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CULTURES 

Manel Franch Banús, veí de Sant
Salvador de Guardiola, fa màgia
dalt de l’escenari des de fa 50 anys.
Va començar a actuar d’una forma
rocambolesca: l’ajudant del mag
Raimón estava malalta i ell va ser
la solució d’emergència perquè el
número de màgia tirés endavant
en el marc d’una revista que or-
ganitzaven uns joves de Sabadell.
Manel Franch va convèncer el pú-
blic en el seu rol d’ajudant mal-
destre, tot i que «estava superner-
viós, i encara ho estic ara!». Tot i
això, l’experiència li va agradar,
de manera que ha continuat traient
conills del barret durant mig segle
i ha contagiat la seva passió a tota
la família: «la màgia atrau perquè
hi veiem un misteri, tot i que és lò-
gica pura perquè les coses no apa-
reixen o desapareixen, sinó que
canvien de lloc o de forma».

Manel el Mag, que s’ha espe-
cialitzat en màgia còmica i de
grans il·lusions, celebra l’efemèri-
de dels 50 anys de trajectòria amb
un espectacle que ha titulat Mig se-
gle màgic. La idea del muntatge
neix de l’interès d’Enric Magoo,
mag de prestigi internacional, de
recopilar dalt de l’escenari el bo i
millor de la carrera artística del ba-
genc. Una idea que Manel el Mag
va veure de bon ull sempre que el
mateix Magoo s’avingués a dirigir-
lo. El mag de Sant Salvador de
Guardiola es mostra «molt satisfet»
del resultat de l’espectacle, en el
qual s’ha envoltat «d’un grup d’a-
mics i familiars» i que ja s’ha pre-
sentat a les comarques gironines i
al Maresme abans d’arribar al Ba-
ges. Mig segle màgic es podrà veu-
re diumenge que ve (18 h) al tea-
tre Els Catòlics de Cardona, l’1 de
setembre (18 h) al teatre Sant Ge-
nís de Navàs i el 21 de setembre (21
h) al teatre Conservatori de Man-
resa. La gira continuarà cap al
Baix Llobregat i terres lleidatanes.
I avisem els espectadors: no cal
que preguntin a Manel el Mag
pels trucs. La seva resposta és: «tu
saps guardar un secret? Jo també!».
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Mig segle traient conills del barret
Manel el Mag, de Sant Salvador de Guardiola, celebra 50 anys de trajectòria amb un espectacle

que es veurà a Cardona, Navàs i Manresa Surten amb ell a escena la filla, la dona, un nebot i el nét



Manel Franch, Manel el Mag, és president de l’associació Màgia Central

VALL DE VILARAMÓ

PRIMER ACTE
Homenatge al mag Raimón, amb
qui va començar com a ajudant

L’espectacle, dirigit pel reco-
negut mag Enric Magoo, co-

mença als anys 60, amb música i
vestuari dels Beatles. És l’època en
la qual Manel el Mag feia d’ajudant
del mag Raimón, que va morir als 25
anys, i al qual es fa un homenatge.
Magoo va tenir la idea de fer que
Raimón surti a l’espectacle. Raimón
era un mag harmònic i Manel feia de
contrapunt com a ajudant desastrós.

SEGON ACTE
Reedició amb la Núria del número
del campionat d’Espanya

Manel el Mag va continuar
fent màgia amb la seva filla

Núria. L’any 92, quan la noia tenia
15 anys, van quedar campions d’Es-
panya en un congrés de màgia que
es va celebrar a Saragossa. El núme-
ro de grans il·lusions, que reediten
en aquest espectacle, també es va
poder veure al programa Això és
massa, del Màgic Andreu, a TV3.

TERCER ACTE
Grans il·lusions i comicitat: talla la
dona, la Miracle, en tres trossets

Quan la filla va deixar els es-
cenaris per ser mare (de l’Ar-

nau i la Bruna), va ser la dona de Ma-
nel el Mag, la Miracle, qui va passar a
ser la seva ajudant. Plegats fan una
barreja de màgia còmica i de grans
il·lusions. Per exemple, la Miracle (el
Manel diu amb sornegueria que «els
mags fan màgia, i no miracles») aca-
ba tallada en tres trossets.

