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El Teatre Condal acull l’estrena del show Lunnis de Leyenda Superstars 

¡en vivo!, l’única gira o�cial de la sèrie més vista de la televisió dirigida al 

públic preescolar. El Mag Lari s’estrena en la direcció d’espectacles per a 

públic infantil amb aquest muntatge, una producció de FOCUS & JET 

Entertainment sota llicència de RTVE/CLAN.

 

A Lunnis de Leyenda Superstars ¡en vivo! s’hi podran veure en viu els 

estimats personatges de la sèrie d’èxit del canal infantil de RTVE, Clan. El 

show combina música, projecció d’audiovisuals, animació i participació 

del públic. Es podrà veure a Barcelona al Teatre Condal del 20 al 29 de 

setembre. En acabar, engegarà una intensa gira per tot el país que 

s’allargarà �ns a �nals del 2020.

Lucrecia acompanyarà Lupita, Lublú, Lucho, Lulila, Chispas, Coneja i 

Conejo, en aquesta aventura estel·lar, que relata la preparació i realització 

de la primera gira internacional en viu dels Lunnis. Un repertori de grans 

temes coneguts pels seguidors del reeixit programa de Clan TV, amb títols 

d’artistes i bandes com Queen, Pharrell Williams o la pròpia Lucrecia, 

donarà forma a aquesta experiència estimulant i participativa, que 

fomentarà la interacció dels més menuts en tot moment. A més, Lunnis de 
Leyenda Superstars ¡en vivo! treballarà valors associats a la sèrie de RTVE 

com l’amor, la creativitat, el treball en equip, la consciència ambiental, 

l’empatia i el respecte.



Protagonistes Lupita, Lublú, Lucho, Lulila, Lucrecia, Chispas, Coneja, Conejo
Actors Marià Llop, Ferran Rull, Enric Boada, Patricia Vaca, Carla Ricart

Covers Marc Giraldes, Claudia Nogués, Júlia del Villar García

Veus en off Ingrid Domingo Lucho, Roca Pou Lupita, Joan Bentallé Lublú,  
Lores Marcó Lulila  i Fabyán Salvador presentador
Manipuladors al vídeo David Llamas Conejo, Lores Marcó Coneja

Tècnics en rodatge Dani Pérez càmera Rai Segura 

Coreogra�a Roger Molist

Road manager Borja Nieto

Disseny d’il·luminació Oriol Rufach

Efectes sonors Bcntracks

Enginyers de so Marcel Botella

Producció musical Ten Productions

Gra�sme The Video Design Company

Disseny de vestuari Chispas Olga Fibla

Escenogra�a J.J. Serra

Corporis i complements Puppets Marionetas

Màrqueting i comunicació Publispec

Disseny grà�c Santi&Kco

Direcció Focus Entertainment Fabyán Salvador

Direcció executiva Focus Pere Roca 

Equip de producció Focus Peggy Galan e Irene Peraire 

Espectacle en castellà 

Durada 1 h i 20 min (amb entreacte)

LUNNIS DE LEYENDA SUPERSTARS ¡EN VIVO!  

és un producció de FOCUS & JET Entertainment 

sota llicència de CRTVE SME 2018

Direcció artística Mag Lari

Guionistes Margarita Melgar, 
Josep Maria Lari 



Sinopsi

EIs Lunnis són superestrelles perquè aprenen cada dia dels grans personatges de la 

història: Hèrcules, María Moliner, l’Olentzero, Don Quijote, Sant Jordi o la Dama d'Arin-

teiro, que els inspiren amb les seves llegendes i proeses.

Ara, cantaran a les estrelles per aconseguir encendre la constel·lació dels Lunnis! Una 

constel·lació que donarà títol a la gira musical: Lunnis Superstars.

Volen fer-ho molt bé i decideixen amb Lucrecia fer un concert previ, convidant-hi un 

públic selecte, per decidir quin repertori, l'ordre de les cançons, les coreogra�es, el 

vestuari, etc. A partir d'aquí succeiran moltes de les coses més habituals en el xou 

escènic: des d'enfadar-se per qui té més o menys protagonisme, �ns a passar per les 

pors, les fallades tècniques, la inseguretat...

Tots aquests problemes se solucionaran, com en el programa de televisió, gràcies a 

les llegendes i a la col·laboració del públic i així assistirem a l'inici del concert 

SUPERSTARS, amb un medley a partir de les millors cançons i una ambientació espec-

tacular. Serà l'inici de la gira.



Lupita
Una lunni rosa. Li encanta 

estudiar, és molt 

perfeccionista. Un dels 

seus entreteniments és fer 

amics de tot el món i 

conèixer altres cultures. Es 

baralla sovint amb Lucho i 

detesta els cigrons.

Els personatges

Lublú
Un sensible lunni blau a 

qui agrada llegir contes i 

explicar històries. El seu 

major entreteniment és 

escriure poesia. També li 

encanten els polvorons, i 

faria qualsevol cosa per 

menjar-ne. Els seus 

cabells tenen aspecte de 

plomes.

