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Un día moit especial: 
la cavalcada de Reis

Per fi he pogut realitzar un dels 
meus desitjós de vida: sortir a la ca
valcada de Reís. Tot plegat va ser 
molt màgic, ple de bona voluntat, 
perquè tota la canalla pogués gau
dir al màxim de l'arribada dels Reis 
Mags d'Orient.

A l’Escola Pia de Terrassa es res
pirava molt bon ambient, molta 
il·lusió i ganes que lot sonis bé.

Quan veus la cavalcada no et pots 
imaginar tota la feina i esforç que 
hi ha al darrere. Vull agrair i felicitar 
tots aquells voluntaris que van de
dicar part del seu temps perquè la 
cavalcada fos un èxit un any més.

Anna Posas Ballester

Alguna cosa passa en 
el club Handbol Terrassa
Tornen al club jugadors que havi
en marxat, canvia l’entrenador i el 
primer equip no para de guanyar, 
s'organitzen homenatges i activi
tats de promoció de l’handbol fe
mení, es convoquen les primeres 
eleccions per renovar la junta direc
tiva en set anys... Alguna cosa pas
sa en el Club Handbol Terrassa 

I és que, després de set tempora

des al front del club, el president, 
Pedro Alagón, ha decidit fer-se a un 
costat i deixar pas als que empen
ten. I n'hi ha que empenten, i molt, 
perquè han tomat la il·lusió i les ga
nes de fer coses.

Quan Pedro Alagón es va fer amb 
la presidència es va trobar amb un 
club en hores baixes, amb només sis 
equips, sobre el que pesaven impor
tants riscos i amenaces. Prou feina 
va tenir a completar un grup de gent

per formar la junta. Mercès a un tre
ball seriós amb les escoles i la mà de 
Xavi Font a la secretaria tècnica, les 
coses han anat canviant a millor i 
ara disposem d’onze equips, tres 
d'ells femenins.

Amb tot arriba un moment en 
què els projectes s’esgoten, la gent 
es cansa..., i toca deixar pas. Pedro 
ens deixarà sens dubte el club mi
llor que el va trobar. Continuaran 
pesant importants riscos i amena

ces, algunes velles i altres de noves, 
però millor que el va trobar. En 
aquests anys hi haurà hagut coses 
bones i no tan bones, hi haurà qui 
s'hagi pogut sentir menystingut o 
dolgut, però, pel que he pogut co
nèixer de la seva persona, les deci
sions que hagi pres hauran estat 
pensant en el bé del club.

I què ens deparará el futur? A 
punt de convocar-se les eleccions 
s'albiren dues candidatures amb di

ferències en els projectes més de 
forma que de fons. Entre les dues 
sumen més de 20 persones dispo
sades a treballar perquè les coses 
funcionin. Quin potencial, quina 
diferència amb el que es va trobar 
el senyor Alagón! I, el que és més 
important, hi ha ganes d’aportar, de 
construir.

Doncs fem-ho! Posem-nos a su
mar en lloc de restar. No deixem es
capar el talent Si som capaços d’ar
ribar a una candidatura de consens 
podem fer les coses no bé sinó molt 
bé. Tan bé que podrem captar l’in
terès d’institucions públiques i pri
vades de la ciutat, que ens ajudaran 
en el nostre camí, a créixer i a ser 
més forts, a portar el nom de la ciu
tat ben amunt, també en el món de 
l’handbol, com ja havia estat en el 
temps d’en Cinto Vilà a qui vàrem 
retre homenatge el passat 3 de ge
ner. Perquè davant la feina ben feta 
no hi ha límits, els límits ens els po
sem nosaltres. El no acord suposa
ria un pas enrere i situaria de nou 
el club en la senda de la inestabili
tat. Fem plegats que aquesta tem
porada sigui la millor de l’etapa de 
l'actual president, la culminació 
d’un cicle, i comencem el nou cicle 
sobre una base sòlida.

