
EL PUNT AVUI
DIJOUS, 7 DE JUNY DEL 201250 | Cultura i Espectacles |

86
49

07
-1

05
58

57
®

El jurat del premi Príncep
d’Astúries de les lletres ha
reconegut l’obra de l’es-
criptor nord-americà Phi-
lip Roth (Newark, Nova
Jersey, 1933) per la seva
escriptura “fluïda i incisi-
va” que el converteix en
“un clàssic viu”. Etern
candidat al Nobel i únic
autor viu del qual la Libra-
ry of America edita l’obra
completa, Roth forma
part de la gran novel·lísti-
ca americana que arrenca
amb Scott Fitzgerald i He-
mingway i culmina amb
Faulkner i Bellow. ■
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El Príncep
d’Astúries
corona l’obra
de Philip Roth

La primera edició de la Fi-
ra de Màgia al Carrer de
Torroella de Montgrí, la Fi-
mag, tindrà lloc demà i de-
mà passat en tretze esce-
naris diferents de la vila
empordanesa, que sobre-
tot dissabte quedarà lite-
ralment envaïda per la
màgia. La fira, impulsada
per Juli Carbó (direcció i
coordinació), Carlos Ma-
tés (producció) i David el
Mag (direcció artística),
neix en uns moments difí-
cils, però amb la voluntat
d’anar creixent de mica en
mica, i potser l’any vinent
ampliarà també la progra-
mació al diumenge.

La Fimag no va poder
aconseguir els 3.500 euros
que va sol·licitar a petits
mecenes a través del web
de crowdfunding Verka-
mi –es van quedar en
2.700 euros i no van asso-
lir l’objectiu marcat–, però
en canvi la nova fira ha ob-
tingut un suport entusias-
ta del teixit econòmic i so-
cial torroellenc: “Tenim
cap a 175 patrocinadors
locals, des de petits comer-
ços fins a grans empreses.
Estem molt contents per-
què molta gent de Torroe-
lla s’ha bolcat en la Fimag i
l’Ajuntament també ha
cregut molt en el projec-
te”, afirma David el Mag,
un mataroní que resideix
des de fa 6 anys a Torroe-
lla: el mateix temps que fa
que es dedica professio-

nalment a la màgia. Final-
ment, la Fimag neix amb
un pressupost d’uns
55.000 euros, i sobretot
amb la voluntat d’arribar a
públics amplis i variats.

De fet, la Fimag va tenir
com a etapa pròleg la inau-
guració, divendres passat,
de l’exposició dedicada a
l’il·lusionista empordanès
Xevi, que es pot visitar fins
al dia 11 de juny a la cape-
lla de Sant Antoni, a la pla-
ça de la Vila, però la fira

s’obrirà oficialment demà
divendres amb un sopar
màgic a l’hotel i restaurant
Palau Lo Mirador, amb els
singulars personatges de
la Cia. Zootroupe i un ho-
menatge a Xevi com a re-
coneixement “al nostre il-
lusionista més internacio-
nal i més premiat, encara
que no sempre l’hi recone-
guin a la seva terra”, afir-
ma David el Mag.

Dissabte a les 10 del
matí s’obrirà un mercat

d’articles de màgia a la pla-
ça Quintana i Combis, i du-
rant tot el dia hi haurà
també tallers d’iniciació a
la màgia i de manualitats
en diferents punts de Tor-
roella, i també actuacions
de gairebé totes les moda-
litats màgiques: màgia fa-
miliar, còmica, de saló, de
prop, manipulació, etc.

Pràcticament tots els
espectacles són gratuïts,
excepte les dues sessions
de l’espectacle de màgia

teatralitzada La asombro-
sa historia de Mr. Snow,
premiat a la Mostra
d’Igualada, que es repre-
sentarà a l’Auditori Espai
Ter (18.30 h i 22 h; 15 i 18
euros).

A la tarda tindrà lloc al
pati del Museu de la Medi-
terrània una gala de mags
joves, amb cinc mags que
no passen de 18 anys. El
guanyador de la gala ac-
tuarà l’any vinent a la Fi-
mag, ja contractat. ■

Els comerços i empreses de Torroella de Montgrí aposten per la
Fira de Màgia al Carrer, la Fimag, com un nou atractiu per a la vila

Creure en la màgia
Xavier Castillón
TORROELLA DE MONTGRÍ

Antonio Díaz  (‘La asombrosa historia de Mr. Snow’), Melanie i David el Mag actuaran a la Fimag de Torroella ■ ARXIU
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