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Splenda, la super producció màgica del Mag Lari, arriba al 

El Centre Cultural de Terrassa acull e 

, el Centre 

s: 

el vestuari i les genials coreografies 

ui una nova dimensió. 

 espectacular. Una estètica molt acurada 

ó, Splenda combina 

(Josep Maria Lari, Barcelona 1973) va iniciar-se a la màgia 

rimer premi nacional 
e màgia còmica (1995), gràcies al qual va actuar a França, Suïssa, Portugal i 

 
 

Centre Cultural Terrassa 
 

tres funcions, dissabte 13 i diumeng
14 d’octubre, d’un dels espectacles de màgia més grans que s’han creat 
mai al nostre país a càrrec del reconegut il·lusionista Mag Lari. 
 

ins de la programació de Circ i Màgia de la Temporada Tardor 2012D
Cultural de Terrassa ofereix aquest proper cap de setmana, l’espectacular 
producció Splenda del Mag Lari, un espectacle de màgia on tot és possible. 
 

ompletaran aquesta temporada de Circ i Màgia els següents espectacleC
Entre Pinces (11 de novembre); La Asombrosa Historia de Mr. Snow (9 de 
desembre) i Circ de l’any 360º (29 i 30 de desembre). 
 

plenda S
 

plenda s’inspira en l’imaginari, la música, S
del rei pop recentment desaparegut, Michael Jackson. Un binomi que combina 
l’energia del cantant amb el mag més conegut del nostre país, el Mag Lari. És 
el gran homenatge que aquest fa al seu ídol de sempre. 
 
’espectacle té l’objectiu d’aconseguir que la màgia prengL

Per aquest motiu, segueix les doctrines dels millors espectacles de màgia 
internacionals, carregat d’emocions úniques, sorprenents aparicions i una 
posada en escena mai vista fins ara. 
 

plenda presenta un format de màgiaS
i estudiada fins a l’últim detall. Recull l’essència màgica de l’estela de Jackson i 
la projecta en un espectacle de màgia dels seus, on l’habitual conjunció de 
l’humor, la participació del públic, els números espectaculars i el bon gust i 
l’elegància donen com a resultat un espectacle esplèndid. 
 

mb una decoració i escenografia inspirades en l’Art DecA
els trucs de màgia més clàssics amb les grans il·lusions més sofisticades, 
barreja que encaixa, a la perfecció, dins d’aquest viatge màgic. 
 

ag Lari M
 

ag Lari M
professional l’any 1994, arran del seu debut al Llantiol de Barcelona. Llicenciat 
en Filologia Catalana ha dedicat molts esforços a consolidar una nova manera 
de fer màgia, on la presentació és l’element clau de l’èxit.  
 
a seva trajectòria ha estat marcada per dos guardons: pL

d
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Japó; premi al millor espectacle de sala de la Fira de Teatre de Tàrrega (2002) 

àgia a la revista Cavall Fort.  

09).  

amb l’espectacle Estrelles de la Màgia.  
 
El Mag Lari ha protagonitzat diversos programes de màgia a televisió, ha 
col·laborat en programes d’humor en diversos mitjans de televisió i ràdio. A 

és, publica regularment un còmic de mm
 
Els seus espectacles fins a l’actualitat són: La Màgia de Mali i Secundina 
(1994), Màgic 70  (1997), Màgiacadabra (1998), Increible (2000), Estrelles de la 

àgia (2002), Millennium (2004), Secrets (2007) i Sonrisas i Magia (20M
 
El Mag Lari, recentment guardonat amb els premis ARC a les arts escèniques i 
Butaca per Secrets, ha redescobert la manera de fer màgia i ha convertit el seu 

ersonatge en el nou exponent de l’il·lusionisme actual. p
 
 
Les dades: 
 
Circ i Màgia: Mag Lari – Splenda 

ata: Dissabte 13 i diumenge 14 d’octubre de 2012 
bte 18h i 21h. Diumenge 19h 

loc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Egara, 340 

ioct.cat

D
Hores: Dissa
L
Preu: 22€ 
Més informació i venda de localitats: www.fundac  

 

Telèfon: 902 180 677 
 

 


