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Robert Houdin (1805-71),
fundador de la màgia mo-
derna, recorda a les seves
memòries que a alguns es-

pectacles “de l’escamoteig” li deien
“física recreativa” i va ser un col·le-
ga seu, l’aristòcrata De Rovère, qui
per fugir d’aquesta denominació
es va inventar el “pompós títol” de
“prestigitador” (“de presto digiti,
agilitat amb els dits”). Però no és
gens estrany que parlessin de físi-
ca. Alguns efectes dels espectacles
de màgia, dels que semblen des-
mentir les lleis de la natura, comen-
cen a ser emulats per la ciència. Els
trens d’alta velocitat japonesos levi-
ten per sobre de rails magnètics. La
fotònica aconsegueix teletranspor-
tacions en el món nanotecnològic.
Hi ha avions construïts amb meta-
materials que es fan invisibles als
radars. I a l’inrevés. Molts trucs de
la màgia tenen un deute amb la
física òptica, la mecànica o la psico-
logia cognitiva. Aquesta és la tesi
de Jordi Camí, director del Parc de
Recerca Biomèdica de Barcelona,
màgic amateur, i inspirador, amb
Jorge Wagensberg, de l’exposició
Abracadabra que avui s’obre a Cos-
mocaixa. Una exposició sobre la
relació entre la màgia i la ciència.

”Es tracta de reivindicar els fo-
naments científics de l’il·lusionis-
me des del moment que la màgia
surt del món religiós o del frau i es
converteix en espectacle. El màgic
no fa servir el truc per estafar el
babau. El fa servir per fabricar

il·lusió. És un dramaturg, no un
taumaturg”, comenta Camí.

Les habilitats del màgic interes-
sen, també, als científics. La litera-
tura de la psicologia cognitiva té
més d’un treball fet amb
col·laboració de màgics, persones
amb una particular habilitat per
desviar l’atenció de l’espectador
(misdirecció en l’argot d’aquest
art). Camí cita Persi Diaconis, un
professor de matemàtiques de la
Universitat de Standford, que té

una documentada bibliografia so-
bre la combinació de cartes i, com
a màgic, alguna baralla porta el
seu nom.

Muntar aquesta exposició és di-
fícil perquè molta màgia no es pot
mecanitzar, no es pot fer sense
màgics. Per això, l’espai més gran
és una sala amb taules i cartes. Des
de l’escenari virtual, el gran Tama-
riz dóna una sèrie d’indicacions
que si el públic segueix obedient
aconseguirà crear un efecte. “Es
tracta d’unes filmacions gravades
expressament per a l’exposició que
permeten al visitant ser les dues
coses alhora: el màgic i el seu espec-
tador”, comenta Wagensberg, di-

rector científic de la Fundació La
Caixa. Wagensberg destaca la pa-
radoxa de la màgia que sembla vul-
nerar les lleis de la natura servint-
se d’aquestes mateixes lleis. “Es
tracta”, diu, “d’aprofitar els defec-
tes del cervell per crear una realitat
improbable”.

A l’exposició hi ha efectes
òptics, començant pel cinema, una
joguina basada en la persistència
retiniana i que màgics com Meliès
van fer art. Altres exemples són
l’habitació d’Ames, un invent d’un
oftalmòleg als anys quaranta. La
seva estructura trapezoidal crea
una geometria enganyosa que fa
gegants la gent petita i viceversa.
També hi ha la roda de colors de
Newton que, girant, fabrica el co-
lor blanc. Com sempre, el públic
pot ser protagonista. Un escenari

presentarà el seu cap atrapat en
una teranyina com Andre Delam-
bre al final d’aquell irrepetible
film, encara que ho intentés Crone-
nberg, que va ser La mosca (1958).

L’exposició també té un petit
apartat dedicat als usos fraudu-
lents. Els trucs dels tril·lers i
bruixots. S’explica, per exemple, la
porta del temple d’Heró, segle II
a. C., que s’obria sola obeint les
ordres dels sacerdots, els únics que
coneixien l’existència d’un sistema
hidràulic amagat, l’autèntica divi-
nitat que la movia. Això, és clar,
no és màgia.

Avui, pugen el teló a Cosmo-
caixa.

