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Un Mago en tu Vida,
la il·lusió de deixar-se anar
Text I fotos TONI DELGADO
ón els últims minuts abans de les vacances. La tarda, rebel i gris perquè no acaba de ploure, contrasta amb les quatre figures alegres que s’apropen a
la redacció de Viu L’Hospitalet. El Xavi Garcia, el Jordi Sain,
l’Israel Belchi i el Jaime Martín són els quatre mags que
conformen la iniciativa Un Mago en tu Vida. La sessió de
fotos té el mateix to que la conversa. Ells són i fan espectacle.

S

22

VIU L'HOSPITALET

—Com us vau adonar que us agradava la màgia?
JAIME MARTÍN: Devia tenir vuit o nou anys quan vaig veure
el primer joc a la televisió, potser de Juan Tamariz o David
Copperfield. Em va fascinar què feien i la il·lusió que transmetien.
XAVI GARCIA: Jo vinc del món de l’esport, i vaig deixar d’entrenar quan vaig tenir un nano. Fent un curs exprés de màgia
m’hi vaig enganxar i en el següent vaig conèixer en Jordi. Vam
tenir la sort de topar-nos amb en Gabi Pareras, un dels millors
mestres de màgia de prop del món. És la que practiquem i
ens motiva: amb taula de joc, cartes, objectes petits, gomes,
boletes d’esponja...
JORDI SAIN: A la meva dona li havia dit que m’agradava la màgia, i com no sabia què regalar-me per a un aniversari, va triar
el curs de màgia on vaig conèixer el Xavi. La màgia o l’odies o
no la pots deixar. És malaltís perquè estàs tot el dia pensant en
màgia: en un joc, en com fer una desaparició...
ISRAEL BELCHI: Quan vaig complir els 30, em va agafar la
crisi típica i vaig dir-me anem a provar la bajanada aquesta a
veure què tal...
XAVI: Ui, què ha dit! [Riem]. L’any que ve ens passarà a nosaltres també. En fem 30 els quatre [més riallades].
ISRAEL: Vaig pensar que podia ser graciós. A Internet vaig veure que hi havia molta gent que feia autoaprenentatge, però no
sóc prou disciplinat. De seguida vaig descobrir que allò que em
semblava un passatemps era un art molt profund.
—La màgia ha de tenir humor?
JAIME: Almenys per a mi sí. Pots fer algun joc que sigui més
picant, d’altres més seriosos...
—Xavi, a tu t’agrada més amb humor, no?
XAVI: M’estic encasellant! [Riem; al Xavi és difícil no veure’l
rient o a punt de fer-ho]. En aquest grup hi ha bojos i menys
bojos. Hi ha de tot. Crec que dins d’un show tenen cabuda tots,
i si es lliga bé, l’espectador pot gaudir de totes les disciplines.
També és possible un show amb una disciplina. Sí, d’acord?
Ara em posaré a riure! [Riallades].

El Jordi, l’Isra, el Xavi i el Jaime.
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—Jordi, com a espectador, què és el que més valores del
mag?
JORDI: Sobretot que em faci gaudir. El més agraït és que algú
et digui ja s’ha acabat el show? o m’ho he passat molt bé. A
Un Mago en tu Vida som quatre mags molt diferents fent un
espectacle d’hora i mitja que passa súper ràpid.
—Com aconseguiu no trepitjar-vos, Israel?
ISRAEL: A cadascú de nosaltres ens satisfà una manera diferent de fer màgia i això afavoreix que el show estigui equilibrat. No ens trepitgem perquè tenim molt bona relació entre
nosaltres.
—Xavi, com va néixer Un Mago en tu Vida?
XAVI: Veient un reportatge del 3/24 sobre un projecte que
pretén portar cantautors als espec- (passa a la pàgina 24)
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secret. Vam pensar que havíem de difondre la màgia de prop. Creiem que a
l’Hospitalet, a Barcelona i a la rodalia
no hi ha una cultura molt arrelada. Potser sí que n’hi ha més de la de saló o la
d’escena.
—I després...
XAVI: Vam crear el web www.unmagoentuvida.com. La intenció era i continua
sent gaudir amb els espectadors d’un
espectacle de màgia de prop que ens
ajudi a tots a tornar a casa més contents. És un moviment imparable i tu ja
t’hi has unit! [Rialles].
—I com s’hi poden unir els lectors? Què
cal fer per a anar als vostres shows?
XAVI: Al web disposen de tots els detalls. Qui s’apunta com a amfitrió ofereix el seu espai per al show i té una
sèrie de condicions; i el públic, unes
altres.

Un brindis de màgia.
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Cartes comestibles?
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—Un Mago en tu Vida no és intrusisme.
XAVI: No pretenem fer mal a professionals que es dediquen i viuen de la màgia, sinó gaudir d’aquest art. Un Mago
en tu Vida és de dilluns a dijous en horari nocturn, i no actuarem en una festa
major, boda, comunió... No actuem en
un espai en què creiem que és necessari un professional. Amb Un Mago en tu
Vida ho fem en llocs en què, si no estiguéssim nosaltres, no hi hauria un mag, un
grup de música o un pallasso.
—A la carta sí que ho féu.
XAVI: Sí. Per a això disposem d’altres
iniciatives com Un Mago a la Carta, amb
què actuem en bodes, batejos i comunions. També tenim Un Mago a El Viejo Piano; Un Mago en La Pera; el Proyecto un
Mago, per a empresaris de l’hostaleria...
Aleshores sí que t’han contractat per a
realitzar un show, però la línia [editorial]
és portar la màgia a llocs on no aniria
ningú a fer-ne.
JORDI: De fet, vam crear Un Mago a la
Carta a partir de les confusions sobre Un
Mago en tu Vida. Hi ha gent que ens diu
escolta, podeu venir a l’aniversari del
meu fill i gratis? No, el projecte original
no va d’això.

