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El jutge Castro imputa de
nou la filla del rei per un
delicte fiscal, perquè con-
sidera que no pot ser cert
que ella no en sabés res,

dels negocis en què figurava com a ti-
tular. La imputa igual que va imputar
la dona de l’altre implicat en la trama,
que no és de sang blava. Aquests dies,
doncs, per la tele tornarem a veure
l’establiment Es Suprem, al principi
de la rampa dels jutjats de Palma. Re-
alment és suprem.

La filla del rei ha anat a una esco-
la elitista. Des de petita ha tingut pre-
ceptors, secretaris i cuiners. Li han
ensenyat bones maneres i idiomes.
És una persona que –independent-
ment de la seva capacitat intel·lectu-
al, que podem admetre, si cal, que no
és prodigiosa– està preparada. Per
tant, si resulta que no sabia què fir-
mava, la seva educació ha fracassat.
Deixant de banda que els espanyols
han de poder triar d’una vegada si vo-
len o no volen monarquia, i imagi-
nant, doncs, que per alguna raó la vo-
len, Cristina de Borbó no pot ser in-
fanta d’Espanya si és una dona que
firmava el que firmava sense saber
què firmava, perquè aleshores vol dir
que és analfabeta. I si la filla del rei és
analfabeta perquè no entén o no vol
entendre què firma perquè viu pel
que mana el marit, no crec que l’hà-
gim de seguir mantenint (per molt
que complementi el sou a La Caixa)
perquè no està capacitada per assu-
mir les seves responsabilitats (per
molt senzilles que siguin). Em sem-
bla que és prou clar, això. Esclar que
si resulta que sí que sabia el que fir-
mava i, per tant, no és una analfabe-
ta, tampoc no pot ser infanta d’Espa-
nya, perquè aleshores s’hauria apro-
fitat dels seus privilegis per obtenir-
ne encara més, de privilegis, i això
fóra inacceptable. La dicotomia,
doncs, és incapacitació o república. O
totes dues coses a la vegada. I no ne-
cessàriament per aquest ordre.
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un xou, et pots permetre un error, però
l’avorriment no es perdona. ¿La fórmula?
El meu és un personatge al qual agafes ca-
rinyo però a la vegada penses: que cabró!

16.24 = 5 MINUTS +. Ens catapultem
al principi de l’entrevista. Sense trucs ni
trampes. Quan arribo, seu sol a la barra.
Cafè, cullereta, soroll. Ens ressituem en
una taula. Col·loca el mòbil en silenci i mi-
rantcapavall.Discret.TincdavantunPre-
mioNacionaldemàgiaquenofaservirmai
trucs fora de context. ¿Cap excepció? Al-
guna situació desesperada com haver de
comprar un tiquet de bus i no portar can-
vi. Riu, entre la tendresa i la canallería i
pensoqueéselmoment:M’expliquescom
fer-ho?Emmira,icomsifoslaprimerave-
gada em diu: ¿Tu ets capaç de guardar un
secret? Sí, dic. Doncs jo també.

A-B-R-A-C-A-D-A-B-R-A

Avancem enrere a cop d’ajor-
nar l’alarma del mòbil. Do-
nant-nos 5 minuts més i 5 mi-
nuts més. El local és buit. El
temps, parat. L’alarma, fent

pressió. Nosaltres, exhaurint. L’Antonio
fa tard: té funció i ha de marxar. Ja. Pe-
rò segueix responent. Em mira a mi, pe-
rò veu què passa a tot arreu: mirada peri-
fèrica. Té una expressió viva, una mirada
intensa i un cos petit. Parla suau i just:
cap paraula més del compte. Tot calcu-
lat: equilibri entre tendresa i canallería.
Tot màgia. I secrets: guarda centenars de
milers de secrets: és mag.

16.39 = 5 MINUTS +. Acabem parlant
de mentides, secrets, i impossibles. Fora
clixés: ni fracs, ni confeti, ni brillantina. Ni
senyors ni senyores, ni espectacles enco-
tillats. Pur freestyle. El seu humor descar-
nat i irònic, un espectacle gamberro i ten-
dre,iunabandasonoraquefacoincidirDi-
vine Comedy, Johnny Cash i Perfume Ge-
nius damunt l’escenari el consagra com al
mag pop del país. Màgia per tot arreu. En
la conversa i en el discurs: Què té la màgia
de mentida? Tot i res. Tot, perquè sabem
que no tenim superpoders; però res per-
quètampocdiemqueentinguem.Totssa-
bem que és mentida: una mentida bonica.
Riu, calla, i amb el silenci dóna pas a la se-
güent pregunta. ¿Un superpoder? La invi-
sibilitat: per poder veure sense ser vist.

16.34 = 5 MINUTS +. El mòbil damunt
la taula, la pantalla girada. L’alarma, insis-
tent, torna a sonar. Forta, violenta, irri-
tant. Una vegada més, l’ajorna i intentem
acabar:Guardesmoltssecrets?Tots:nohe
explicat mai cap truc. ¿Mai? Mai. Cap.
¿Aquest és el misteri de la màgia? Exacte.
Lamàgiahasobreviscutgràciesalssecrets,
nogràciesaposar-laenpràctica.¿Elpúblic
és un aliat o un enemic? Un aliat, sempre.
La gent juga a creure’s el que veu. Aquí hi
ha la màgia de la màgia: convertir-se en un
nenirecuperarperunsinstantslaingenu-
ïtat i la innocència. I la capacitat de mera-
vellar. ¿Hi ha qui s’ho pren com un repte
intel·lectual?Sí,peròsempredicelmateix:
com més vols veure un truc, menys veus.
¿No se t’ha resistit mai ningú amb el mis-
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Antonio Díaz Li agradaria tenir 487 anys però només en té 27. Il·lusionista
descarat. Mag pop. Encantador canalla. Tendre i gamberro. S’allunya dels co-
nills i s’apropa al rock. Fan dels Beatles, de David Copperfield i de la migdiada.
Autònom. La seva pitjor virtut és ser tossut. I el seu millor defecte, també. Quan
tanca els ulls veu una idea i abans d’anar a dormir mira Breaking bad. És Premio
Nacional de màgia, i arrenca aplaudiments als més escèptics. Ara presenta La
gran ilusión al Teatre Borràs i estrena programa de TV a Discovery Max.

teri dels trucs? Ningú. Ni tan sols tu: m’ho
has preguntat a l’inici, i t’he contestat.
Tinc la coartada perfecta.

16.29 = 5 MINUTS +. Per ell, la màgia
té a veure amb les casualitats increïbles.
Petites sincronies. Coincidències impos-
sibles. Li agradaria tenir 487 anys per ser
el millor mag del món. Creu a mort en la
màgia i en el seu epitafi li agradaria veu-
re-hi escrit: “Si m’arriba a sortir bé, hau-
ríeu flipat”. Li agradaria haver inventat la
telepatiaiferdesaparèixerlaintolerància.
Segueix creient en els somnis i en té un de
clar:volar.¿Nohihatrucspervolar?Sí,pe-
rò són molt cars. ¿O sigui que la màgia té
aveureambelsdiners?Síino.Peròsobre-
tottéaveureambl’enginy,lapresènciaes-
cènica i la connexió amb la gent. ¿I l’hu-
mor? També. És el lubricant perfecte. En

L’Antonio Díaz no ofereix espectacles encotillats. És pur freestyle. FERRAN FORNÉ

Ballbè


