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Per un il·lusionisme contemporani
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1. La més vella de les arts 
Al British Museum de Londres conserven un papir del 3766 aC que revela que la màgia blanca ja era
usada pels sacerdots egipcis. Igual que han fet els bruixots d'altres civilitzacions, ells se'n servien per fer
veure que tenien poders sobrenaturals i així aplanar-se el camí per conquerir els poders terrenals,
instal·lar-s'hi i perpetuar-s'hi. Durant el llarg camí que ens ha dut a la democràcia, la màgia s'ha anat
dessacralitzant i s'ha anat convertint, primer en l'art d'enganyar per cisar, després en l'art d'enganyar per
entretenir i, ja sota l'ègida brossiana, en l'art de fer poesia tot enganyant l'ull. A Egipte i Grècia van
proliferar els jugadors de gobelets, l'Edat Mitjana va propiciar els escamotejadors, durant el
Renaixement italià van florir els jocs d'il·lusionisme i al segle XVIII l'escamoteig es va transformar en art
escènica gràcies a mags com Fawkes, Breslaw, Ledru o Pinetti, entre molts altres. L'any 1845, les
Soirées Fantastiques de Jean Eugène Robert-Houdin al teatre Palais-Royale de París posaven les
bases de la màgia moderna. Els avenços mèdics i científics van donar ales als il·lusionistes, que es
feien passar per professors de física per acreditar les levitacions, flotacions, decapitacions, incineracions
o desaparicions que presentaven en escena. Més tard, figures com l'italià Fregoli (1867-1936) o l'anglès
Fu-Manchú (1904-1974) van optar per potenciar la teatralitat de l'il·lusionisme. Com totes les arts, la
màgia s'ha adaptat sempre als gustos, les estètiques i les inquietuds de cada època i de cada societat.
2. Tradició i avantguarda 
Tanmateix, al segle XXI la programació de qualsevol festival d'il·lusionisme nacional, estatal o mundial
ens revela que, formalment i discursivament, la immensa majoria de números i espectacles segueixen
els mateixos esquemes de fa dos segles. Amb més o menys glamur en la posada en escena, sembla
que tot continuï començant i acabant en l'execució de l'efecte màgic, sense arribar mai a transcendir-lo
per oferir una emoció, una idea o un missatge. O molt m'equivoco o encara estem instal·lats en
l'il·lusionisme modern establert per Robert-Houdin. Des de la meva molt limitada perspectiva, no sé
veure en l'actual panorama màgic gaires paral·lelismes amb la contemporaneïtat conceptual i estètica
amb què ja fa anys que experimenten un munt de creadors en camps tan diversos com la dansa, el circ,
la música i fins i tot els titelles. Noms com Cesc Gelabert, Circ Cric, Carles Santos o La Fanfarra (per
dir-ne només un de cada i només dels Països Catalans) no tenen, que jo sàpiga, gaires paral·lelismes
en l'àmbit de la màgia. Hi ha, això sí, excepcions com el francès Philippe Genty (que aplica efectes
màgics de manera gairebé imperceptible a la narració escènica), l'italià Arturo Brachetti (que afirma que
treballa amb metàfores visuals per colpir emocionalment el públic), l'alemany Jorgos Katsaros (el joc de
proporcions entre ell i l' attrezzo que va presentar a l'últim Festival de Badalona em va semblar alguna
cosa més que una enginyosa posada en escena), i, a Catalunya, la gran aportació que representen,
cadascú des del seu prisma, Li-Chang, Joan Brossa i Hausson. El primer (1916-1998), notòriament
influenciat per l'anglès Fu-Manchú, va excel·lir amb les revistes fantàstiques, una reeixida hibridació de
màgia general i revista. Joan Brossa (1919-1998) no va deixar mai de tractar la màgia com una forma
poètica més i, en conseqüència, en va buscar l'essència i els valors simbòlics tot intentant la creació
d'una gramàtica pròpia. Brossa supera de llarg l'estadi de l'il·lusionisme per l'il·lusionisme: usant-lo com
a codi expressiu, material simbòlic o, fins i tot, com a simple joc, hi investiga, l'ultrapassa i el
transcendeix.
