous números. "Una vegada vaig trigar 17 anys a posar-ne un a punt". Ja se
sap: han d'estar m  olt polits. Com les mans després d'una paella.

Juan Tamariz, ahir
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