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CULTURES

La boca de Pere Miró semblava
no tenir aturador. Xavier Tapias
va donar-li paper de fumar que
Miró, sense pensar-s’ho gaire, va in-
troduir-se a la boca. Quan en va te-
nir prou, Tapias va començar a ti-
bar el fil, literalment. I de la boca de
Miró va sortir una llarguíssima ti-
rallonga de paper. Una picada d’u-
llet d’uns il·lusionistes que fa més
d’un quart de segle que formen
duet, i que participaran, davant i
darrere de l’escenari, a La nit dels
genis. Aquest és el títol de l’espec-
tacle que dissabte obrirà l’any al
teatre Kursaal i que aprofita una
trobada internacional de mags que
es reuneixen per tercer any a Sa-
llent, al Mas Martorell, per fer una
estada i posar en comú      èxits i di-
ficultats de la professió. Ells són 14
i practiquen, essencialment, la
màgia d’escena. Més còmica o més
poètica. En aquest primer Festival
Internacional de Màgia, on mos-
traran el seu treball en públic, vuit
pujaran a l’escenari en actuacions
d’entre 4 i 12 minuts.

La gala reunirà mags reconeguts
internacionalment, entre els quals
els catalans Sergi Buka o Mag Txe-
ma, a més de Nuel, Jaime Figueroa,
la madrilenya Amélie, els ameri-
cans Adrian & Andrea Soler, o els
francesos Gwenaëlle i Sebastien
Fourie. I la presentaran Pere Miró
i Nacho Diego (actor a Amar en
tiempos revueltos). Coneixedors
de l’afició per la màgia al Bages, els
mags que passen aquests dies a Sa-
llent faran dissabte, entre les 5 i les
7 de la tarda, una trobada informal
amb mags de la Catalunya Central
al mateix teatre.

SUSANA PAZ | MANRESA

Mags internacionals reunits
en una trobada a Sallent
actuaran dissabte a Manresa
El Mas Martorell acull per tercer any una estada promoguda pels

il·lusionistes Xavier Tapias i Pere Miró que, per primer cop, surt a escena


IMATGE PROMOCIONAL

Carlos Latre té tibada. L’espectacle We Spain is different, que l’humorista
català portarà a Manresa, està creant expectació. Amb les tres funcions
programades pràcticament plenes a hores d’ara (les dues sessions del 23 de
febrer, i la sessió extra del 22 de febrer), el Galliner ha programat una nova
funció del muntatge per al diumenge, 24 de febrer a les 18 h. Les entrades ja
es poden comprar per internet (www.kursaal.cat) i a taquilles.



A la venda la quarta funció de Carlos Latre

MIREIA ARSO

DOS NÚMEROS
PER FER BOCA 

Xavier Tapias i
Pere Miró
(fotografia
superior), ahir. El
paper de fumar que
prèviament havia
‘mastegat’ Miró
(segon per la dreta),
ja surt convertit en
una tirallonga de
paper.

Adrian i Andrea
Soler. Habituals de
Las Vegas, Adrian
no va dubtar a
deixar sense cap la
seva dona, ajudant
en els seus
espectacles de
màgia. La nit dels
genis es farà
dissabte, a les 21 h.
El preu de les
entrades és d’entre
12 i 15 euros. 





Breus

El cantant britànic David Bowie,
que ahir complia 66 anys, va pen-
jar a la xarxa la cançó  Where Are
We Now? i va anunciar nou disc a
la primavera després de deu anys
de silenci. El videoclip del tema el
signa l’artista multimèdia Tony
Oursler. El nou disc d’estudi de Bo-
wie sortirà a la venda el març i es
titularà The next day.
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Bowie trenca el seu
silenci amb nou disc
després de deu anys

MÚSICA

Oriol Izquierdo deixarà de ser el director de la Institució de les Lle-
tres Catalanes després que així li ho hagi comunicat el conseller de Cul-
tura, Ferran Mascarell, i abans de constituir el nou consell assessor de
la institució, avui. L’1 de gener van entrar en vigor els nous estatuts de
la ILC, que presidirà el conseller i una vintena de representants del sec-
tor editorial i institucional. Izquierdo ha estat sis anys al capdavant de
la institució destinada a promoure la literatura catalana.

AGÈNCIES | BARCELONA

Oriol Izquierdo deixa de ser el director
de la Institució de les Lletres Catalanes

CESSAMENTS

La banda britànica de rock Sue-
de també va escollir el dia d’ahir
per anunciar que tindran nou àl-
bum, Bloodsports, amb el qual el
grup liderat per Brett Anderson tor-
narà a l’actualitat musical, com Da-
vid Bowie, deu anys després del
seu útim treball. It starts and ends
with you, serà el títol del primer
senzill del disc i es donarà a co-
nèixer el mes de febrer. Malgrat tot,
la banda britànica ha posat a dis-
posició dels seus seguidors, en la
seva web, una altra de les cançons
que formaran part del nou disc,
Barriers.
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Els britànics Suede
anuncien àlbum
per al mes de març

MÚSICA


