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ANGEL LLACER, DIRECTOR I ADAPTADOR DE 'LA MAGIA DELS KI-KlDS'

"El pú li menut és n
Text Teresa Bnma Fotos Jordi Canyameres
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actor, prof esso r, director... i en to
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els casos, molt brillant. Als 30 anys va
dirigir Ja en tinc 3D!,una perla rodo-
na sobre la suposada crisi que es viu en
aquesta edat; als 31 ha dirigit Tenim

un problema -encara de bolos-, centrada ja en
la vida en comú i les infidelitatsque aixo com-

porta. No obviarem la seva faceta de pro-
fessor d'Operación Triunfo. La populari-
tat que li ha donat el programa l'ha por-
tat a apareixer encara més a la televisió,
fer de presentador... a fer-sefamósa tot
arreu. Pero avui ens centrarem en
1'homedeteatre, aplaudit, premiat re-
petides vegades: Premi Butaca 1998
al millor actor musical d 'Elsomni de
Mozart. Premi Butaca 2000 al millor
actor de repartiment de Mein Kampf;
nominació al premi Max 2002 com a

millor actor de repartiment de The FUll
Monty... Ens interessa el director que

als 31 anys ha creat un estil inconfusible,
un plantejament escenic personal. El sim-

p¡'tticpero sincer crític de teatre de RAC1,
1'actor, el cantant... L'Ángel Llacer nen gran

que diu que no sap música pero que no para de fer
musicals. 1que, sempre inquiet, s'ha embolicat
en una aventura nova: ahir va estrenar La magia
dels ki-kids, un musical per als microbis de 3 a 7
anys. Ofins a 80 anys, perque tots -en ho diu-
portem un nen dintre.

¿És la primera vegada que fas teatre per a
nens tan petits?
Sí, i és forQainteressant perque als nens no els pots
enganyar. Si s'avorreixen, t'ho fan notar. Has de
dominar molt el ritme de l'obra per tenir-los atents
tota 1'estona, i aixo és una feina molt dificil. He des-
cobert que el públic menut és molt més exigent que
el públic adult perque els nens són purs.

ir'has documentat en escoles o centres d'es-
plai per veure una mica les reaccions deis nens
abans de dirigir el muntatge?

No. Em deixo guiar per lameva intulció. Als as-
sajos em trec la cuirassa d'adult i dirigeixo

amb una mirada infantil.Crecque tots din-
tre nostre tenimun nen que sap veure el

que esta bé i el que no.
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és exigent queI'adult"
Coneixies els ki-kids?
No, només coneooaBaby Einstein perque tinc un
nebot de dos anys i mig i tenia els DVD.Araja esta
preparat per entrar al món deis ki-kids!

¿T'hi hastrobat comode, amb un musical tan es-
pecial i tan diferent del que havies fet fins ara?
Mült comode i sobretot molt contento Durant els
assajos l'humor m'ha anat canviant a millor, ha, ha,
ha! Aquesta obra té el poder de fer feliQla persona
que l'esta mirant des de la platea i els actors que la
fan des de l'escenari.

Les histories deis ki:.kids són curtes, pero I'es-
pectacle és de lIarga durada. T'ho van donar
així o n'has fet una adaptació?
La Roser Pujol es va posar en contacte amb mi per-
que volia portar els ki-kids! al teatre. Jo em vaig
mirar els DVDi emvaig aprendre totes les canQons
de memoria i amh aixo vaig pensar un fil argu-
mental per ajuntar les canljons que més m'agra-
daven. Per a mifer teatre és com fer magia i per
aixo vaig decidir titular l'obra La magia deIski.
kids! J o vaig agafar els personatges que ja existien
i els vaig fer viure una nova aventura.

La música, les coreografies... s'han creat ex-
pressament per a I'obra o ja existien?
Lamúsicaés deI'OscarLariosi éslamateixadeis
DVD,i les coreografies són delPedro delRey ihan
estat creades expressament per al'obra.

Has aconseguit que els actors mirin i parlin
com els nens i s'emocionin com els nens. El
públic oblida que ja no ho són!
Jo tinc una manera deferteatre queobligaelsactors
a tenida conscienciaqueestanjugant alescenari,en
frances actuar es diujouer...quevoldirjugar.Perfer
aixonecessites ser un nen i apartar-te del'adult.

Són genials. Els vas trobar en un casting?
. Vaig fer un casting d'actors perque penso que hi ha
molt de talent i no sempre es donen les oportuni-
tats per demostrar-lo. L'equip artístic ja treballa
amb mi des de fa uns quants muntatges.

Com es fa un casting, on us adreceu?
A traves d'associacions d'actors, escoles, amics i el
boca-orella. Com més gent vingui, millor. Jo inten-

Tine mal geni
quan em des-
perto als ma-
tins, pero tre-
ballant... no!
Només falta-
ria! Asobre
que em pa-
guen per fer
el que més
m'agrada!

Intento que qui
ve al casting
mai tingui la
impressió de
ser jutjat. Ha
faig, tal com es
diu, 'de ban
raUlo' i, entre
bl'Omai broma,
vaig destil.lant
el talent

to que la gent que ve al casting mai tingui la im-
pressió de serjutjat. Hofaig, tal comes diu, de bon
rotllo,i entre broma i broma, vaig destil-lantel ta-
lento És molt difícil fer un casting, pero aquest
m'hasortitmoltbé.

Tens mal geni quan dirigeixes?
. No!Tinc mal geni quan em desperto als matins, .

pero treballant... no! Només faltaria: a sobre que
em paguen per fer el que més m'agrada...

Se n'ha de ten ir?
No. Hi ha gent que en té molt... pero tenenpocs
amics. Elque sí que s'ha de tenirés determinació
i seguretat a I'hora de decidir a.lg¡macosa.

Vas estudiar a Esade pero vas anara parar al
teatre. Ets mestre de cant, fas música, fas mu.. .

sicals, balls de saló, coreografies... d'on vas
treureel temps peraprendre tot aixo?
No sóc mestre de cant, no sé música, perosempre
he estat relacionat amb el món deis musicals perque
m'agrada cantar i diuenque ho faig bé. He estudiat
a I'Institut delTeatre i alla estas en contacte amb
moltes disciplines relacionades amb el món. de l'art,
ijo que sóc una esponja aprenc de tot el que veig.

A quina edat vas tenir les primeresinquietuds
escEmiques?
De benjove. La primera vegada que vaig pUjar a mi.
escenari va servestit amb uns bolquers en una obra
de Guillaume Apollinaire. Va ser el meu naixement
teatral. Devia tenir uns tretze anyS. La primera ve-
gada que vaig anar al teatre va ser perque havia d'ac-
tuar. De fet, m'agrada molt més fer-lo que veure'l.

Als 31 anysets tot un personatge, conegudís-
sim, que s'ha guanyat la fama amb tots els me~
rits, amb nombrasos premis al cabas. Enels dos
últims muntatges que has dirigit, tots dos geni-
als, Ja en tine 3D! i Tenim un problema, has
creat estil, una manera nova de transmetre
emocions. Com es fa per fer-ho tot bé?
Treballant molt, pero no ho sé fer tot bé: planxo.
fatal... entre moltes d'altres coses...

I com t'ho fas per no estar estressat?
1qui t'ha dit que no estic estressat?!!!! Pero sempre
porto una ampolleta de flors de Bach a la butxaca! Q
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