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El Mag Lari, autèntica estrella de la trobada, en el primer dels gags que va presentar, davant d’un públic que ben aviat es va ficar a la butxaca

Tallers i reciclatge
Montesquiu Però no 
només de màgia va viure 
la festa al Parc, en la seva 
tretzena edició. Al matí es 
van desplegar a l’entorn 
del castell una desena de 
parades d’artesania de 
reciclatge, que van tenir 
una molt bona acollida 
per al públic més jove. 
Des de primera hora, 
també es va donar el tret 
de sortida al IX Ral·li 
Fotogràfic del Castell 
de Montesquiu, que va 
comptar amb un total de 
61 inscrits (el veredicte 
es coneixerà el proper 26 
de juliol). A la tarda va 
ser el torn de la poesia, 
amb la participació de 
Montserrat Abelló i Feliu 
Formosa. Durant tot el 
dia hi va haver jornada de 
portes obertes al castell.

La màgia inunda el parc
Prop d’un miler de persones van viure la festa al Parc de Montesquiu, que va acollir la II Trobada de Mags

Montesquiu

Miquel Erra

Ohhhhh! Va ser el clam més 
escoltat, aquest diumenge al 
migdia, a l’entorn del Castell 
de Montesquiu. I és que el 
públic es va deixar captivar, i 
de valent, amb l’il·lusionisme 
i el sentit de l’humor que 
van desplegar els mags Lari, 
Edgar i Struch, els tres artis·
tes convidats a la II Trobada 
de Mags, en el marc d’una 
nova edició de la festa Viu 
el Parc. Prop d’un miler de 
persones van respondre a la 
crida, i el sol, com per art de 
màgia, els va recompensar 
amb un dia radiant.

L’afició pel món de l’il·
lusionisme viu un bon 
moment a Catalunya. “Hi 
ha molta afició, i molta gent 
que li agrada practicar·la”, 
comentava abans de comen·
çar la funció Josep Maria 
Lari, el popular i televisiu 
Mag Lari, a qui li va tocar de 
fer de mestres de cerimònies 
de la II Trobada de Mags de 
Montesquiu. “M’agrada la 
paraula trobada i crec que 
aquesta iniciativa està ben 
enfocada”, apuntava Lari, 
que ja no es mostrava tan 
optimista a l’hora de parlar 
de la màgia “a nivell pro·
fessional”. Segons ell, són 
pocs els professionals que 
s’hi dediquen –una desena a 
tot Catalunya– i “no sempre 

exhibeixen un nivell de qua·
litat “suficient”, va reconèi·
xer, un fet que podria arribar 
a “decebre” part dels especta·
dors potencials. 

Qui no va sortir decebut 
de la funció de diumenge 
va ser el públic que va viure 
aquesta tretzena edició de la 
festa Viu el Parc, una festa 
que en els últims dos anys 
ha donat a la màgia gran part 

del protagonisme. Persones 
que apareixen i desaparei·
xen; anelles que s’enllacen i 
es desenllacen; o coloms que 
surten dels barrets. Màgia en 
estat pur la que van anar des·
plegant el Mag Lari, el Mag 
Edgar i el Mag Struch, tres 
professionals amb tres estils 
i un mateix objectiu: arren·
car somriures. 

La festa està pensada “per 

atreure al Parc la gent del 
Bisaura, però també de l’àrea 
metropolitana”, apuntava 
Antònia Playà, membre de 
Fusic, entitat organitzadora. 
Malgrat que amb la proposta 
“no busquem multituds”, a 
partir de les dotze del migdia 
es va fer més que complicat 
poder aparcar prop del Cas·
tell. “Ens interessa un públic 
familiar, una festa en què 

hi puguin participar petits 
i grans”, assegurava Playà, 
que per a l’any que ve tenen 
previst mantenir la fórmu·
la, després de constatar el 
poder de convocatòria que 
la màgia ha demostrat tenir 
les dues últimes edicions. La 
cara embadalida que els va 
quedar a bona part del públic 
al final de la funció n’era la 
millora prova.


