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❘ LLEIDA ❘ L’il·lusionisme va viure la 
seua època daurada a comença-
ments del segle XX, quan mags 
com el Gran Houdini o Howard 
Thurston van fascinar centenars 
de persones amb els seus trucs 
impossibles. Va ser precisament 
en aquells anys quan Josep Antó 
(1891-1967) va descobrir la seua 
vocació pel món de l’espectacle 
i, sota el nom de Mr. Antó, es 
va convertir en el primer pres-
tidigitador de Lleida, que ara 
homenatjarà l’Associació de 
Mags i Il·lusionistes. Però no va 
ser tasca fàcil. “El seu pare era 
contractista d’obres i quan li va 
dir que volia viatjar a Barcelona 
per buscar-se un altre futur no 
li va fer cap gràcia”, explica la 
seua néta, Mireia González, que 
assegura que “en aquella època 
era molt complicat dedicar-se a 
l’espectacle”. Originari de Tor-
tosa, es va iniciar en els jocs de 
mans en un centre d’artistes afi-
cionats de la capital catalana i, 
després de demostrar-li al seu 
pare la gran habilitat que tenia 
per a la màgia, va exportar els 
seus trucs de màgia als països 
d’Europa i el nord de l’Àfrica. 

En una de les seues gires per 
Orà (Algèria) va conèixer Ma-
ría, una jove nascuda en aquell 
país i d’ascendència alacantina 
que va trencar el seu compro-
mís amb el fill d’un empresari 
teatral per casar-se amb el jo-
ve mag. “A partir de llavors la 
meua àvia el va acompanyar a 
tots els espectacles i junts es van 
convertir en Les Algériens, una 
marca que els va donar certa 
fama exòtica.” Junts van prota-
gonitzar trucs d’hipnosi i esca-
pisme que sorprenien el públic 
internacional. Tanmateix, Antó, 
a qui també anomenaven mans 
de plata pels impecables jocs de 
cartes, va haver de baixar dels 
escenaris per problemes d’asma. 
Va ser el 1937 quan ell i la seua 
família es van instal·lar a Lleida 
i, aprofitant la seua creativitat, 
Antó es va reciclar i es va con-
vertir en un pioner de la indús-
tria cinematogràfica, al portar 
films muts per primera vegada 
a molts pobles lleidatans.

Tribut al primer mag de Lleida
L’Associació de Mags i Il·lusionistes homenatjarà Josep Antó, àlies Mr. Antó, amb una mostra 
fotogràfica || Un il·lusionista de principis del s. XX que va exportar els seus trucs de mentalisme

ESPECTACLE MEMÒRIA HISTÒRICA

TRAJECTÒRIA

Als anys trenta  
es va instal·lar a Lleida,  
on va ser operador  
de pel·lícules mudes

n L’onzena edició del festival 
Lleida Tardor Màgica que se 
celebrarà els pròxims dies 2, 
3 i 4 de novembre es portarà 
a terme íntegrament al Teatre 
de l’Escorxador de Lleida. El 
cap de cartell d’aquest any serà 
el Mag Edgar, Premi Nacional 
de Màgia 2018 i guanyador del 
concurs de TVE Pura Magia 
que portarà l’espectacle Old 
Time Bakery. La regidora de 
Cultura, Montse Parra, va pre-
sentar ahir la nova edició del 
festival acompanyada per re-
presentants de l’Associació de 

Mags i Il·lusionistes de Lleida 
(AMIL). Montse Parra va fe-
licitar l’entitat per continuar 
portant “la màgia a la nostra 
ciutat” i va animar els lleida-
tans a disfrutar d’“aquest món 
màgic”.

Estrena

Lleida Tardor Màgica s’es-
trenarà el divendres dia 2 a les 
19.00 hores amb l’actuació gra-
tuïta dels mags Puffy & Didi 
i continuarà a les 20.00 hores 
amb un espectacle d’hipnosi 
conduït pel Mag Adriaco.

Lleida Tardor Màgica se celebrarà 
íntegrament a l’Escorxador

ÒSCAR MIRÓN

Un moment de la presentació del festival, ahir a Lleida.

ARXIU FAMÍLIA ANTÓ

Imatges promocionals de Josep Antó, que va protagonitzar espectacles de mentalisme i prestidigitació a començaments del segle XX.


