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Ozom és l'enigmàtic títol de l'espectacle que el Mag Lari estrenarà al Teatre Condal el proper 14
de desembre (prèvies des del dia 1). Enigmàtic, perquè no ha volgut delatar-ne el significat: "És
sorpresa!", ha dit. Però ens ha explicat prou coses per augurar que serà un dels espectacles que
ho petaran tot aquestes festes. Jordi González, director de continguts de Focus, en presentar la
roda de premsa ha assegurat que "és un gran espectacle amb molt interès mediàtic, probablement
el que té més teatralitat dels que ha fet fins ara, molt sorprenent i, a més, he de dir que el Lari és
un dels grans artistes que fan les coses a ma, artesanalment. És encara un home de furgoneta, i
d'aquests ja no queden!"

El creador de la dramatúrgia i també director és en Mag Lari, que aquest cop ha comptat amb
David Pintó com a codirector. L'acompanyen a la interpretació els seus ajudants Albert Obach,
Òscar Soto i Dani Corrales. L'escenografia és de Francesc Moreno i Miquel Setó, el de Efimer, la
companyia que s'ha ocupat de la construcció de l'escenografia. Això mateix ja us dona una idea de
l'espectacularitat a la que ens enfrontem: Efímer es caracteritza pels seus muntatges de gran
format, molt vistosos i de diversos materials. Setó també ha ajudat al Mag Lari en la creació
general, argument, muntatge... una feina que ha durat dos anys i mig.

Ozom és un cabaret màgic, d'alta volada del que Lari n'és l'amfitrió. Per fer un espectacle més
complert, convida quatre grans mags, cada un d'ells amb la seva raresa i peculiaritat personal.
"Tots porten coses molt xules d'allà on venen. Coordinar-los a tots és complicat, però en Lari té un
gran backgound. El que passa, però, és que ell mateix els interpreta tots quatre. En aquest
espectacle descobrirem que dins d'en Lari hi ha molts mags", explica David Pintó.

Josep Maria Lari -el Mag Lari- tenia moltes ganes de fer una cosa diferent: "Porto 23 anys fent
màgia, fent espectacles unipersonals, jocs de mans alternant amb el públic, amb decorats
senzills... L'últim espectacle Splenda va posar un punt innovador a la meva carrera pel seu tarannà
de gran format tipus Las Vegas. Ara que ja està fet i que va funcionar bé, em va portar a la
reflexió: i ara què faré?" Interpretar diferents estrelles de la màgia ja fa temps que li rondava pel
clatell, però "és molt difícil, no em sentia prou madur", diu. I continua: "També volia fer una cosa
més teatral, explicar històries i trencar amb l'esquema del Lari de sempre. Gràcies a la complicitat
de Focus i a que m'he fet una mica més madur, estic molt illusionat de poder-ho presentar,
finalment. I molt cofoi!"

Ozom és un espectacle d'aquells trepidants on passen moltes coses en molt poc temps. "A més de
fer una Gala de Mags molt diferents l'un de l'altre, m'interessava mantenir el personatge del Lari.
Per tant, ell és el presentador dels quatre convidats, tan especials que crec que el públic fliparà
bastant," assegura. El Pintó ho confirma: "Són estripats i estan als antípodes d'en Lari, Crec que
se'ns ha anat molt la pinça... Però al Lari se li dona bé interpretar altres personatges. Els porta al
cap des de fa anys i té molt meditat el que vol. Ell és la suma de tots." I encara diu: "En Lari és
molt rigorós i té una imaginació sorprenent. L'argument conté transformacions que alhora són
homenatges."

ELS PERSONATGES



Som a un teatre de gran format, de molt gran format. L'escenografia s'assembla més a un Palau
que a un teatre, un Palau de vegades daurat que, amb l'ajut d'un joc de llums i un fons canviable,
es pot convertir en una catedral gòtica, un hivernacle victorià, una galeria modernista... Són les
escenografies dels diferents mags, totes en una. Hi ha també un joc de cortines i -nos és sorpresa
perquè ens l'ha deixat retratar- una escultura gegantina d'en Lari! Com veieu, senzillet.

Un dels Mags es diu Gin Clark. És ros, porta els cabells llargs i sarrell. Amb ell, Lari fa un
homenatge a Doug Henning, un dels Mags més importants de Las Vegas, que es va retirar
prematurament: "Era com el Júlio Iglésias dels Mags de Las Vegas, quan li va donar per anar a
meditar a la Índia als 40 anys. Per substituir-lo es va crear el personatge de David Copperfield, un
mag bo però que només tenia 17 anys. La CBS no es podia quedar sense Mag!", explica en Lari.

