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ESPECTACLES

Mag Lari: «‘Splenda’ ens va quedar 
massa gran i no l'hem pogut girar gaire»
El popular il·lusionista omplirà dissabte i diumenge La Faràndula amb nous trucs
Després del gran 
desplegament 
escenogràfic i de 
ballarins de l’exitós 
Splenda, ara està de 
gira amb La màgia del 
Mag Lari, que conté 
nous números en la 
seva línia d ’humor, 
participació del públic i 
també grans il·lusions. 
Es veurà avui (20h) 
i demà (18h) a La 
Faràndula.

CARLES GASCÓN

Excepte alguna entrada sola, 
ja només queden algunes loca
litats lliures al primer pis de 
La Faràndula, dissabte i diu
menge, per veure el Mag Lari, 
que abans va causar sensació 
amb l'espectacular Splenda: 
mitja dotzena de ballarins i 
luxosos aparells i escenogra
fia per homenatjar el seu fdol 
Michael Jackson.

Aquest que roda ara no té 
res a veure, avisa. És una altra 
cosa. I és que «Splenda ens va 
quedar massa gran i no l ’hem 
pogut girar gaire», reconeixia
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CIA MAG LARI

«La màgia del Mag Lari» forma part de la programació de LaSaia Miguel Hernández

dijous en entrevista telefònica 
amb D.S.

Més en sintonia amb els 
temps actuals, La màgia del 
Mag Lari, on l'acompanya 
l'actor Pol Quintana, «està

pensat per poder anar a tot 
arreu», continua el popular 
mag. Això sí, amb trucs nous 
i un «espectacle típic del Mag 
Lari, amb números visuals, de 
participació, grans il·lusions...

i to t basat en el sentit de l’hu
mor». No vol destacar-ne cap 
en concret, així com tampoc la 
música escollida per a l ’oca
sió. Només deixa anar que 
«fem el número d'escapisme

més ràpid del món». I insisteix 
en transmetre una idea global: 
«màgia perquè la gent pugui 
riure i passar-s’ho bé».

Humor al límit
Els que coneixen la marca Mag 
Lari, que en són molts si es 
veu l’èxit de taquilla, ja saben 
què es trobaran. Per exemple, 
aquest humor que pot arribar 
a «incomodar» al públic i portat 
«fins el límit, m'agrada jugar

«Fem el número 
d ’escapisme més 

ràpid del món», 
destaca

amb això», confessa.
Molts canvis de vestuari i 

efectes de llum arrodoneixen 
una sessió que és doble i està 
organitzada per LaSaia Miguel 
Hernández, que de tant en 
tant programa a un altre tea
tre municipal. Seran dos pas
sis idèntics d ’un artista que 
debutava, ara fa 20 anys, al 
petit cafè-teatre Llantiol. Però 
estava clar que la seva ànima * 
de ’showman' necessitava 
més espai per volar ■

El musical còmic «Golfus 
de Roma»f de Sondheim, 
gran aposta al Ciervo
S’estrena l ’adaptació de Jordi Martí

CARLES CASCÓN

El Ciervo Teatre ha apos
tat fort aquesta temporada i 
un dels seus grans reptes és 
Golfus de Roma o coses que 
passen quan vas cap el fòrum, 
l'hilarant musical del pare 
indiscutible del gènere modern, 
Stephen Sondheim.

Les seves lletres i músiques 
van saltar el 1966 a Hollywood 
amb un film clàssic de Richard 
Lester del 1966 (amb Michael 
Crawford, Zero Mostel, Annette 
Andre i un Buster Keaton en la 
que seria la seva última pel- 
lícula, ja que patia un càncer) 
i ara El Ciervo porta aquest

humor ’slapstick’ , ple d ’exces
sos, al seu escenari del carrer 
Viladomat, 26.

S’hi estrena aquest dissabte 
i es veurà tres caps de set
mana (dissabtes a les 22h. i 
diumenges a les 18h: 9 euros 
i 7 euros amb Atrápalo, flyer o 
segell del S.T.A.).

Es tracta d ’una nova versió 
adaptada al català pel fill del 
director, Jordi Martí, amb voca
ció de «gran producció musi
cal». Per als actors representa 
el debut en el musical però han 
comptat amb la «col·laboració 
inestimable» de Mar Fayos i 
Glòria Iniesta, professores de 
cant i ball respectivament.

a  CIERVO

El muntatge estarà en cartell des d’aquest dissabte i fins el 16 de febrer els caps de setmana

Dirigida per Pere Martí, 
aquesta recreació de la popu
lar A Funny Thing Happened 
on the Way to the Forum ens 
recorda totes les trampes, 
enganys i subterfugis que ha

d’elaborar Pseudolus, l’esclau 
del ciutadà romà Hero, per tal 
que aquest pugui fugir amb la 
seva enamorada, Philia. I ell 
guanyar la seva llibertat.

Entrades i sortides, embo

lics de faldilles, personatges 
que sovint es fan passar per 
altres o comentaris satírics 
sobre les classes socials són 
alguns dels atractius d’aquest 
Sondheim ple de passions ■


