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Màgiques bodes de plata
3El popular Mag Lari repassa a ‘25 il·lusions’ el seu quart de segle de carrera

HADA MACIÀ
BARCELONA

J
osep Maria Lari Viaplana, 
més conegut com a Mag Lari, 
compleix un quart de segle 
de màgia còmica sobre els es-

cenaris i ho celebra amb 25 il·lusions, 
un espectacle que recupera els 15 
números més exitosos realitzats al 
llarg de la seva carrera («amb algu-
nes actualitzacions», avisa), a més 
d’una desena de jocs mai vistos 
abans. El xou, d’una hora i mitja i 
adreçat a un públic familiar, s’estre-
na avui al Teatre Condal de Barcelona 
i estarà en cartell vuit setmanes.   
 Preparar tants números dife-
rents ha suposat un gran esforç per 
a l’il·lusionista barceloní, que fins 
ara solia fer una dotzena de jocs de 
mans en cadascun dels seus espec-
tacles. «És tot un repte; el més can-
sat que he fet mai», assegura el Mag 
Lari, que concep 25 il·lusions com el 
«resum de tota una vida dedicada a 
la màgia».
 L’espectacle també compta amb 
nombrosos efectes especials, can-
vis de llum, «coreografies impos-
sibles» i elements audiovisuals, 
entre els quals destaca una peça 

que explica com ha viscut el mag 
aquests últims 25 anys. «Però no és 
un ball d’egos», aclareix el direc-
tor del muntatge, David Pintó, si-
nó que s’utilitza l’experiència vital 
del Mag Lari «per fer humor». «Veu-
rem números molt variats i hi hau-
rà molta participació amb el pú-
blic», afegeix l’il·lusionista. 

MÉS DE 15.000 FUNCIONS / El Mag Lari, 
que va debutar el 14 de desembre 
de 1992 a l’Hospital Asil de la Garri-
ga, assegura que aquests anys li han 
servit principalment per conèixer 
molta gent i per viure nombroses 
experiències. «He pogut barrejar la 
vida professional amb la personal; 
em sento afortunat de treballar en 
el que m’agrada». Al llarg de la seva 
carrera, ha realitzat més de 15.000 
funcions, ha estrenat una dotzena 
d’espectacles i ha actuat davant de 
més d’un milió d’espectadors. En-
tre les seves obres més recents des-
taquen Ozom (2015), Lari Poppins 
(2016) i Dolce vita (2017). 
 El seu treball ha sigut reconegut 
més enllà d’Espanya; després de 
guanyar el Premio Nacional de Ma-
gia Cómica el 1995, va poder creuar 

fronteres i causar fascinació en paï-
sos com França, Suïssa, Portugal i el 
Japó. Entre els nombrosos reconei-
xements que ha obtingut, figura el 
guardó al millor espectacle de sala 
de la Fira de Tàrrega del 2002 per Es-
trellas de la magia. 
 Pura magia, de TVE-1, ha sigut un 
dels seus últims treballs televisius, 
en el qual assumia el rol de mes-
tre de cerimònies. També ha par-
ticipat de forma puntual en pro-
grames com Hora punta (TVE), El 
gran dictat (TV-3) i Buenafuente. Però 
aquesta presència a la petita pan-
talla mai l’ha allunyat dels escena-
ris. Ell insisteix a dir que disfruta 
amb les dues coses i que ho necessi-
ta tot. «Per fer coses grans en teatre 
he de fer televisió, perquè a la gent 
li agrada anar a veure coses que ja 
li són conegudes».

 Amb aquest nou espectacle, l’il-
lusionista té l’objectiu de tancar 
una etapa i començar a provar co-
ses noves. «Fins ara he utilitzat una 
fórmula que ara em ve de gust va-
riar». El Mag Lari assenyala que en-
cara no té clar com serà el seu nou 
projecte, però sí que s’estrenarà 
l’any que ve i que serà una cosa «a 
gran escala». H

CITA AL TEATRE CONDAL

33 El Mag Lari, en la presentació de ‘25 il·lusions’ al Teatre Condal.
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«És un repte, el més 
cansat que he fet mai», 
diu sobre el muntatge, 
amb números ja vistos  
i altres de nous 


