
David Pintó (Manresa, 1977) és
un pencaire amb talent cada cop
més sol·licitat en l’escena teatral de
la capital catalana. El dramaturg
bagenc figura actualment com a
director en els crèdits de dos espec-
tacles tan diferents com Ozom, el
nou xou del Mag Lari al Teatre
Condal, i Cinc, un concert teatra-
litzat que interpreten cinc joves
cantants i dos músics al Versus.
Aquestes festes, Pintó no té temps
per a les vacances.

El seu nom l’hem associat els
darrers anys amb espectacles de
teatre de text i de teatre musical,
i ara el veiem codirigint «Ozom».
Tenia experiència amb la màgia
i es coneixien amb en Josep Ma-
ria Lari?

Vaig conèixer el mag Lari cap a
l’any 2002, quan estava assajant
Mamá, quiero ser famoso de La
Cubana. I des d’aquell moment ens
hem trobat i hem rigut en estrenes
i festes d’aniversari d’amics co-
muns. Quan Ozom es va comen-
çar a gestar, ell necessitava una mi-
rada externa per guiar el projecte
i Meritxell Huertas li va dir «em
sembla que amb el Pintó us en-
tendríeu treballant», i la va encer-
tar. Tenim una complicitat molt
bona i ens entenem. Crec que
això ha estat el principi d’una gran
amistat.

Quina feina se li va encomanar,
tenint en compte que vostè no té
experiència en la màgia?

Un espectacle de màgia és com
una obra de teatre. Té un guió es-
crit amb els trucs que farà el mag
(en aquest cas, són cinc mags) i jo
he treballat aquest guió que han
ideat el Lari i en Miquel Setó amb
el mateix rigor que treballaria un
musical. Buscant l’humor, la ten-
dresa, la complicitat amb el públic.
La meva feina ha estat fer créixer
les parts on hi ha més text parlat i
fixar-me en tots els petits detalls.

Quin tipus de mags o de màgia
homenatja «Ozom»? 

Els quatre mags que apareixen
a Ozom són mags que tenen una
connexió emocional amb el mag
Lari. No són els mags més famosos
de la història, però la seva història
és molt interessant i crec que és
molt bonic retre’ls homenatge. El
pare Wenceslao Padró, per exem-
ple, ha escrit no sé quants tractats
de màgia, va ser pioner en aquest
terreny; en Doug Henning és l’an-
tecessor de David Copperfield... 

Hi havia voluntat d’equilibrar
el xou teatral i la màgia?

El Mag Lari és un actor molt ge-
nerós. Es deixa la pell a cada fun-
ció i això és molt gustós de dirigir.
Quan ens hi vam posar vaig veu-
re molt clar que potenciar aques-
ta part actoral del mag Lari faria
que molta gent trobés a faltar «el
mag Lari de sempre», però tinc la
sensació que la gent surt del tea-
tre al·lucinant. Hi ha gent que no
s’adona que els altres mags també
són ell. T’oblides que estàs veient
el Lari disfressat. Passes a veure
algú altre.

Per què no hi ha cap número
de màgia de gran format?

Cada mag utilitza els trucs que
necessita: l’espectacularitat de Las
Vegas, la tendresa i la nostàlgia del
mag que en una altra època era ba-
llarí, l’artesania del pare Wences-
lao Padró... El Lari fa un parell de
trucs que jo, a dia d’avui, encara no
sé com s’ho maneguen, el sarcò-
fag de Tutankhamon i la Triple me-
tamorfosi. No sé si aquests dos són
de gran format, però jo flipo cada
cop que els veig.

Un dels aspectes més divertits
d’«Ozom» és la referència a la por
que s’instal·la a la platea quan el
Lari surt a buscar un voluntari.
Per què van decidir potenciar
aquesta autoreferència i fer-la

evident a l’escenari?
El mag Lari sempre m’explica

que troba gent que no ve als seus
espectacles perquè els fa por que
els tregui. És la seva marca, un mag
trapella que té un punt insolent i
tothom ho sap. Vam pensar que
era divertit riure’s una mica de
nosaltres mateixos.

Tenint en compte la despesa fí-
sica i els canvis de vestuari, no es
van plantejar que hi hagués algun
altre mag col·laborant en el mun-
tatge al marge dels habituals?

Crec que la gràcia d’Ozom és
veure aquest exercici de virtuo-
sisme que fa. L’altre dia vaig veu-
re la funció entre caixes i té canvis
sencers de vestuari que duren vint
segons. Els partenaires de cada
mag crec que ja donen joc suficient
i el toc exòtic que correspon.

Es pot considerar que en Lari
ha trobat el camí entre el mag de
proximitat, l’enginy del monolo-
guista, l’estrella mediàtica, el pre-
sentador d’una gala i l’il·lusionista
de grans escenaris. Com ho veu
vostè i com ho veu ell?

Crec que, amb Ozom, el Mag
Lari s’ha reinventat. Ha sabut tro-
bar una nova fórmula d’espectacle.
De fet, sempre m’ha comentat
que els personatges que fa són di-
ferents facetes de la seva persona-
litat i que l’han acompanyat tota la
vida i és així, com els actors que po-
den ser qualsevol personatge que
es proposin. És un acte de gene-
rositat, després d’haver arribat als
límits de l’espectacularitat amb
Splenda, despullar-se i oferir tot el
seu art i humor i connexió amb el
públic. És un gran improvisador!
Treu suc de qualsevol cosa que li

pugui dir un espectador. Això sí
que és màgia!!!