L’amistat entre
màgia i ciència

Els visitants poden veure’s amb el cap tallat en una teranyina. / CARMEN SECANELLA

Des d’un escenari
virtual, Tamariz dóna
indicacions perquè
el públic faci màgia

L’exposició té un petit
apartat dedicat als usos
fraudulents per part
de tril·lers i bruixots
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� Cinemes. A Catalunya hi havia el 2008 174
cinemes, un 13,4% menys que el 2004. En
conjunt, hi havia 774 pantalles, de les quals la
gran majoria (513) eren a Barcelona, seguida
de Tarragona (110), Girona (92) i Lleida (59).
La gran crisi es va produir entre 2007 i 2008,
quan es van perdre 23 pantalles.

� Espectadors. Les sales catalanes van
rebre l’any passat un total de 22,3 milions
d’espectadors, una xifra que reflecteix el
descens continuat en l’assistència al cinema
els darrers anys. Segons les xifres de l’Institut
d’Indústries Culturals, el descens respecte a
l’any anterior va ser del 7,6%. Curiosament,
segons el Gremi d’Exhibidors, el descens dels

espectadors en versió original va baixar a
Catalunya un 17,6% entre 2006 (1,6 milions) i
2008 (1,3 milions).

� Recaptació. La recaptació també ha baixat
ja que els 137 milions d’euros del 2008
semblen pocs al costat dels 151 milions del
2004.

� Taquilla. Les pel·lícules que més van
recaptar l’any passat eren, és clar, productes
de Hollywood: Indiana Jones y el Reino de la
calavera (5,1 milions); Mamma Mia! (3,7
milions) i Hancock (3,3 milions). La primera
pel·lícula “catalana” al rànquing va ser Vicky
Cristina Barcelona (2,4 milions).

La pel·lícula d’un sector

e de la pàgina 1
Corren mals temps pel cinema

diferent. Al tancament de sales al
nucli urbà de pobles i ciutats catala-
nes i a la proliferació de multisales
s’hi ha de sumar la caiguda de ven-
des en dvd, la falta de suport de les
televisions (i, en especial, de les
públiques, que s’havien significat
per un suport sòlid al cinema més
atrevit) i la baixada de consum
cinematogràfic. Un cercle viciós de
difícil solució.

Una mirada a les pàgines d’es-
pectacles fa fer una idea de com es
reparteix el pastís català pel que fa
al cinema: Cinesa, autèntic gegant
del sector, compta a la ciutat
comtal amb més de cinquanta pan-
talles (dividides entre els seus esta-
bliments al centre Diagonal Mar, a
la pròpia Diagonal i a Heron Ci-
ty), mentre que Lauren en té
menys però més ben situades —en
llocs com Gràcia i la plaça Univer-
sitat—. L’altre gran grup de Barce-
lona és el Balaña, propietària dels
cinemes Bosque, Aribau, Gran
Sarrià i Palau Balañà. El refugi
cinèfil s’ha articulat al voltant dels
mítics Verdi, cita obligada amb el

cinema més valent i en versió origi-
nal, als quals ara fan companyia
els Renoir (d’Alta Films) de Flori-
dablanca i les Corts. Ja no hi ha ni
rastre de la proposta cinèfila que
personalitzava el cinema Méliès.

Al pessimisme regnant als des-
patxos de les petites distribuidores
s’hi suma la incertesa per l’entrada
en vigor de la polèmica llei catala-
na del cinema. “El cine indepen-
dent empitjora cada any. Primer,
perquè el nombre de sales nostres,
les sales situades al centre dels po-
bles, estan minvant. Ara, la majo-
ria són en centres comercials on no
tenen cabuda els nostres produc-
tes”, comenta Josetxo Moreno, so-
ci de Golem, una de les compan-
yies espanyoles més actives dedica-
des al cinema independent. “Barce-
lona sempre ha tingut un paper
molt actiu en el món de la versió
original i fins i tot ha estat capaç
de competir amb Madrid, tot i te-
nir molts menys habitants, però és
cert que cada cop és més difícil: és
veritat que no s’havia consumit
mai tant de producte audiovisual
però tampoc mai s’havia consumit
menys d’aquest producte en els
propis cinemes”, diu Moreno.

Aquesta reflexió pren forma a
Catalunya amb el tancament de
moltes de les sales de tota la vida.
Mataró en podria ser un exemple:
en sis mesos van tancar tots els
cinemes del centre urbà (en mans
de la mateixa família) incloent-hi
el llegendari cinema Iluro, una de
les millors sales de Catalunya du-
rant anys. Des de llavors, i fins la
remodelació del Teatre Monumen-
tal, el nucli urbà del municipi s’ha
quedat sense cinema.

