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Amb Splenda per fi  has pogut 
ajuntar les teves grans passions: 
la màgia i Michael Jackson.
Sí, es tracta d’un espectacle de 
màgia de gran format i aprofi tem 
l’imaginari del Michael Jackson, 
la seva estètica, la seva música, 
les seves coreografi es... tot 
embolicat amb la màgia. De fet, 
si algú no coneix Michael Jackson 
li pot agradar igual l’espectacle 
perquè la fórmula és la mateixa 
de sempre: màgia amb humor, 
encara que, ben mirat, això és 
difícil d’imaginar perquè no crec 
que hi hagi ningú que no conegui 
Michael Jackson.
Tu el coneixes molt. De fet, 
tens una col·lecció important 
dels seus objectes, jaquetes 
incloses. Els fas servir per a 
l’espectacle?
No, una cosa no té res a veure 
amb l’altra. Farem una exposició 
del material que tinc, però això 
serà més endavant. Ara cal 
promocionar Splenda, que ens ha 
portat molta feina.

És un espectacle amb més gent 
dalt de l’escenari que mai.
Sí, hi ha més gent treballant i és 
més espectacular. Hem fet un 
joc perquè la màgia tingui a veure 
amb la lletra de les cançons. 
Per exemple, quan es parla de 

gàngsters, sortim amb una serra 
gegant i un vestuari que recorda 
molt Michael Jackson. També faig 
una aparició a l’escenari dalt d’un 
cavallet de fi ra i amb set ballarins, 
i tallem per la meitat una persona 
del públic.
Això deu ser delicte.
No, ningú no mor, si no ja seríem 
a la presó.

Aquest cop tot és molt grandiós, 
oi? No us heu estat de res.
Fins ara no em podia permetre 
fer un espectacle de gran format 
com aquest. Sempre que anava 
a Las Vegas em feia molta enveja 
veure les coses que es fan allà 
i volia portar aquí una cosa que 
s’hi assemblés, una cosa que la 
gent no pogués veure a la festa 
major del seu poble, però sí al 
Teatre Tívoli, i amb això no vull 
dir que no m’agradi actuar a les 
festes majors, però una cosa així 
no s’havia fet mai abans.
Va molt amb tu, oi? Et va 
més aquest tipus de xou que 
l’austeritat de la màgia de prop?
Vaig començar amb màgia de 
més petit format, però la meva 
il·lusió era fer una cosa així. Cal 
una formació molt completa per 
aconseguir-ho perquè no només 
són els jocs de mans sinó que 
t’has de guanyar el públic.
Com et vas formar?
Vaig estudiar fi lologia i teatre, i he 
anat aprenent pel camí.
A Splenda disposes d’un equip 
molt ampli.
Sí, ens ha dirigit Àngel Llàcer, que 
és el primer cop que fa una cosa 
així.
Sempre t’ho havies fet tu tot. Ja 
t’ha agradat que et manessin?
Sí i tant! M’ha tret un gran pes 
de sobre perquè ara no cal que 
estigui pendent de tot durant 
la funció. També hem comptat 
amb la coreografi a de Maite 
Marcos i he tornat a treballar amb 
Miquel Setó. L’escenografi a és 
de Francesc Moreno. Ha estat 
una bona feinada. Des del mes 
d’agost que no tinc ni un sol 
dia lliure. Treballo de dilluns a 
diumenge, des del matí, amb 
reunions, publicitat i entrevistes, 
fi ns al vespre, amb la funció. Era 
important fer aquest gran format, 
però mantenir aquest estil 
d’humor que ens ha funcionat.
I fas alguna mena de ritual per 
afrontar aquest repte diari.
La cosa va de fer un cafè, una 
dutxa, afaitar-me, maquillar-me i 
prendre un Fisherman’s Friend per 
a la gola. Així de senzill.
Uf, qui ho havia de dir!

Josep Maria Lari
El mag apareix cada vespre al Teatre Tívoli 
amb ‘Splenda’, un espectacle inspirat en 
Michael Jackson. Per Ada Castells

Fins ara no em 
podia permetre fer 
un espectacle de 
gran format com 
aquest

 5 
mesos sense dies lliures s’ha 
trigat a preparar un espectacle 
com Splenda. 

La pista de gel de la plaça Catalunya ha tancat portes amb unes 
pèrdues del 5%, tot i la bona acollida de públic.

El Premi Ramon Llull (90.000 euros) de Nuria Amat per Amor i 
guerra ha estat un fracàs: no ha venut ni 5.000 exemplars.Psst...  !!
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