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Màgia a l'Empordanet

Fira Internacional de la Màgia i la Il·lusió

Jordi Jané

'La màgia de la il·lusió' (gala de cloenda). Amb Hjalmar & Gerda, Terry Herbert, Edernac, Alan Shaxon, Fred Roby i
Mickael & Bethy. Direcció i presentació: Xevi. Teatre Municipal de Palafrugell, 22 de maig.

A més d'actuar constantment dins i fora del país, Xavier Sala Xevi és un gran divulgador de
l'il·lusionisme a qui devem operacions d'èxit com les Jornades Màgiques de la Costa Brava (1981-1991),
les campanyes de difusió a les escoles i la creació del Museu de la Il·lusió i la Curiositat de Santa
Cristina d'Aro. Enguany, Xevi ha muntat una Fira Internacional de Màgia entroncant amb un joc de mans
amb què el 1963 els palafrugellencs van fer aparèixer les Festes de Primavera i van saber convertir un
Carnaval prohibit pel franquisme en el famós Carrousel Costa Brava. En cinc dies, Palafrugell ha vist
una gala internacional, sessions per a escolars, ràdio i cuina màgiques, el film El jove Houdini i un circuit
màgic amb Alain Denis, Moustache, Miquelet, Sabiron, Edgar i Aliskim & Luna.

La gala La Màgia de la Il·lusió va reunir diverses especialitats de l'art de l'engany. Després de Hjalmar &
Gerda (aparició de tórtores, mocadors i cartes), la màgia còmica de Terry Herbert The Great Fiasco es
va farcir d'objectes rebels. Parlant només amb el somriure, el francès Pierre Edernac fa un autèntic
recital d'una sola corda: l'allarga, l'escurça o l'aprima quan i com vol, els trossos que en talla li varien de
llargada o bé se li tornen a soldar, la corda s'allarga i s'allarga sense parar fins que -pinyol final-
finalment la cabdella i, en el moment de llançar-lo a la platea, el cabdell de corda desapareix. Els
números més aplaudits de l'anglès Alan Shaxon (assidu als programes de Mr. Bean) van ser l'aparició
consecutiva de tres peixets vius a l'ham d'una canya de pescar esquerat amb mitja cigarreta (peixets
immediatament dipositats en una peixera) i una variant de les anelles xineses (3 anelles de fusta
llançades consecutivament des del públic que ell, amb les mans lligades per un espectador, entoma
amb una mà i s'enfila per un braç). De les grans il·lusions presentades per Mickael & Bethy ens quedem
amb el rapidíssim intercanvi de Mickael per dos ajudants dins d'una gàbia de cadenes.

El suís Fred Roby és a anys llum dels ventrílocs corrents: absoluta immobilitat dels llavis quan parlen els
ninots, ni rastre de mal gust en els diàlegs, creació dels titelles davant del públic i ritme escènic
trepidant. Un final de número: Roby tanca dins d'una capsa el gosset amb qui ha conversat. De dins
estant, l'animal canta Parlez-moi d'amour. Roby hi parla tot obrint i tancant la capsa, amb el consegüent
canvi de timbre en la veu del gos. Després encén una cigarreta, fuma i es beu un got de refresc amb
una palleta mentre el gos continua cantant dins la capsa.

La mitjana de qualitat d'aquesta primera edició, l'entusiasme de l'Ajuntament, la predisposició de les
entitats de la vila i la molt bona resposta del públic són un bon averany per a la continuïtat d'un invent al
qual desitgem una llarga i fructífera vida.

Alan Saxon, assidu als programes de Mr. Bean i Xevi.
Arxiu
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