Veu en Lari fent teatre sense
màgia?

Sí, perfectament. És molt disci-
plinat i treballa molt a casa. Sem-
pre arriba a la sala d’assaig amb no-
ves propostes i havent donat vol-
tes a les notes del dia anterior. És
un gran actor de comèdia. De to-
tes maneres, a mi m’encanta que
faci màgia! 

Canviem de registre per parlar
de «Cinc», l’espectacle que tam-
bé dirigeix actualment al Versus.
De muntatges amb grans clàssics
del teatre i el cine musical se’n fan
cada temporada. Quina és la in-
tenció originària d’aquest?

Cinc és un song cycle (un tipus
de musical que és una roda de can-
çons) amb ganes de reversionar
grans clàssics del teatre musical de
tota la vida i importar cançons
d’autors moderns que encara no
han arribat a Barcelona. En cata-
là i sense pretensions.

És un projecte seu o el van
anar a buscar?

En Marc Flynn és l’alma mater
d’aquest projecte. Ell ha estat l’ar-
tífex que ha liderat actors, músics,

el Sambola i a mi. La meva feina ha
estat traduir les cançons perquè so-
nessin en català i posar una mica
d’ordre en el treball actoral.

Quines peces volien que es-
coltés l’espectador?

Vam buscar grans clàssics de hoy
y de siempre per capgirar-los i
transformar-los. Per posar-te un
exemple concret, la cançó To-
morrow, d’Annie, que és un cant
optimista, l’hem convertida en
una cançó nostàlgica i trista.

Les lletres són inèdites i/o se-
ves?

Sí. Hi ha un parell de lletres
que vam utilitzar al Nit de musicals
de Teatralnet que va dirigir Eli-
senda Roca aquest estiu passat i
vam aprofitar una lletra que Marc
Gómez va traduir per al concert de
Scott Allan. Traduir lletres és com
fer sudokus. És un entreteniment
molt plaent.

Per quin moment passa el tea-
tre musical a Barcelona i a Cata-
lunya avui en dia?

La salut del teatre, de text i mu-
sical, és variable. És molt car pro-
duir teatre i la gent no entén que el
preu de les entrades no pot baixar.
El maleït 21 per cent realment ha
tocat la pera al sector. Però, per sort,
encara hi ha molts Quixots que no
han deixat de creure en el poten-
cial de la indústria cultural i segue-
ixen apostant-hi. S’ha de continuar
picant pedra i fer conèixer el gène-
re. Cada cop hi ha gent més prepa-
rada i creacions interessants a la
ciutat. Hem de seguir endavant.

El seu nom surt darrerament
per tot arreu. A més de les dues
obres citades en aquesta entre-
vista, també el veiem en els crè-
dits del musical «73 raons per dei-
xar-te», al Goya, com a respon-
sable de moviment. Es troba en el
seu millor moment?

He, he, he... El món del teatre és
una roda. La conjuntura ha fet
que em coincidissin uns projectes
però sé que vindran les vaques ma-
gres. Es tracta de prendre-s'ho
amb filosofia. És una cursa de
fons! Una marató. S’ha d'intentar
estar tranquil i aprofitar els mo-
ments més calmats per llegir i
preparar nous projectes.

Pot explicar alguna proposta
per al futur?

Amb la Clara Peya estem pre-
parant Homes foscos, el nou mu-
sical de la trilogia de parelles que
vam encetar amb Mares i filles. Es-
tem molt il·lusionats i buscant ho-
res per dedicar-nos-hi perquè els
dos anem de cul. Hi ha altres pro-
jectes a la vista però sempre és mi-
llor ser prudent i guardar-ne el se-
cret. D’això, n’he après treballant
a Ozom!
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Entrevista David Pintó
Director teatral. Dos escenaris barcelonins amb propostes tan distants com el Condal i el Versus acullen actualment sengles espectacles de gèneres
tan diferents com la màgia i el musical. En ambdós casos, el denominador comú que els uneix és el fet de tenir en la direcció el nom de David Pintó

«El Mag Lari és un gran improvisador»

Toni Mata i Riu
MANRESA

El manresà codirigeix el nou espectacle del popular il·lusionista, «Ozom», i també és al capdavant del musical «Cinc»
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CULTURES 

L’ESPECTACLE

 LLOC: Teatre Condal. � DIES: fins al 21
de febrer. � ADREÇA: av. Paral·lel, 91.
Barcelona. Consulteu horaris i preus a
www.teatrecondal.cat. � DIRECCIÓ: Josep
M. Lari i David Pintó. � AUTORIA: J. M. Lari
i Miquel Setó. � INTÈRPRETS: Josep M.
Lari, Albert Obach, Daniel Corrales, Óscar
So-to i Pere Arquillué (veu en off).

OZOM

L’ESPECTACLE

 LLOC: Versus Teatre. � DIES: fins al 3 de
gener i del 8 al 24 de gener. � ADREÇA: c.
Castillejos, 179. Barcelona. Consulteu
horaris i preus a www.versusteatre.com.
� DIRECCIÓ: Marc Sambola (arranjaments i
dir. musical) i David Pintó (adaptació i
dir. escènica). � INTÈRPRETS: Laura Daza,
Marc Flynn, Jan Forrellat, Sylvia Parejo,
Judith Tobella, Adri Mena (guitarres) i
Berenguer Aina (percussió).

CINC

David Pintó ha treballat braç a braç amb el Mag Lari per crear un dels espectacles més esperats del curs

DAVID RUANO


