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La Sala Rubianes del Club Capitolacollirà a partir del 10 de març el Mag Marín, un jove de
Granollers de 27 anys que, sense haver fet mai temporada en un teatre -aquest serà el seu debut!-
ja és Premi Nacional de Màgia de España i Internacional de França i Portugal. Probablement
alguns el recordareu si us diem que va guanyar el concurs Pura Màgia (RTVE) que presentava el
Mag Lari. La productora Anexa que "feia dos anys que l'anàvem seguin la pista perquè ens
interessa molt el seu estil" ens l'ha presentat als mitjans en un espai màgic com ell: el soterrani del
Pudding Cafè, decorat com un bosc misteriós amb bolets gegants, que ens van allucinar tant com
Marín, quan ens ha regalat algunes petites demostracions.

La característica que distingeix el Mag Marín és la comicitat. Cada número que proposa esclata
com un gag, a la vegada que ens sorprèn. És molt ràpid i parla molt amb el públic: "És difícil
explicar el que faig. Puc dir que el públic intervé, m'ajuda, puja a l'escenari , potser matarem algú...
però d'una manera molt divertida i familiar!", apunta. Els seus ajudants tampoc són "normals del
tot". La partenaire "és una mica gamberra" i el Regidor és ballarí i cantant de musicals. Ella és
actualment la Núria Vives i, més endavant, compartirà cartell amb la germana del Mag, Sandra
Marín. El regidor és en Jordi Masegur.

Marín explica que s'ha decidit a muntar un espectacle per a un teatre estable a partir de l'èxit a la
tele: "Jo ja porto temps treballant pels teatres i als festivals, però mai he fet temporada en un teatre
comercial. Quan vam guanyar el Pura Màgia ens vam animar. Allà s'aprèn molt perquè has de
treballar per fer cada vegada un número més impactant. En dues setmanes aprens més que en
quatre anys de feina! Així que hem preparat un gran format irreverent però cuidat. I no patiu que
no és res escandalós, podeu venir amb els nens", ens diu. Amb tot puntualitza que, si bé tots els
nens i nenes poden veure el seu espectacle, no està pensat per a ells i podrien no entendre part
dels gags. L'edat ideal és a partir de 12 anys.

Fan 9 números de diferents estils, la majoria dalt l'escenari. Presenten Grans illusions, que és la
màgia de Las Vegas; Màgia de situació, que és la que demana la collaboració dels espectadors,
Màgia de prop, amb una pantalla perquè tothom ho pugui seguir i "altres coses que ni jo sé com
acabaran, però us puc dir que hi he posat el millor de mi. Tot són coses provades, una mena de
greatest hits."

Ha volgut remodelar alguns números tradicionals com ara el de partir una dona per la meitat i
tornar-la a enganxar de seguida. "Potser és més divertit que es quedi tota l'estona partida en dos,
a una i altra part de l'escenari, no?" També la fa volar... I tot acompanyat amb les coreografies del
regidor, que "en un moment, fart de fer de regidor, es marca un temazo de lírica, acompanyat al
piano. Intentem mantenir un timing dinàmic amb gags gamberros i políticament incorrectes,
bromes satíriques... Volem que la gent disfruti, pateixi una miqueta, tingui sensacions d'espant,
s'emocioni, trobi poesia a les danses... Ens sentirem afalagats si aconseguim que el públic visqui
una muntanya russa de sensacions."

Marín va començar a fer màgia de ben jovenet. "Tenia només 9 anys i ja feia trucs amb els amics.
Ara fa sis anys que faig màgia professional." La màgia de Marín parteix de l'Escola Catalana de
Màgia i de l'humor català, com ara el que fa en Buenafuente, el Berto Romero, el Màgic Andreu i el



mateix Lari. Els seus referents al món de la màgia són, a mes de l'Andreu i en Lari, en David
Copperfield, Tamariz "un mestre per a tots" i Jorge Blass... "M'agrada aprendre d'ells i trobar el
meu estil." Després del Capitol faran gira i, si tot va bé, tornaran a Barcelona, aquest cop a un
teatre més gran, probablement al Poliorama. Illusions no l falten: "A Barcelona hi ha poca oferta de
Màgia i, quan n'hi ha, doncs la gent la consumeix. És agraït!"


