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Posa un mag en la teva vida
Un grup d'il·lusionistes ofereixen actuacions gratuïtes al
saló de casa teva
Quina millor manera d’impulsar la màgia i el seu món que posar
un mag molt a prop de la gent... Aquesta és la idea del projecte
'Un mago en tu vida', impulsat per quatre persones que
practiquen els jocs de màgia i fan espectacles de forma
altruista en llocs privats.
L’Anna Belén Berjana va posar el saló de la seva casa a disposició d’aquest
grup de mags: “és una cosa innovadora –explica–, no ho havia escoltat, de
què tracta Un mago en tu vida?, doncs simplement posa un local, busca gent
i portala, i ells fan la màgia”. És, en efecte, així de simple. I gratuït.
Xavi García, Jordi Sain, Jaime Martín i Israel Belchi formen part d’aquest
projecte sortit d’una idea inicial d’un d’ells, l'hospitalenc Xavi García. Ell
explica que “l’únic objectiu és gaudir de la màgia, compartirla i ferla gran”.
Fins i tot va més enllà perquè no dubta en afirmar que si tothom posés un
mag en algun moment de la seva vida, aquesta hauria millorat... Màgia?
Els quatre porten els seus trucs de màgia allà on els demanen. A través
del seu web un pot cedir un espai o bé apuntars’hi a alguna sessió ja
programada en aquests llocs cedits. Una terrassa, el saló d’una casa, o
qualsevol espai semblant poden ser espais adients per a aquesta iniciativa. A
partir d’aquí, s’accedeix a la màgia fins a un metre de distància.
“Aquesta és la màgia més pura –diu Jordi Sain–, la gent se sorprèn, pots
treure emocions, pots treure el que té més endins l’espectador, és tant a
prop que no hi ha cap dubte de que és màgic”. Aquesta és una de les
avantatges que per als quatre mags els pot aportar la seva iniciativa, poder
practicar aquesta màgia de proximitat. L’altre avantatge és tenir la
possibilitat d’actuar davant del públic de forma periòdica. I el públic en
surt satisfet.
El Jaime Martín creu que les seves actuacions permeten al públic retornar a
la credulitat de la seva infància a través de la màgia, i a ells els permeten
“veure els nens en els ulls dels adults”.
Aquesta és la part lúdica i gratuïta de la seva iniciativa, per a la qual només
demanen ferne difusió i gaudir de l’espectacle. I està adreçada només a
adults. Segons el seu web, també ofereixen actuacions a locals públics, i
sessions en esdeveniments com festes, comunions, aniversaris, bodes, o
espectacles específics per a infants. En aquests casos, busquen una
fórmula que s’adapti a les necessitats de les dues parts, la qual cosa no
sempre vol dir que tinguin un preu... També fan sessions en teatres.
Es pot contactar amb Un mago en tu vida a través de la seva pàgina web.
L'espai En 5 minuts, de Televisió L'Hospitalet li ha dedicat un repostatge.
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