Antoni Alsina Sánchez Secretari 
interí del Club Handbol Terrassa

DON EDI

Pilota iJor pilota de l’olla

El cas clínic del Mag Lari

JOSÉ ANTONIO 

AGUADO

OSEP Maria Lari (Barcelona, 
1973), “Mag Lari’’, el monstre 
sagrat de la màgia catalana, 
consagració que li ha costal 25 

anys de carrera com a mag, com un dels ge
gants de l'il·lusionisme, es presenta ara al Te
atre Condal com un psicòpata desdoblat en 
cinc mags diferents, una personalitat esqui
zofrènica amb trets paranoics, un autèntic 
“showman” que omple el teatre cada dia que 
hi ha funció i l'espectador surt meravellat 
d’aquest “Ozom". creat per Miquel Setó, Da
vid Pintó i el mateix Josep Maria Lari. Els més 
equilibrats dels artistes obeeixen al misteri
ós esquizofrènic que viu en ells, cada un d'ells 
actua d'una manera diferent, té les seves for
mes de percebre i interactuar amb l’especta
dor. Acompanyat per Albert Obach, Daniel 
Corrales. Óscar Soto. excel·lents ballarins

d’una banda sonora que convida a ballar i a 
saltar en un espectacle que compta amb la 
veu en off de Pere Arquillué.

Aquest trastorn d’identitat dissociativa en 
què el Mag Lari s'encarna en quatre persona
litats diferents, cadascun amb la seva pròpia 
forma de percebre i interactuar amb l’espec
tador a qui ajuda molt la caracterització, res
ponsabilitat deToni Santos. Així ens trobem 
després del propi Lari el primer mag convi
dat. un tipus ros amb llarga cabellera i bigo
ti, Gin Clark, un mag inspirat en Doug Hen- 
nig, qui va ser el mag més popular de Las Ve
gas fins que va decidir retirar-se a l’índia a 
meditar, sent substituït pel popular David 
Copperfield. Un dels personatges més còmics 
és el capellà Wenceslao Padró, acompanyat 
per una monja molt especial Un altre perso
natge que sorprèn és l’ancià Ciri Pasqual, un 
vell il·lusionista retirat que es mou com peix 
a l'aigua en una cadira de rodes. Finalment 
el més gamberro i salvatge de tots és Extrem 
Goretti, un mag amant del Heavy Metal i les 
emocions fones que és una paròdia de Criss 
Angel, "Mindfreak”.

Josep Maria Irari com Leopoldo Frigoli es 
transforma i ens sorprèn amb els seus trucs 
de màgia i els seus canvis de personalitat, l’ac
tor que porta dins stut a escena, com Frigoli. 
el mag canvia de veu, de vestuari i de registre 
i tot això d’una manera frenètica, catorze can
vis de vestuari que porten de cap la regidora 
Montse Alacuan i que aconsegueix dins de la 
mateixa funció donar vida a cinc personat
ges diferents, com si fossin 4 mags convidats

Josep María Larí 
manté 
segrestat 
Pespectador, 
el fa volar, 
il·lusionar-se, 
el fa ballar, 
emocionar-se...

a la funció presidida pel gran oficiant de la 
màgia, el Michael Jackson de la màgia. En tot 
moment els cinc mags no perden de vista l’es
pectador amb el qual manté una relació di
recta trencant la quarta paret. El gran mèrit 
de Josep Maria Lari és el de ser un gran mag 
que aconsegueix fer números sorprenents i 
números clàssics del món de la màgia de for
ma totalment interactiva amb l’espectador, 
aconsegueix en tot moment transmetre al pú
blic la idea que la màgia s’està desenvolupant 
davant dels ulls de tots dos, el mag i l'espec
tador. exactament com en el món de la ficció 
i l’evasió, que es produeix només mentre la 
funció s’està executant. Josep Maria Lari man
té segrestat l'espectador, el fa volar, il·lusio
nar-se, el fa ballar, emocionar-se amb una 
cançó de Raphael o Sinatra, amb una màgia 
desimbolta i amb la clara intenció que la mà
gia serveixi per regalar-nos un trosset de som
ni fet realitat. “Ozom” supera “Splenda” i tots 
els seus anteriors espectacles, és el millor es
pectacle total del mag, vindria a ser alguna 
cosa així com la gran òpera de la màgia.
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