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E
l Mag Lari fa el
salt. Un gran salt.
Tot i que amb una
bona xarxa. En el
seu nou especta-
cle, Splenda, les

funcions del qual comencen ofici-
alment el proper dia 6 de desem-
bre, hi haurà des d’un zepelí
–que sobrevolarà cada dia la pla-
tea del teatre Tívoli– fins a una
rèplica exacta de la màscara de
l’home-llop que apareix en el ví-
deo del Thriller de Michael Jac-
kson. O, dit d’una altra manera,
hi haurà més d’un milió d’euros
d’inversió en l’espectacle. Un
projectemolt ambiciós que el po-
pular mag ha pogut emprendre
gràcies al fet que en la producció
s’ha involucrat el Grup Focus
que dirigeix Daniel Martínez. El
resultat és un espectacle de gran
format que persegueix donar
una nova dimensió al món de la
màgia a Espanya, però que, so-
bretot, és un bon compendi del
món del Mag Lari, perquè en ell
l’humor i la màgia més sorpre-
nent es barregen amb l’imaginari
de Michael Jackson, un dels
grans ídols de l’artista.
I per afrontar el repte, Josep

Maria Lari (Barcelona, 1973) ha
volgut acompanyar-se en la di-
recció d’Àngel Llàcer, que du-

rant la roda de premsa de presen-
tació de Splenda no pot evitar
exercir de mestre de cerimònies
unamica rondinaire, bastant des-
cregut i tan exagerat com diver-
tit. Per exemple, recordant que
coneix el Mag Lari des de fa
molts anys, fins al punt, fa bro-
ma, “que diuen que som parella.
No ho som. Tot i que és veritat
que sempre li demano que em
tregui de voluntari als especta-
cles”. I explica que amb Splenda
Lari “ha volgut fer un pas enda-
vant en la seva carrera i dur a ter-
me l’espectacle de màgia més
gran fet mai a la península Ibèri-
ca, per no dir d’Europa”. “No-
més es deu haver vist res sem-
blant a Las Vegas”, conclou
gairebé pletòric, per afegir que
la feina més difícil de la seva fei-
na ha estat aconseguir que, en-
mig de números de màgia “es-
pectaculars, dificilíssims”, es
mantingués la personalitat del
Mag Lari. “Tenia por de perdre’l
dins d’un espectacle tan gran.
No ha passat”, subratlla, i expli-
ca que en la funció tot està calcu-
lat al mil·límetre tret de les inte-
raccions amb el públic. En total,
sumaLlàcer, “l’obra dura una ho-
ra i mitja llarga, i dic llarga per-
què el mag s’enrotlla com una
persiana”.
I llavors entra en acció el mag.

I detalla que ha creat Splenda
amb Miquel Setó després d’un

parell de viatges a Las Vegas per-
què volien dur a terme un espec-
tacle “que aquí no s’hagués vist
mai”. Allà van veure des del que
fa actualment David Copperfield
al muntatge de màgia gegantí
que té instal·lat a l’hotel Luxor el

Cirque du Soleil amb el mag
Criss Angel: Criss Angel believe.
I fins i tot van parlar amb l’aju-
dant d’Angel, Mateo Amieva,
que és de Figueres. Amb tot això,
adverteix, “quan escrivíem
l’obra se’ns n’anava l’olla. I des-

prés va arribar Focus i va dir: ‘La
farem’. Es tractava de veure si
era viable perquè era una mica
com fer la carta als reis, tot era
molt complex. Però la presència
d’Àngel Llàcer m’ha donat gran
tranquil·litat i m’ha ajudat a
mantenir el Mag Lari, i que se-
gueixi la meva línia habitual, en
un espectacle tan gran”. Un es-
pectacle, prossegueix, en el qual
Michael Jackson és molt pre-
sent. “No és cap musical, però sí
que he agafat el quemés m’inte-
ressa d’ell i ho he posat a dins,
des d’una selecció de música
–l’obra comença amb un nom-
bre d’aparicions i desaparicions
en una caixa mòbil enorme i a
ritme de Gone too soon– fins a
l’estètica”, com és fàcil observar
als vestits dissenyats per Josep
Massagué per a Lari i els sis

acompanyants, que fan les funci-
ons d’ajudants i ballarins.
De tota manera, subratlla Lari,