—Israel, voleu dignificar l’ofici de
mag?
ISRAEL: Crec que dignifiquem aquest
art a partir del moment en què ve molta
gent que ens diu coses com és que a mi
els mags no m’han agradat gaire mai o
sempre intento descobrir la trampa. Si
fem bé la nostra feina, arriba un punt on
tothom s’ha deixat anar.

—I continuo amb tu: quin vincle s’estableix amb el públic?
ISRAEL: Un Mago en tu Vida és un espectacle que al públic no li ha costat diners,
però, a canvi, els demanem que ens facin
arribar el seu feedback per correu, a través de les xarxes socials... Això afavoreix
que s’estableixi una relació més estreta
que quan vas a (passa a la pàgina 26)
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teva entrada i te’n vas a casa. Després
del show arriba el postshow, en què podem fer jocs d’una manera més informal;
si ha vingut algun mag, hi pot actuar;
acabem parlant de coses que no tenen
res a veure amb la màgia... El vincle que
es crea amb la majoria de gent és molt
màgic.
JORDI: El 90% no ha vist mai màgia o
només ho ha fet a la tele o a Internet. La
màgia de prop és la més pura perquè passa al teu davant, arriba al cor del públic i
t’omple. Si ho fas bé, en deu minuts deixen de ser l’espectador cabró que busca
la trampa i els tens per a tot l’espectacle.
XAVI: El repte és actuar en un pis particular. Ho hem fet en llocs semipúblics o
públics. Des que vam sortir a la televisió
vam rebre diferents propostes i una és
una terrassa d’una casa. El repte és un
menjador. Sempre ens adaptem a l’escenari.
ISRAEL: Estic pensant... I les cadires
què? Que qui vingui porti les cadires?
JORDI: Imaginem que actuem en un lloc
amb una capacitat per a 20 persones. Deu
poden apuntar-se a través del nostre web i
deu, ser convidades per l’amfitrió. Aquest,
en teoria, ha de tenir capacitat per a cobrir aquest volum de gent. Que en vénen
25? Doncs algun haurà d’estar dempeus.
L’important és que tothom tingui una bona
visió del que passa a la taula.
XAVI: En el fons, portem un repertori i
segons l’espai fem unes coses o unes
altres. Ens agradaria actuar en un lloc
emblemàtic de la ciutat. A tots, excepte
a l’Isra [més rialles], ens agradaria actuar al Palauet de Can Buxeres.
—Penseu molts trucs nous?
JAIME: Estic 25 hores rumiant coses
noves i originals. M’agrada molt la cartomàgia, però encara no tinc el nivell
suficient. M’agrada inventar, el procés
creatiu. Cada nit vaig al llit pensant en
màgia.
JORDI: Fa sis mesos el Jaime era espectador d’Un Mago en tu Vida.
JAIME: La meva família està més contenta...
ISRAEL: El repertori del Jaime és collita
pròpia, mentre que el Xavi, el Jordi i jo agafem efectes o jocs que ja existeixen prèvi-

Els membres d'Un Mago en tu Vida, a la redacció de Viu L’Hospitalet.

ament i els adaptem a la nostra manera
de fer. Són jocs que sabem que funcionen
perquè són de gran qualitat i els han creat
mags importants del segle passat.
JORDI: Necessites un mínim de tècnica
i rigor, i, sobretot, fer-los teus. El mateix
joc podem realitzar-lo tots tres i potser
et donarà la sensació que en són tres de
diferents.
XAVI: Toni, jo canviaria la paraula trucs
per efectes o jocs. Ningú dubta que hi
hagi un truc, però el que busca és la il·
lusió de l’efecte i el joc. Ah, t’he portat
una cosa... Oh! Saps què és això?
—Un moneder? [Només hi ha la carcassa].
XAVI: És un moneder de les iaies. Mireu,
el Toni està flipant! Estic flipant fins i tot
jo! Amb dues pilotes ho pots fer a casa...
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Una pilota, dues pilotes, una pilota en
una mà, a què mola? Una pilota, dues
pilotes, una mà, dues mans... I les pilotes s’ajunten. És important, no confondre’t de pilota i de mà, perquè sinó, no
surt... El joc és molt fort. És boníssim!
[...] Malgrat que no t’ho creguis, la pilota
que estava aquí ha passat a l’altra banda i aquella, aquí [aplaudiments]. Això
de les pilotes és curiós perquè et pots
ficar una a la butxaca i s’ajunten. També
pots pensar aquest tio té tres pilotes. Sí,
en tinc dues a la mà i una altra a la butxaca, i què passa? Que s’ajunten! Estava
claríssim! I ara?
—S’ajunten?
XAVI: Se’n van! Aquest és el joc en què
vam pensar a l’hora de generar Un Mago
en tu Vida. Li tenim un gran afecte. §