Lulila
La més petita de tots, una 

lunni lila. És molt curiosa i 

adora fer tot tipus de 

preguntes per a entendre 

com són les coses. 

No li agrada la sopa.



Lucho
Un lunni groc i amb els 

cabells de punta, és molt 

enèrgic i no gaire bo en els 

estudis. El seu 

entreteniment és fer  

bromes als seus amics i tot 

tipus d'entremaliadures.

Conejo i 
Coneja
Són els tècnics de so i de 

llums del superconcert 

dels Lunnis. Estaran atents 

a cada detall que es 

produeixi damunt de 

l'escenari, així com a tot el 

que succeeixi entre 

vestidors. 

Chispas
És un convidat especial a 

l'assaig del gran concert dels 

Lunnis. Durant la gira, ajudarà 

els nostres amics en qüestions 

tècniques, com per exemple 

parlar l'idioma conill mitjançant 

una màquina de traducció que 

ell mateix ha inventat. Però, en 

realita,t en Chispas vol ser 

cantant i creu que aquesta pot 

ser la seva gran oportunitat per 

pujar a un escenari i mostrar 

tot el seu talent al món.



Qui m’havia de dir que, a la meva edat, conèixer aquests éssers tan entranyables durant aquests 

mesos d’assaig em podria fer tan feliç, perquè els Lunnis són això, felicitat directa, i amb ells la 

“mama” Lucrecia, que amb el seu inesgotable somriure ens contagia el seu optimisme 

meravellós.

Els Lunnis i Lucrecia ens oferiran un concert, però també ens convidaran a l’assaig, ja que, 

perquè quelcom surti bé, abans s’ha de preparar! 

Amb els Lunnis coneixerem personatges de “leyenda”, i junts aprendrem què signi�ca ser una 

superestrella, perquè tots podem ser-ne, de superestrelles, sempre que brilli la nostra llum 

interior.

Que us ho passeu bé!

Com diu Lucrecia: besitos de chocolate!

Mag Lari, director



Mag Lari, guionista i director

El Mag Lari és il·lusionista des de fa quasi 30 anys. La seva vocació l'ha portat per tots els teatres de 
Catalunya i Espanya amb espectacles com Secrets, Splenda i Ozom, entre molts d'altres.
La seva popularitat és deu en part a les seves intervencions a la ràdio i la televisió (TV3, Antena3, La 
Sexta i Tele5), on ha fet de col·laborador amb Albert Om, Andreu Buenafuente, Manel Fuentes, Carlos 
Sobera, El Gran Dictat i molts més. El Mag Lari ha actuat també en festivals internacionals de màgia 
a França, Portugal, Alemanya, Suïssa i Japó.
Potser el que més destaca del Mag Lari és la seva manera de fer. La gran capacitat comunicativa i la 
faceta de mag showman, se sumen a la seva estètica polida i brillant, per donar com a resultat un 
tipus de màgia diferent, que ha creat escola. Algunes curiositats destacables serien que: va fer 
desaparèixer els 65 músics de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, va conduir el Concert de Nadal 
del Palau de la Música, va fer aparèixer la Belén Esteban a Sálvame, David Copper�eld el va fer 
desaparèixer en un dels seus espectacles, i, encara ara, Splenda és l'espectacle de màgia de més 
gran format que s'ha produït mai al país, amb el rècord al Teatre Tívoli de recaptació més alta en una 
sola nit.
El Mag Lari ha escrit Els secrets del Mag Lari (Pagès Editors), Els viatges del Mag Lari (Estrella Polar) 
i La màgia de Michael Jackson (Pagès Editors) donada la seva passió pel cantant, de qui en té una de 
les col·leccions de memorabilia més importants del món.
Premis com l'Arc, el de millor espectacle de Fira Tàrrega, dos Butaques, el Premi Nacional de Màgia i 
el de �nalista a català de l'any, avalen una carrera amb més de 2.500 funcions, "fetes sempre amb la 
mateixa il·lusió que el primer dia", tal com ell mateix diu.
Ha presentat durant dues temporades el programa Pura màgia, de TVE, on també era el director de 
l'acadèmia. També ha estat el presentador de la XI Gala dels Premis Gaudí de Cinema.
En l'actualitat representa el seu espectacle 25 Il·lusions per celebrar els seus 25 anys dalt dels 
escenaris. El Mag Lari ha dirigit també l'espectacle Nada es imposible, del Mago Pop. 



Lulila
La més petita de tots, una 

lunni lila. És molt curiosa i 

adora fer tot tipus de 

preguntes per a entendre 

com són les coses. 

No li agrada la sopa.