Enrique González Macho, un
dels distribuidors veterans i funda-
dor d’Alta Films, opina respecte a
això: “La mort dels petits cinemes
de tota la vida ens ha fet mal tot i
que és difícil de quantificar;
òbviament, la migració de l’espec-

tador al circuit de multisales és ab-
solutament legítima però no és
gens positiva per a nosaltres”.

El problema principal resideix
en què el rol d’aquests cinemes
(més “valents” pel que fa a la
programació i amb un públic més
exigent) no ha estat reemplaçat i
que aquesta classe d’espectador
més preparat no té ara on veure el
que li agrada. “Les multisales te-
nen una altra política, basada en el
negoci pur i dur”, ressalta Gonzá-
lez Macho. “M’agrada pensar que
puc oferir un producte diferent. És
com els centres comercials, on les
botigues són sempre les mateixes:
crec que al supermercat s’hi ha de
poder trobar Coca-Cola, però que
sota el rètol ‘Begudes refrescants’

hi ha d’haver més coses. Jo intento
que el meu producte sigui com el
Trinaranjus…”. González Macho
acaba afirmant que “és difícil
comptabilitzar quant perdem cada
any per aquest fenomen però és

clar que no hi ha marxa enrere”.
El cert és que el tancament de

sales a Catalunya és constant i —s-
embla— imparable. Segons el Gre-

mi d’Exhibidors, del 2004 a 2008
han tancat a Catalunya vint-i-set
cinemes, mentre que en el mateix
període el nombre d’espectadors
ha baixat un 23%. “No és només
la baixada de públic i el tancament
de sales; agafem aquesta setmana
mateix: s’ha estrenat la pel·lícula
2012 amb 606 còpies. Que algú pu-
gui monopolitzar Barcelona o Ma-
drid d’aquesta manera és el que
em preocupa més i tant com la
pirateria: fins que no es reguli el
tema, recorrent fins i tot a les quo-
tes impulsades per llei, com passa
a França i a Corea del Sud, això
no pot fer més que empitjorar”,
creu Enrique Costa, soci d’Avalon
Productions.

Per Costa, “alguna cosa passa

a Barcelona: fins ara col·locàvem
tantes còpies —o fins i tot més— a
la capital catalana com a Madrid
però ja portem un temps en què
això s’ha complicat moltíssim;
avui el públic de Madrid sembla
apostar de forma més sòlida pel
nostre producte”. Costa també es
queixa de “la mort lenta d’aquest
circuit de sales de poble que abans
perllongaven la vida de les nostres
pel·lícules durant mesos, i que ara
sembla haver desaparegut”.

Miguel Morales, de Wanda Fil-
ms, exposa: “Avui, de cada deu
pel·lícules que estrenem només
dues són rentables; ens falten les
sales on anava el nostre públic tra-
dicional, el més atrevit, i això ho
notem molt a Catalunya”.

Sí, Catalunya ha estat un refe-
rent pel cinema independent (es
calcula que un 25% de la
recaptació d’aquestes distribuido-
res prové del public català) però
aquest pes està disminuint per la
falta de sales disposades a apostar
per aquest gènere fílmic. La nova
llei catalana, que preveu subvencio-
ns pels cinemes que programin
versió original, espera posar remei
a aquestes carències: “Hi ha sales
que no són rentables; amb la nova
llei creiem que molts empresaris
s’animaran a provar coses noves”,
afirmen fonts de la Conselleria de
Cultura de la Generalitat.

Tot un referent nacional com la
distribuidora Filmax exposa, en
boca del seu cap, Julio Fernández,
que “el públic de pel·lícules per a
adults continua preferint sales del
centre que les multisales. Ara bé,

Una sala buida abans d’una sessió, imatge no gaire allunyada de la que ofereix, obertes les portes, en les antigament conegudes com d’art i assaig. / G. BATTISTA

Enrique Costa: “Que un
film col·lapsi Madrid o
Barcelona amb 606
còpies és preocupant”

L’agonia dels cinemes

Mataró, un exemple:
en sis mesos
van tancar totes les
sales del centre urbà

Del 2004 a 2008,
a Catalunya han caigut
27 cinemes i el 23%
d’espectadors
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