TRASPÀS DE VARETA
L’Arnau, el nét, deixa tothom
bocabadat i agafa el relleu

Manel el Mag compleix 50
anys de trajectòria, i ja té el

relleu a punt en el seu nebot Sergi,
de 19 anys, i en el seu nét Arnau, de
7, que fa uns números a l’escenari
que «deixen tothom bocabadat».
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L’ESPECTACLE

ARXIU PARTICULAR

L’espectacle Mig segle màgic de Manel el Mag és dirigit pel mag Enric
Magoo. Les cinc persones que actuen davant del públic són família: Manel el
Mag, la Núria, la filla; la Miracle, la dona; el Sergi, el nebot; i l’Arnau, el nét.
Darrere l’escenari, treballen amics de l’il·lusionista: Lluís Gavaldà, com a
tècnic de música i so; i Àngel Mampó i Kiko Ponsa, com a regidors. El vestuari
el signa la reconeguda dissenyadora manresana Miriam Ponsa. A més, en la
promoció de les actuacions hi col·labora l’Associació de Veïns del Calvet.



Una companyia formada per família i amics

BarraLliure, de Navàs, és el segon grup més votat

ARXIU PARTICULAR

Psicophonics, trio de Manresa escollit pel jurat

ARXIU PARTICULAR

Dos grups del Bages i un de
l’Anoia, classificats al Sona 9

El concurs musical Sona 9, or-
ganitzat per la revista Enderrock,
l’emissora iCat.cat i Televisió de Ca-
talunya, ha seleccionat 20 grups  en
la seva quarta fase, que consisteix
en concerts a l’antiga fàbrica Es-
trella Dam de Barcelona durant el
mes juny dels quals  sorgiran les
deu bandes que actuaran als con-
certs semifinals. D’entre els vint
grups n’hi ha dos del Bages (Psi-
cophonics, de Manresa; i Barra-

Lliure, de Navàs) i un de l’Anoia (El
meu refugi, de Capellades). El
meu refugi, que ja va actuar dilluns,
i Psicophonics, que ho va fer ahir,
han arribat a aquesta fase havent
estat escollits pel jurat. Pel que fa
a BarraLliure, que actuarà el 25 de
juny (el grup organitza un autocar),
ha entrat al concurs com a segona
banda més votada, amb 421 vots.
En total, s’han rebut 5.281 vots, un
nombre que esdevé un rècord de
participació al Sona 9.
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El Concert per la Llibertat, que
se celebrarà al Camp Nou el 29 de
juny i que tindrà la direcció musi-
cal del sallentí Carles Cases al cos-
tat de Dani Espasa i Xavi Lloses, va
vendre 60.000 entrades en  menys
d’un dia. Davant l’allau de peti-
cions, les entitats organitzadores
del concert, Òmnium Cultural i
l’Assemblea Nacional Catalana,
han aturat la venda d’entrades,
que estaven «pràcticament esgo-
tades», per estudiar obrir noves zo-
nes. La decisió es prendrà en fun-
ció de la seguretat i les possibilitats
que ofereix el recinte. En total, es
van posar a la venda unes 70.000
entrades amb un preu que
oscil·lava entre els 12 i els 150 eu-
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El Concert per la
Llibertat ven
60.000 entrades
i estudia obrir
noves zones

Les entrades per al musical La
Bella i la Bèstia, produït per Man-
resa Teatre Musical (MTM), ja es
poden comprar a les taquilles del
teatre Kursaal de Manresa. L’es-
pectacle s’estrenarà al teatre Con-
servatori, el 5 de juliol, a les 9 del
vespre, i se’n farà una segona fun-
ció l’endemà, a 2/4 de 7 de la tar-
da. Amb una setantena de parti-
cipants, el muntatge és el resultat
del projecte de curs dels alumnes
de l’escola. El curs passat van pre-
sentar Supercalifragilistik, amb
dues sessions a Manresa i cinc
representacions més en pobla-
cions de la Catalunya Central.
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MTM representarà
«La Bella i la Bèstia»

TEATRE MUSICAL