“a qui no li interessiMichael Jac-
kson no se sentirà atabalat. Ni
s’assabentarà que és un homenat-
ge, perquè no hi apareix el seu
nom. Tot i que en el fons –reco-
neix– ho és”. No podia ser de cap
altra manera: Lari, explica Llà-
cer, va fer guàrdia durant hores
davant la porta de la casa del can-
tant per aconseguir-ne un autò-
graf. I quan Jackson vamorir, La-
ri se’n va anar als Estats Units al
seu enterrament.
Ambuna escenografia inspira-

da en l’art déco, Splenda, diu Llà-
cer, conté númerosmolt especta-
culars que de vegades deriven
cap a la tendresa, d’altres a l’es-
pectacularitat i fins i tot a la por.
Però, aclareix, no hi ha cap fil

Dos llibreswAconsegueix èxit a la
televisió, publica regular-
ment un còmic de màgia
a Cavall fort i estrena
obres com Millennium
(2004) i Secrets (2007)

wEl 2002 guanya el
premi al millor espec-
tacle de sala de la Fira
de Teatre de Tàrrega
amb l’espectacle Estre-
lles de la màgia

wEl 1995, un any des-
prés del debut professio-
nal, aconsegueix el pri-
mer premi nacional de
màgia còmica i viatja per
França, Suïssa o el Japó

LA DADA

El Mag Lari ha publicat dos
llibres a Pagès editors:Els
secrets del Mag Lari i, es-
clar, La màgia de Micheal
Jackson

L ’ORIGEN DE ‘SPLENDA’

Després d’anar a Las
Vegas, Lari volia una
obra que no s’hagués
vist mai a Espanya

wJosep Maria Lari
(Barcelona, 1973)
s’inicia en la màgia
professional el 1994
amb el debut al
Llantiol barceloní

Lamàgia fa
elgransalt
L’artista uneix lamàgia i la
música deMichael Jackson
en una obra de gran format

‘Splenda’, al Tívoli, ratifica l’apogeu actual de la màgia
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MAGLARI

Una trajectòriamàgica
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Animalario torna del 7
a l’11 de desembre amb
aquesta obra onírica
dirigida per Andrés Lima

conductor, en tot cas ho és lamú-
sica de Jackson, que tampoc no
és l’únic: “Es tracta demàgia clàs-
sica, un número i un altre i un al-
tre”. Números gairebémai vistos
aquí, només en vídeo asseguren,
però sempre amb un toc renova-
dor. O bé números creats pelma-
teix Lari, dels quals n’hi ha tres o
quatre.
“En escena hi ha molts apa-

rells, caixes i ni una carta, perquè
això funciona en la màgia de pro-
ximitat. També hi ha aparicions i
desaparicions, transformacions,
coses que volen.. i tallem a tros-
sos ajudants i gent del públic,
una cosa que en teoria no es pot
fer i que no és fàcil sense tenir-la
preparada prèviament”, explica
el mag, que assegura que el cor-
pus de la màgia és limitat i que
moltes vegades es tracta d’anar
modificant números clàssics.
“No tenim patents, ho tenim mal
muntat”, afegeix, però “normal-

ment hi ha una ètica entre mags”
i se’ls paga per fer els números.
Per exemple, a Splenda, hi ha un
número amb uns bols quemai no
acaben d’omplir-se d’aigua i pel
qual han pagat 3.000 euros a un
mag rus que ho ha fet tota la vida
i s’ha retirat ja.
Sobre el títol, Splenda, Lari diu

que evoca moltes coses: “Podria
ser el títol d’un disc de Michael
Jackson, i suggereix coses es-
plèndides, orades, brillants, dol-
ces”. Tan brillants que encara
que ara per ara la data de sortida
del Tívoli és el 9 de gener, espe-
ren prorrogar. I n’hi ha que fins i
tot esperen que s’hi quedi molts
anys.c

El circ de Blai Mateu
torna del 22 de
desembre al 8 de gener

Del 15 de desembre al 8 de gener
Comediants parlen de la mort i
del circ de la vida a Persèfone.
Variacions mortals

Biel Mesquida i Carles Molinet
donen vida a la correspondència
dels escriptors el dia 13

Amb Somriures i màgia acon-
segueix el 2010 un gran èxit al
teatre Coliseum, la qual cosa
suposarà la base per fer el salt
al gran format de la seva nova
obra, Splenda

www.lavanguardia.com/cultura

LLEGIU EL CAPÍTOL D’‘EL CREADOR’
PROTAGONITZAT PEL MAG LARI A

EL CODIRECTOR

Àngel Llàcer diu que
ha buscat no perdre
el prestidigitador dins
d’una obra tan gran

LAURA GUERRERO

QUÈ MÉS ESTRENA
EL LLIURE AL
DESEMBRE?

