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El Mag Lari, il·lusió per    
a totes les generacions 
en tres sessions plenes
Vic Està clar que la màgia del Mag Lari 
no il·lusiona només els infants. El públic 
intergeneracional que va omplir tres ses-
sions a L’Atlàntida de Vic, entre dissabte 
i diumenge, n’és la millor demostració. I 
és que Splenda, el seu darrer espectacle, 
tampoc no és un muntatge de màgia con-
vencional. Els trucs de màgia, el muntatge 
coreogràfic –amb el centellenc Roger 
Molist entre els sis ballarins que l’acom-
panyen– i la música, tot plegat entorn de 
l’imaginari Michael Jackson, del qual Lari 
és un admirador confés, converteixen 
Splenda en un espectacle total, “l’espec-
tacle de màgia més gran que s’ha produït 
mai al país”, descriu el mateix Lari. Un 
Lari més Lari que mai, convertit en show-
man en majúscules, que converteix el seu 
particular sentit de l’humor, la interacció 
amb el públic i uns trucs –alguns real-
ment sorprenents– en l’eix de dues hores 
que passen com per art de màgia. I això 
que ell mateix adverteix, abans de comen-
çar, que “tot el que veuran a partir d’ara 
és improvisat”. O gairebé. M.E.
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CRÍTICA DE TEATRE

Un final doblement feliç
‘Burundanga’, de Jordi 
Galceran. Cia. FlyHard. 
Direcció: Jordi Casa-
novas. Intèrprets: Carles 
Canut, Roser Blanch, 
Clara Cols, Pablo Lam-
mers i Sergio Matamala. 
Teatre Cirvianum de 
Torelló. Dissabte, 10 de 
novembre de 2012.

Torelló

Carme Brugarola

Com fer-ho perquè les coses 
més difícils puguin ser 
fàcils? Jordi Galceran, el nos-
tre dramaturg més universal 
gràcies a l’èxit d’El mètode 
Gronhölm, ho aconsegueix. 
El seu secret rau a fer dir als 
seus personatges la veritat, 
encara que hagi de fer servir 

La paraula de Pere 
Calders, a Torelló
Torelló La Biblioteca Dos 
Rius de Torelló recorda 
aquest dijous el centenari 
del naixement de l’escriptor 
Pere Calders amb l’especta-
cle La paraula en viu. Textos 
del mateix Calders, J. V. Foix, 
Joan Sales i Mercè Rodo-
reda, revestits de música i 
il·lustracions, conformen el 
muntatge, que es podrà veu-
re a les 8 del vespre.

La dansa moderna, 
explicada a Vic 
Vic Toni Jodar, ballarí i mes-
tre de dansa, apropa la dansa 
actual als espectadors en una 
acció parlada que es podrà 
veure aquest dijous a l’Insti-
tut del Teatre de Vic, a partir 
de les 9 del vespre. Toni 
Jodar explica la dansa moder-
na i contemporània mostra 
l’evolució del clàssic al con-
temporani, fent referència 
als diversos gèneres.

una droga: la burundanga 
(escopolamina). No s’està 
d’explicar que aquesta droga 
es fa servir a Sud-amèrica 
per violar dones, i que també 
s’ha utilitzat per fer interro-
gatoris. 

Els personatges de 
Burundanga confessen els 
seus secrets: són membres 
de la banda terrorista ETA. 
Galceran quan va començar a 
escriure l’obra va jugar fort. 
Aleshores la banda encara 
estava en actiu i el risc era 
evident. L’estratègia de fer-
ne una comèdia, la seva gran 
especialitat, va ser un encert. 
A banda de ser terroristes, 
els nois de la nostra comè-
dia també ens confessen les 
seves debilitats més huma-
nes, l’amor, la frustració, 
les il·lusions, les angoixes, 

eines que hàbilment utilitza 
Galceran com a ham perquè 
es pugui dissoldre una ban-
da terrorista. Enmig de tot 
plegat, l’agilitat dels diàlegs, 
els malentesos, les sorpreses 
ens engresquen a riure i ens 
fan gaudir de l’esperança de 
creure que potser els impos-
sibles poden ser una realitat. 
Actualment la banda terro-
rista ETA està en vies de dis-
soldre’s totalment.

El director fa jugar els 
actors en clau de comèdia 
buscant uns personatges 
molt estereotipats i artifici-
osos. Juga conscientment el 
distanciament amb el públic, 
per acostar-nos únicament la 
part més humana dels seus 
diàlegs i les mirades de com-
plicitat entre els seus perso-
natges. Burundanga és una 

comèdia amb romanticisme: 
l’esperit romàntic de l’em-
presari segrestat, recordant 
la seva època d’activista con-
tra la dictadura i que encara 
que vulgui donar lliçons als 
terroristes els fa desistir de 
la seva empresa, l’esperit 
romàntic dels enamorats 
quan s’il·lusionen per les 
seves vides en comú… i l’es-
perit, potser no tan romàntic, 
però amb la picardia que cal 
quan el terrorista basc s’in-
teressa per la figura d’una de 
les protagonistes. Els malen-
tesos estan a flor de pell i el 
factor sorpresa, tot i dedu-
ir-lo, no es perd al llarg de 
l’obra. En definitiva, ni tots 
som tan bons ni tan dolents i 
Galceran en sap triar la part 
positiva per fer-ne un final 
feliç. Doblement feliç.

Els millors projectes dels arquitectes 
de la Catalunya Central, reunits a Vic
Vic

J.V.

Els millors projectes arqui-
tectònics que s’han realitzat 
els últims dos anys a Osona, 
el Bages, l’Anoia, el Bergue-
dà i el Solsonès s’exposen 
a partir d’aquest dimarts 
al Casino de Vic, en la 6a 
Mostra d’Arquitectura de les 
Comarques Centrals. Aquest 
mateix dia s’entregaran els 
premis a les obres més des-

tacades de les 9 modalitats 
en què es divideix la convo-
catòria (que inclou edificis 
nous, privats o públics, reha-
bilitacions, intervencions en 
espais interiors o exteriors 
i planejaments urbanístics). 
En total, s’hi han presentat 
83 obres, de les quals 33 
s’han fet a Osona, la comarca 
que més n’aporta per davant 
del Bages (33). 

Les biennals d’arquitectura 
que s’organitzaven ja per tot 

el territori català s’han agru-
pat ara sota la marca única de 
Mostra d’Arquitectura Cata-
lana. “L’objectiu és donar 
més visibilitat a l’arquitectu-
ra”, diu Miquel Sitjà, delegat 
a Osona del Col·legi d’Ar-
quitectes. Els edificis que es 
mostren són els que “donen 
servei”, al marge de “la gran 
arquitectura mediàtica”, i 
majoritàriament són projec-
tes fets abans de la crisi que 
ha afectat la construcció. 