Ben diferent a en Clark és el Goretti, especialitzat en la màgia gore, rèplica del Mag Criss Angel,
"el segon de Las Vegas, després de Clark!", sempre vestit de negre o sinistre, imitant personatges
tenebrosos: "Aquest es dedica a tirar ganivets, tallar la gent per la meitat... És un destroyer! Porta
xupes, cadenes, anells i altres estris. He buscat l'antítesi de Copperfield, que és un mag molt
elegant," explica Lari.

Hi havia un gran mag, en Cirici Pascual, ara un avi que ja s'ha retirat: "Jo li demano que torni.
Primer no vol, però el convenço!", diu Lari. És un tribut al mag barcelonès Fructuós Canonge, molt
conegut al seu temps. "Va començar com a limpiabotas a la pl. Reial i, després, va actuar a tot el
món. Però es va quedar cec i va tornar a la Plaça Real. " Avui, a la Plaça hi ha una placa dedicada
a Canonge.

Acabem amb un no menys pintoresc capellà, en Wenceslao Padró, amb el que Lari recorda
Wenceslao Ciró, un escolapi de Castelterçol: "Es mereix que se'l recordi! Feia ventrilòquia amb en
Luisito, un nino vestit de comunió que recitava fragments del Catecisme. Són històries una mica
ficcionades però fetes des del carinyo. M'apassiona fer-les. La família m'ha deixat el Luisito original
perquè en faci la rèplica!" El Lari explica també que en Wenceslao va escriure 13 llibres de màgia:
"Ell va inventar el concepte de Màgia escrita per a professionals."

Tot aquest transformisme es fa amb la màxima pulcritud fins al punt que "no vull que la gent vegi el
Lari disfressat. Em transformo, seguim una mica l'estil Cubana. No volem caricatura, busquem la
versemblança, encara que siguin personatges extrems, Faig fregolisme, però Fregoli no només és
sinònim de canviar-se ràpid. Es transformava de dalt a baix, es posava fins i tot pròtesi dental si
calia. Nosaltres no fem un quick change, volem realitat." Va reconèixer que es posava pròtesi
dental dos cops.

A banda de les metamorfosis d'en Lari, hi ha els tres ajudants que es mouen, ballen i "fan riure
molt. I la veu en off d'en Pere Arquillué, que va dient coses..."

UNA POSADA EN ESCENA MOLT COMPLICADA

És evident que no és un espectacle que es fa amb dos mesos d'assaig i prou. Només en vam
veure un tast i ja ens va quedar molt clar. Tenim unes xifres:

Hi han participat més de 60 persones.

L'escenografia es transforma en cinc ocasions.

S'utilitzen 20 parells de sabates, creades expressament per a l'ocasió.

El Mag lari fa 14 canvis de vestuari.

En els diferents números intervenen 11 persones.

Hi ha música, també. Cada Mag hi porta la seva. El cant dels ocells, Queen, Boney M i Ray
Conniff, com a mínim.

Pintó explica que "la meva feina ha estat emmirallar-lo, posar-me a fora i ser els seus ulls. En
poques reunions vaig entendre el que necessitava i ens hi vam posar. Ho té tot molt clar però no
ho pot fer sol. Hi ha molta feina de detalls, s'ha de coordinar molta gent". En Lari afegeix: "Fem
direccions separades. Jo ho concebo, tinc clares les peces, li explico i me'n despreocupo." Pintó
respon: "Normalment tens un guió... Aquí tens un muntatge en tres dimensions! Ell escriu



l'espectacle amb aparells, efectes i tot el que necessita. Però és sobretot una feina de coordinació.
Lari s'hi fica de ple, és generós, s'hi deixa la pell."

Farà escapisme, caixes impossibles... illusions d'alta volada. I tot això, sense saber què vol dir
Ozom. Per si no ens ha quedat clar "és la primera vegada que no faig ni un joc de mans amb
cartes! És un espectacle molt gran, molt arriscat, poden fallar coses..." confessa el mag, cosa que
Pintó confirma dient: "A mi sempre m'ha agradat la màgia i quan m'ho va proposar, vaig pensar
que faria una cosa diferent, que seria xulo, divertit. I ho és, però... davant del risc se li envà l'olla.
Si veiéssiu el pollo que tenim muntat darrere l'escenari!"

Ho diu somrient, amb cara de felicitat.