Una escena de La tempestat de Shakespeare en la versió de Declan Donnellan

Circ

BUSCANT LA PRÒRROGA

L’obra serà al
teatre Tívoli fins
al 9 de gener, però
esperen prorrogar

Persèfone

JOHAN PERSSON

Cartes Vilallonga-Porcel

J. BARRANCO Barcelona

D
eclan Donnellan ja
és un mite a Barce-
lona iGirona–als fes-
tivals de les quals,

per fortuna, va periòdicament–
gràcies a les seves poderoses i
sempre reveladores posades en
escena d’obres de Shakespeare.
Ha triomfat ambTroilus i Cressi-
da, amb un sagnant Macbeth,
amb Mesura per mesura o amb
El rei Lear. Però també ha acon-
seguit grans èxits amb un altre
clàssic elisabetià comel prodigi-
ós The changeling, i fins i tot
amb un clàssic contemporani
com elHomebody/Kabul de To-
nyKushner. I des d’aquesta nit i
fins diumenge un noumuntatge
shakespearià del director brità-
nic pren Barcelona, en concret,
el Teatre Lliure de Montjuïc:
La tempestat, una de les obres
més famoses del dramaturg an-
glès, la història del desterrat
duc Pròsper i de la seva fillaMi-
randa, una història demàgia, re-
venja i amor.
Això sí, Donnellan no ve a

Barcelona amb la seva compa-
nyia habitual, els Cheek by

Jowl, sinó amb la companyia
russa amb la qual també treba-
lla des de fa una dècada i amb la
qual planteja una posada en es-
cena molt física barrejada amb
música, dansa i vídeo per donar
vida a l’illa de Pròsper i els seus
servents: el salvatge Caliban i el
servil esperit Ariel.
Donnellan (Manchester,

1953) va parlar ambLaVanguar-

dia durant la passada Biennal
de teatre de Venècia, i va recor-
dar que ja havia afrontatLa tem-
pestat fa gairebé 20 anys i que
llavors la va tractar com una sà-
tira sobre el teatre i la naturale-
sa de l’aparença i la realitat.
Ara, en canvi, la veu com una
històriamolt moderna, plena de
nostàlgia, sobre la necessitat de
control i sobre la necessitat de

perdó. I veu Pròsper com un
personatge en qui no es pot con-
fiar comanarrador. De fet, Don-
nellan apunta que potser no te-
nim dret a explicar la nostra
pròpia història, que no la conei-
xem. “Res no és tan impredicti-
ble com el passat”, deixa anar
amb contundència.
Tanmateix, assenyala, Pròs-

per exerceix, a l’illa on és dester-
rat, el control total, el control so-
bre la seva filla Miranda i sobre
Caliban. “Pròsper és un home
intel·ligent que no pot perdo-
nar, acceptar la pèrdua, avan-
çar, canviar”, diu Donnellan. Es
fa la il·lusió que a l’illa pot con-
trolar-ho tot, però, afegeix el di-
rector, “en realitat l’única cosa
que podem controlar és la nos-
tra fantasia”. Per exemple, diu,
per no viure la vida d’altres, per
ajudar-nos a viure al món real,
sense mentir-nos ni mentir als
fills dient que no morirem, que
la vida serà fàcil en aquest món
en el qual suposadament tenim
dret a tot sense cap gratitud”. A
l’obra, assenyala, el miracle no
consisteix a ser totpoderós, sinó
a poder perdonar després de pa-
tir la pèrdua.c

Penombra

A cavall. El Mag Lari
sobre el cavallet de fira
lacat amb el qual
culmina per sorpresa el
primer número de la seva
nova i ambiciosa
producció, Splenda

DeclanDonnellan, de Cheek by Jowl, dirigeix al Lliure ‘La tempestat’

Pròsperoelcontrol

Donnellan arriba
a Barcelona amb la
companyia d’actors
russos que dirigeix
fa una dècada


