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Gent

ElMagoPop fa el salt aBroadway
L’il·lusionista catalàAntonioDíazportarà el seuespectacle ‘Resnoés impossible’ aNovaYork

Els mags també tenen moments
màgics, sense trucs. El del Mago
Pop, denomAntonioDíaz, va ser
la seva trobada amb el científic
Stephen Hawking. Trenta mi-
nuts que es van convertir en sis
hores. El mag havia de gravar un
jocd’il·lusionismeper al seupro-
grama de televisió en què sor-
prèn famosos, i prou, plegar i
anar-se’n. Però la màgia es va
apoderar del moment. “Va ser
increïble. Vam estar sis hores
junts! Va ser a la seva oficina a
Cambridge, un diamolt especial,
no ho oblidaré mai”, explica.
Antonio Díaz, de 32 anys, ja

s’ha convertit en l’il·lusionista
més taquiller d’Europa, ambmés
d’un milió d’espectadors. El seu
espectacle Res no és impossible,
al teatre Rialto deMadrid des de
setembre del 2017, es traslladarà
a Barcelona l’estiu vinent: “En-
cara no podem dir a quin teatre,
però aviat ho anunciarem; tor-
nar a casa em fa una il·lusió infi-
nita”. A la capital catalana s’hi
estarà uns mesos, encara no sap
quants, però el que sí que sap és
que el juliol del 2020 farà el salt a
la meca del teatre mundial, Bro-
adway, i es convertirà així en el
magmés jove a protagonitzar un
megaespectacle de màgia al cor
de Nova York. En principi s’hi
estarà tres mesos, però podria
prorrogar alguna setmanamés si
té una bona acollida: “A més
d’il·lusionista soc optimista, i
crec de debò que pot funcionar
molt bé. És un somni professio-
nal fet realitat. Estic molt il·lusi-
onat perquè el pla de Nova York
no arriba sol, arriba amb molts
més projectes internacionals
que ens il·lusionen moltís-
sim, amb la perspectiva que
Res no és impossible tindrà
una vida molt llarga. Érem
conscients que era molt
difícil actuar a Broad-
way, perquè molt pocs
espectacles tenen
l’oportunitat d’arri-
bar-hi. Per nosal-
tres és un super-
desafiament”.
El calendari

del Mago Pop
ja està tan-
cat fins al
2023. La
proposta
d’anar a Bro-
adway va ar-
ribar fa un
parell d’anys,
després de l’èxit
del seu espectacle anterior, La
gran il·lusió: “Hem volgut mesu-
rar molt bé els temps.I compagi-
nar-ho amb els projectes televi-

sius. El salt als Estats Units és un
pas estratègic que volem fer sen-
se pressa i bé”.
AntonioDíaz vanéixer aBadia

del Vallès i recorda que els Reis
d’Orient sempre li portaven re-
gals relacionats amb la màgia:
“Segons la meva mare, jo no ho
recordo, sent molt petit em van
fer un truc de màgia i jo em vaig
obsessionar pel tema. Em rega-
laven jocs i baralles de cartes”.
Diu que assajava moltes hores i
que li agradava inventar nous
jocs i trucs: “Des de petit ja sabia
que seria mag, era l’únic que
feia, li dedicava tot el
temps del món”.
Ara també.
Confessa que

un 80%del seu temps el dedica a
treballar: “I quan no estic treba-
llant intento desconnectar”.
El seu primer espectacle el va

fer als 12 anys a Badia, i la prime-
ra actuació professional, als 17.
En aquell moment va crear la se-
va companyia, que al principi
formaven ell i un amic que li po-
sava la música; ara ja són més de
50 persones, que s’encarreguen
dels plans teatrals i del programa
de televisió que té a Discovery
Channel. Va ser precisament
aquest programa, titulat The

Pop Magician, el que li
va donar el nom ar-
tístic: “Va ser fa
uns cinc anys;
amb aquell

il·lusions, potser mantindrem la
marca, perquè al final una perso-
na que vegi Res no és impossible
una vegada i el torni a veure dos
anys després es trobarà amb un
80% de coses diferents. És una
actuació molt sofisticada tècni-
cament; hi ha il·lusions que ens
han suposat anys de feina. Bus-
quem l’excel·lència i per això el
nostre desig més gran és tenir el
millor espectacle possible, no
tant fer espectacles nous”.
I hi ha una cosa que, per da-

munt de tot, l’enamora de la seva
professió: “El so de la sorpresa.
El so de les reaccions del públic.
M’encanta”. Sobre l’escenari, ell
i la seva vintena d’ajudants i tèc-
nics han d’estar molt concen-
trats: “El xou és viu, perquè, a
més, com que el públic sempre
és diferent cada dia, gent escolli-

da a l’atzar, això canvia l’espec-
tacle. Apareixen coses que no
t’esperes i has de reaccionar a ai-
xò”. Reconeix que sorgeixen er-
rors en directe, però que en un
90% dels casos ningú no se
n’adona.
Arribar a un milió d’especta-

dors no està a l’abast de qualse-
vol. Confessa que el secret del
seu èxit té a veure amb “constru-
ir un bon equip, l’amor a la pro-
fessió i una barreja ben entesa
d’ambició i il·lusió”. Però, per
damunt de tot, “és que soc molt
pesat, dedico molt esforç i mol-
tes hores a la meva feina”. Entre
elmésbonic que li handit, recor-
da les paraules de CarmenMau-
ra, qui després de veure’l li va as-
segurar que la seva màgia “havia
estat medecina per a l’ànima”.!

“Elmés bonic de la
meva feina és el so de
la sorpresa del públic,
el so de les seves
reaccions al que passa”

ELENA CASTELLS

Barcelona

DMAX

La màgia del
Mago Pop
Antonio Díaz, de
32 anys, ha fet
partícips del seu

il·lusionisme nom-
brosos famosos; a
la imatge, fent
levitar el cantant
Antonio Orozco

programa jo viatjava pel món in-
tentant sorprendre les meves
iconespopamb lamevamàgia, la
traducció que es va fer aEspanya
va serElMagoPop, i nohem llui-
tat contra això, al contrari, l’hem
incorporat i ha acabat conver-
tint-se en el nom artístic”. Va es-
tudiar Art Dramàtic a l’Institut
del Teatre de Barcelona i va
compaginar la carrera i els es-
pectacles amb la seva compa-
nyia.
Riu per les butxaques quan re-
coneix que no ha revelat mai

cap truc a ningú: “De de-
bò, els meus amics i
familiars s’enfaden,
però és molt diver-
tit no fer-ho. Ni
amb xantatges ni
amb res. No deixo
anar ni un detall,
ni tan sols borrat-
xo”.
A l’hora de co-

mençar a treba-
llar té una su-
perstició. Li agra-
da arribar al
teatre quan tot el
públic ja és a dins i
assegut: “Em que-
do a casa. Tinc la
sort de viure molt a
prop del teatre.
Quan falten cinc mi-
nuts surto de casa:
corro, em vesteixo i
surto. Arribo i comença

l’espectacle.Comque soc
un friqui, no m’agrada tro-
bar-me ningú ni pel car-
rer”.

Més enllà del 2023 no
es planteja, ara per ara,
un canvi d’espectacle:
“Com que Res no és im-
possible està tan viu i hi
anem introduint noves


