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Escenaris d’Entrada

El mag més popular de Catalu-
nya oferirà demà dues funcions a
Sant Fruitós de Bages. El Mag Lari
recuperarà la seva faceta d’il·lu-
sionista i xòuman de proximitat i
pujarà a l’escenari del Teatre Casal
Cultural amb l’espectacle La mà-
gia del Mag Lari, preparat per po-
der girar per diverses poblacions
del país que disposen d’equipa-

ments de petit i mitjà format. 
La màgia i l’humor són els dos

grans arguments dels muntatges
amb què Josep Maria Lari s’ha fet
un nom en l’escena catalana. Les
seves actuacions són una combi-
nació d’il·lusionisme i interacció
amb el públic que han convertit
aquests directes en una proposta
seguida per nombrosos especta-
dors arreu del país.

En els darrers temps, el Mag
Lari ha protagonitzat xous de gran
format com Splenda, amb el qual
va triomfar tant a Barcelona com
en la gira que va dur a terme per
Catalunya. Produccions ambicio-
ses en què l’artista mostra el seu
rostre d’estrella mediàtica i deixa els
assistents amb la boca oberta cons-
tantment.

En aquesta ocasió, recupera la
proximitat amb el públic i durant
una hora apropa la platea al món
de la màgia amb el seu estil in-
confusible. Per als qui mai han
vist una de les seves posades en es-
cena, la seducció és gairebé im-
mediata. Per a la resta, Lari sempre
és garantia de rialles i sorpreses,
tant en els números de jocs de
mans, com en altres trucs clàssics,
com en aquells en què fa participar
algun espectador.

Canvis de vestuari, jocs de llums,

música i el magnetisme dels efec-
tes especials arrodoneixen un es-
pectacle en què també pren part
Pol Quintana, alhora actor i regidor,
un nom habitual de la compa-
nyia del Mag Lari. Des del 1994,
l’intèrpret ha estat al capdavant de
fins a nou muntatges, els primers
dels quals van mostrar la seva ha-
bilitat per a la màgia de petit format
i els darrers, com l’esmentat Splen-
da, la capacitat per equiparar-se als
grans noms del concert mundial de

la disciplina.
Les dues actuacions de demà a

la tarda faran tornar el Mag Lari a
Sant Fruitós després d’uns quants
anys d’absència. En la seva anterior
visita va oferir el seu xou dins de la
programació de la Xarxa d’espec-
tacles per al públic infantil. Ara,
convertit en una celebritat, fa pa-
rada i fonda novament a la locali-
tat bagenca. A falta d’un dia, encara
queden algunes localitats a la ven-
da per a les dues funcions.
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La seducció del Mag Lari 
L’artista oferirà dissabte dues funcions a Sant Fruitós de Bages

Il·lusionisme

L’ESPECTACLE

Teatre Casal Cultural. Carretera de Vic, 3.
Sant Fruitós de Bages. Dia: dissabte, a les
17 i les 20 h. Entrades: 15 euros. Es poden
comprar anticipades per 12 euros, a l’Àrea de
Cultura (matí) i el Nexe (tarda), de Sant Fruitós
de Bages, i a les taquilles del Teatre Kursaal de
Manresa. Per internet, a www.kursaal.cat. 

La màgia del Mag Lari

TRAU
Avui i demà, a les 22 h; diu-

menge, a les 19 h. Guillem Albà
torna a l’Aurora i mostrarà el cantó
més tendre del seu humor amb
Trau, després d’haver trepitjat l’es-
cenari de Cal Font amb dos mun-
tatges tan arrauxats com Sketcho-
frènia (2008) i Flirt (2010). El pro-
tagonista de la nova proposta d’Al-
bà és un personatge que col·leccio-
na moments i els emmagatzema
abans que caduquin. A partir d’a-
questa idea argumental, Trau refle-
xiona sobre la importància de sa-
ber viure cada instant davant de la
fugacitat del pas del temps. A més
de les tres funcions previstes per a
aquest cap de setmana, demà, dis-
sabte (18 h), es realitzarà una xer-
rada al cafè de l’Aurora amb els ac-
tors Blai Rodríguez i Guillem Albà i
la cantant Anna Roig, autora de la
música del muntatge. Igualada
(Teatre de l’Aurora). Entrades:
15 euros. www.teatreaurora.cat

AL COBERT DE LES ESTRE-
LLES
Dissabte, a les 22 h; diumen-

ge, a les 19 h. Segon cap de set-
mana de funcions de l’obra Al co-

bert de les estrelles, escrita i dirigi-
da per J.M. Parcerisa, al Tatrau Tea-
tre. El muntatge, interpretat per
Mia Parcerisa, Clara Corominas i Os-
tap Sokhastskyy, presenta un
obrer, un burgès i una noia, que és
la parella del primer, passant la nit
en un bosc de la Catalunya Central,
en el marc d’uns conflictes socials
que pateix el país en el camí cap a
la sobirania. Solsona (Tatrau Tea-
tre). Entrades: 10 euros.

SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU
Avui, a les 20.30 h. La Mostra

de Teatre als Instituts s’inicia avui
amb la posada en escena del Som-
ni d’una nit d’estiu de Shakespeare
a càrrec dels alumnes del taller ex-
traescolar de teatre del Pius Font  i
Quer de Manresa., sota la direcció
d’Ada Andrés. Manresa (Teatre
Conservatori). Entrada gratuïta.

SI N’ERA SALVADOR ESPRIU
Avui i demà, a les 21 h; diu-

menge, a les 19 h. Espectacle so-
bre l’obra de Salvador Espriu, de qui
enguany es commemora el cente-
nari del naixement. Esparreguera
(Teatret). Entrades: 5 euros
(menors, 3 euros).









MÉS PROPOSTES

El barceloní recupera la màgia
de proximitat amb un xou
d’una hora de durada que
combina il·lusionisme i humor

El mag Lari, en l’actuació que va fer a final de l’any passat al Kursaal
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