Lucrecia, actriu

Va començar els estudis de piano i cant a l'Institut Superior d'Art de Cuba, el seu país natal. Va 
rebre classes de cant amb Isolina Carrillo i es va acabar llicenciant en Música en l'especialitat de 
Piano. Va ingressar a la famosa orquestra femenina Anacaona on es va encarregar tant de les veus 
i els teclats com d'algunes orquestracions.
De la seva trajectòria cinematogrà�ca, destaca la banda sonora per a Balseros, dirigida per Carles 
Bosch i Josep Maria Domenech, nominada al premi Oscar l’any 2003. A petició del director de 
cinema Gerardo Vera, va reinterpretar la cançó Youkali de Kurt Weill seleccionada com a tema 
principal de la pel·lícula Segunda piel (1996), amb un repartiment encapçalat per Javier Bardem i 
Jordi Mollà.
Va participar en la pel·lícula Ataque Verbal al costat d'Adriana Ozores, Antonia San Juan i Sergi 
López. El seu director Miguel Albadalejo va rebre el premi al Millor Director en els Goya de 1999. 
Va intervenir en el �lm El gran gato, dirigida per Ventura Pons, al costat d'artistes com Kiko Veneno 
i Luis Eduardo Aute, on va interpretar la cançó Barca, cielo y ola. A P3K Pinocho 3000, va doblar la 
veu de la fada Cyberina en una adaptació moderna del conte. En la segona part d’El Ratón Pérez 
(2009), de Filmax, va prestar la seva veu a la rateta “Lola”.
En la seva discogra�a hi destaquen els discos: Prohibido (1995), on va debutar com a 
compositora;  Pronósticos (1997), el seu primer disc amb una multinacional; Mira las luces (2006), 
un homenatge a Celia Cruz amb la qual l’unia una gran amistat; Álbum de Cuba (2009), editat a 
Europa, Amèrica Llatina i els EUA, i que va ser nominat en la categoria de Millor Àlbum Tropical 
Contemporani en els Latin Grammy 2010; Cachao: The Last Mambo (2011), guanyador del 
Grammy i del Latin Grammy; El Alma del Son - Homenaje al Trío Matamoros (2015), nominat al 
Latin Grammy com a Millor Àlbum Tropical. La seva cançó Mi gente va obtenir el premi al Millor 
Tema Dance i Hip-hop de la SGAE l’any 2003.
Durant set anys ha estat la presentadora del programa Els Lunnis, de Televisió Espanyola. L’any 
2004, es va estrenar com a escriptora de                            contes infantils amb Besitos de chocolate 
(Cuentos de mi infancia), als quals han                             seguit dos llibres més de la mateixa 
col·lecció: El valle de la ternura (2005)                                  i Todos los colores del mundo (2008) 
en col·laboració amb Els Lunnis.                                             També, ha editat el seu disc i vídeo La 
Casita de Lucrecia. 



Lunnis de Leyenda Superstars

Lunnis de Leyenda és una sèrie setmanal amb un format innovador dirigida al públic 

preescolar. En el programa, els lunnis, juntament amb Lucrecia, ens aniran descobrint 

històries i llegendes de la nostra tradició més popular. Personatges com Cervantes, Aníbal, 

Sant Jordi o l’Olentzero sortiran del llibre màgic de Lucrecia en forma d’història animada i 

acompanyats d’una peça musical que completarà la narració de cada història. Es tracta 

d’una sèrie educativa que no para de créixer i que ha revolucionat els continguts 

audiovisuals a través dels contes i de les cançons que apropen als més petits de la casa la 

nostra història, cultura i folklore. 

• Disc de platí

• 25.000 DVDs venuts i més de 8 milions de reproduccions a Youtube

• Els àlbums de la sèrie porten 31 setmanes 
en la llista de vendes, 23 de les quals en el núm. 1.



Gira 2019/2020

EXPLOTACIÓ
Barcelona
Teatre Condal
del 20 al 29 de setembre

GIRA
Pamplona
Baluarte
19 d’octubre

Viladecans
Atrium Viladecans
26 d’octubre

Valladolid
Teatro Carrión
10 de novembre

Santander
Teatro de los Salesianos
23 de novembre

Granollers
Teatre-Auditori de Granollers
7 de desembre

Sant Cugat del Vallès
Teatre-Auditori de Sant Cugat
14 de desembre



Teatre_Condal
#LunnisdeLeyenda

MOLT MÉS A

LUNNIS DE LEYENDA
SUPERSTARS ¡EN VIVO!

Del 20 al 29 de setembre del 2019

Horaris 
Divendres 20: 19 h
Dissabte 21: 12 h, 16.30 h i 19 h
Diumenge 22: 12 h, 16.30 h i 19 h
Dilluns 23: 18 h
Dimarts 24: 12 h i 18 h
Divendres 27: 18 h
Dissabte 28: 12 h i 18 h
Diumenge 29: 12 h i 18 h

Preus 
A partir de 24 €

entrades
teatrecondal.cat

Empreses patrocinadores

Institucions

Venda d’entrades

Mitjans de comunicació

grups
promentrada.cat

Venda d’entrades 
Taquilla Teatre Goya 
teatregoya.cat

Preus especials per a grups 
a Promentrada 
promentrada.com 
93 309 70 04 

Contacte de premsa
Anna Casasayas i Albert López
93 309 75 38 
premsa@focus.cat 