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3. Brossa: empenta i empremta 
Oposadament als sacerdots egipcis, Brossa se serveix de l'il·lusionisme per intuir la veritable naturalesa
de les coses. Xavier Fàbregas va deixar escrit que Brossa busca constantment la metamorfosi en la
realitat circumdant perquè el poeta només pot aprehendre la realitat des d'una sobrerealitat. I, en el seu
assaig La poesia escènica de Joan Brossa (AIET, 2002), Eduard Planas remarca que els temes de fons
i els centres d'interès del fregolisme brossià són la denúncia del context polític, econòmic i cultural del
país, l'amor i la vida en parella i la voluntat de reflectir la cultura popular. Tot això aporta Brossa a
l'il·lusionisme com a nou ús i com a nova dimensió. No és poca cosa. Té raó l'escriptor Joaquim Sala-
Sanahuja quan afirma que Brossa obre un interval meravellós en les convencions del gènere màgic.
A banda de la intensa presència amb què totes les especialitats de l'il·lusionisme apareixen a la seva
poesia escènica, són cabdals les col·laboracions amb el prestidigitador Hausson (Gran Sessió de Màgia
en dues parts, 1987; Homenatge a Joan Miró, 1993; Poemància, 1996; i algunes perles com la Màgia de
sobretaula al restaurant Orotava). Lògicament, Brossa mantenia la seva visió de la màgia com a acte
poètic surrealista també en el camp de les aportacions teòriques. En un article a El País (29.12.1985)
manifesta: "¿Potser el surrealisme no participa de la poesia dels jocs de mans? ¿Quants socis (de
societats màgiques) es preocupen de l'art contemporània? Passius, s'acullen a la rutina d'un altre segle.
I, en aquestes condicions, l'art màgica és com un llibre en mans d'un analfabet. (...) l'il·lusionisme encara
pot donar sorpreses. Cal treballar i aprofitar els avenços de la tècnica, com ho van fer, en el seu temps,
un Robert-Houdin, un Méliès o un Bautier da Kolta. L'èxit depèn, en gran part, de sensibilitat i de
cultura". I, en una entrevista publicada per Víctor Amela a La Vanguardia, afirma: "Cal entendre la
tradició no com una herència, sinó com una conquesta".

4. Il·lusionisme contemporani 
Com augurava Brossa, l'il·lusionisme contemporani ha de transcendir la rutina dels efectes pels efectes i
usar-los per crear una sintaxi de símbols capaç de transmetre emocions. És evident que cal no entendre
el concepte d'il·lusionisme contemporani en sentit cronològic sinó com a adscripció artística i capacitat
de risc en la recerca: amb tots els respectes a la qualitat, David Copperfield no és altra cosa que Le
Cirque du Soleil de l'il·lusionisme, és a dir, un neoclàssic. L'esmentat Brachetti és prou revelador en
aquest aspecte: "El desafiament vuitcentista entre el mag i el públic per l'ocultació del truc és una relació
avorrida i estèril. La màgia ha de polsar les cordes del cor. És com la gimnàstica, que només es
converteix en dansa si s'usa en un context expressiu". Cal, en efecte, fer un pas endavant i convertir els
espectacles d'il·lusionisme en peces d'autor, en obres d'art. El que cal no és trencar amb l'il·lusionisme
clàssic: el que cal és arrencar a l'il·lusionisme la nefasta etiqueta d'art escènica menor.
Als Països Catalans només conec un il·lusionista que estigui compromès amb aquesta dèria: Hausson.
Després de les felices col·laboracions amb Brossa i d'altres recerques i experiències, aquest mag ha
continuat explorant l'il·lusionisme teatral amb Hermann Bonnín (El combat de les sorpreses o el misteri
de l'estoig xinès, 2000, i El criptograma vermell o els rituals de Moc-Te-Zuma, 2001), Víctor Molina
(Música per a una il·lusió: univers Chomón, 2003) i Jordi Coca (Tempesta a les mans, 2004). Aquest
últim espectacle em sembla un clar exemple d'il·lusionisme contemporani: per primer cop a la meva
vida, efectes com la caixa de les espases, Interlude o la taula flotant em van fer posar la pell de gallina.
El secret? L'equip encapçalat per Coca i Hausson ha sabut ultrapassar els efectes màgics per convertir-
los en metàfora, en símbol, en llenguatge propi, en emoció. És a dir, en art. Perquè són els artistes els
que han d'estirar el públic i obligar-lo a créixer. Vegeu Picasso. Vegeu Miró.
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JESÚS ATIENZA / Joan Brossa lliure a Li-Chang el Premi d’Honor Sebastià
Gusch 1985
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