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Dave Pybus
Groove Quartet,
avui al festival
Jazz a Gualta
● Gualta. La formació
Dave Pybus Groove
Quartet actuarà aquesta
nit al Mas Sorrer dins la
programació del quart
festival internacional
Jazz a Gualta. Aquest
saxofonista canadenc
resident a Barcelona
sempre ha estat involu-
crat en projectes de
jazz-fusió i groove com
ara Boxoffice i Shamti-
me. El seu últim disc es
titula City life, i avui el
presentarà al Mas Sor-
rer juntament amb Toni
Saigi Chupi, als teclats;
Jules Bikoko, als bai-
xos, i Gaspar St. Char-
les, a la bateria. El festi-
val continuarà aquesta
setmana amb les actua-
cions de La Vella Di-
xieland, divendres, i el
guitarrista flamenc Ni-
ño Josele, el diumenge
10 d’agost. Més infor-
mació sobre el festival,
al web www.massor-
rer.com. / X.C.

Fan una crida a
participar en les
excavacions de
Montbarbat
● Lloret de Mar. La unitat
de patrimoni cultural de
l’Ajuntament de Lloret
de Mar ha fet una crida
a totes les persones ma-
jors d’edat que vulguin
participar com a volun-
tàries en les excava-
cions i tasques de con-
solidació, que tindran
lloc al jaciment ibèric
de Montbarbat, dins del
terme municipal de
Lloret, entre els dies 1 i
30 de setembre. Les
inscripcions s’han de
formalitzar a la unitat
de patrimoni cultural
municipal (telèfon: 972
349 573). / X.C.

Amb el títol Famosos de la
màgia, l’espectacle que
començarà el seu itinerari
aquest divendres en la Nit
d’Il·lusió de Santa Cristina
d’Aro passarà també pel
teatre de la Casa de Cultu-
ra de Llançà, el dissabte 9;
l’auditori de les Escoles
Velles de Begur, el
diumenge 10; l’auditori de
la Ciutadella de Roses, el
dilluns 11; el Teatreneu de
Barcelona, dins la progra-
mació de les festes de Grà-

cia, el dimarts 12; el pati
de Can Sagrera de Vilobí
d’Onyar, el dimecres 13;
l’auditori de l’Hotel
Olympic-Resort de Lloret
de Mar, el dijous 14; la sa-
la municipal de Castelló
d’Empúries, el divendres
15; l’Arbreda de Palamós,
el dissabte 16, i La Carpa
de Cardedeu, el diumenge
17 d’agost.

L’argentí Serjo oferirà
en aquest espectacle un
número de màgia teatral i

humorística titulat Malson
de llibertat, en el qual
–com es pot veure en la fo-
tografia superior de l’es-
querra– es converteix en
un pres que aconsegueix
que l’impossible sigui mà-
gicament possible. Pel que
fa a Yogane, aquesta fran-
cesa forma part d’una il-
lustre família màgica, i ha
estat premiada en el con-
grés estatal de l’il·lusio-
nisme francès. Pel que fa
al veterà Tel Smit, aquest

holandès és un apassionat
del salvatge Oest, i utilitza
l’estètica del western en el
seu sorprenent número de
manipulació. El belga
Marc-Antoine també és un
il·lusionista multipremiat
arreu del món, sol·licitat
en els principals escenaris
internacionals, com també
és el cas del rus Ivan
Netxeporenko, un dels
pocs il·lusionistes que han
estat mereixedors d’un
gran premi en un congrés

mundial de màgia. Tots se-
ran presentats per Xevi,
que ja ha superat el mig se-
gle de vida professional en
el món de la il·lusió i conti-
nua molt actiu. Des de les
trobades màgiques que va
començar a organitzar els
anys vuitanta, primer a
Platja d’Aro i després a
Lloret, el mag Xevi ha
mantingut viva la flama de
la màgia en les seves ja tra-
dicionals edicions de Nit
d’Il·lusió.

La Nit d’Il·lusió de Santa Cristina obrirà
divendres una llarga gira màgica

Sis il·lusionistes internacionals actuaran durant l’agost en deu localitats de Catalunya

XAVIER CASTILLÓN / Santa Cristina d’Aro

● Santa Cristina d’Aro celebrarà aquest diven-
dres la IX Nit d’Il·lusió, dirigida com sempre
per l’il·lusionista Xevi, que aquest any es tras-
llada des de la Casa Màgica fins al pavelló mu-

El mag argentí Serjo i l’il·lusionista Xevi, durant una actuació. / MANEL LLADÓ

nicipal (23 h) i obrirà una gira dels sis artistes
participants en deu localitats del país, fins al 17
d’agost. A més de Xevi, com a director i pre-
sentador de la gala, també hi actuaran Serjo (ar-
gentí), Yogane (francesa), Tel Smit (holandès),

Marc-Antoine (belga) i Ivan Netxeporenko
(rus), cadascun dels quals representen també
diverses disciplines de la màgia i l’il·lusionis-
me. La Nit d’Il·lusió és reivindica com el gran
festival de màgia de l’estiu.

● Per primera vegada des
que es van recuperar els
premis literaris Puigmarí
de Maçanet, les obres gua-
nyadores han estat recolli-
des en una publicació, el
Finestró, que tindrà perio-
dicitat bianual. El primer
volum, que reuneix els tre-
balls premiats en les edi-
cions del 2006 i el 2007, es
va presentar diumenge al

Teatre La Societat en un
acte al qual van assistir, a
més dels guanyadors, l’ex-
delegat de Cultura a Giro-
na, Joan Domènec; el
membre del jurat Narcís
Figueras; l’alcalde de Ma-
çanet, Alfons Soms; el re-
gidor de Cultura, Tomàs
Reyner, i la presidenta de
l’Agrupació Artesanal or-
ganitzadora dels premis,
Salvadora Roca.

EL PUNT / Maçanet de la Selva

Un llibre aplega les obres
guanyadores dels premis

Puigmarí de Maçanet

Els guanyadors dels premis, en l’acte de diumenge. / EL PUNT

� Festival de Cadaqués: de Llibert a Benavent. El sa-
xofonista Llibert Fortuny va oferir diumenge el segon
concert del Festival Internacional de Música de Cada-
qués 37.1, amb el seu projecte Triphasic, compartit amb
el baixista Gary Willis i el bateria David Gómez. Aquesta
nit hi actuarà el Carles Benavent Quartet. / TERESA SANZ


