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Escenaris d’Entrada

El Kursaal engega la programa-
ció del nou any amb un espectacle
que, sota el títol de Nit dels Genis,
aplegarà per segon any un extens
grup de mags d’arreu del país i de
fora. La cita és el punt de partida
d’un semestre que tornarà a fer del
teatre manresà un dels principals
centres de la vida cultural a les co-
marques de la Catalunya Central.

L’espectacle que es podrà veu-
re demà a la nit al Kursaal és fill d’u-
na trobada que, des de ja fa quatre
anys, té lloc al Bages amb mags que
comparteixen els seus avenços i els
seus números. Enguany, aquesta
cita se celebra al Pont de Cabrianes,
però durant les tres primeres edi-
cions es va fer a Sallent i allí va néi-
xer la idea de presentar el treball
dels artistes al públic.

L’espectacle tindrà lloc a partir
de les 9 del vespre, però de 5 a 7 de
la tarda hi haurà una trobada dels
participants en La Nit dels Genis
amb mags de la Catalunya Central
per tal d’intercanviar experièn-
cies. En els darrers anys, diverses
iniciatives han propiciat que la
comarca tingui un bon planter
d’especialistes en la matèria.

Una quinzena de mags pujaran
a l’escenari del Kursaal per emba-
dalir els espectadors amb les seves
execucions. May Closa, presiden-
ta del Consell de la Societat Espa-
nyola d’Il·lusionisme, i Xavier Tà-
pias, que el 2009 va aconseguir el
quart lloc al mundial de Pequín,
són les ànimes d’una iniciativa
que porta avui a Manresa mags
d’arreu de l’estat i d’altres proce-
dències com Portugal, Alemanya
i els Estats Units.

El currículum dels presents és
de campionat. El valencià Dakris
(màgia general) és el vigent cam-
pió estatal, el portuguès David So-
usa (màgia general i manipulació
de cartes) va assolir el subcam-
pionat mundial en el Congrés de la
FISM el 2006. Els nord-americans
Adrian i Andrea Soler destaquen
en el concert internacional per la
seva creativitat. La madrilenya
Amelie va aconseguir el tercer
premi al campionat espanyol i al
Kursaal mostrarà les seves habili-
tats com a acròbata amb un nú-
mero de teles tot just començar.

En clau catalana, hi haurà l’as-
cendent Mag Marin, de Granollers;
el gironí Raul Black, que realitza
números d’il·lusionisme a gran
velocitat i ha estat premiat en con-
gressos internacionals; el tarra-
goní Àngel Sanmartín, reconegut
per la seva innovació en el camp de
la màgia de saló, el mateix territo-
ri on sobresurten els barcelonins
Xavier Martínez i David Riudor.

Altres nom de la gala d’avui són
el també barceloní Joan Carles
Gil; el valencià Nuel Galan, que fa
un número de manipulació amb
discos compactes; l’alemany Timo
Marc, membre del Top Ten mun-
dial –amb triomfs en places fortes
de la màgia com Montecarlo i Las
Vegas– i autor d’un espectacular
número visual d’interacció amb
una pantalla de plasma; la jove va-
lenciana Sofia Lerma, que desta-
ca en la manipulació; i Gonzalo Al-
biñana, un artista de Guadalajara
que treballa amb la ONG Funda-
ción Abracadabra.

La màgia no és un dels gèneres
més assidus al Kursaal i per aquest
motiu la d’aquesta nit és una opor-
tunitat esplèndida per gaudir d’u-
na especialitat que proporciona
grans moments als espectadors.
Tot i el bon ritme de venda d’en-
trades, encara queden unes quan-
tes localitats a la venda, tant de pla-
tea com, sobretot, l’amfiteatre del
teatre Kursaal per a la vetllada de
demà a la nit.
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Un grup de genis il·lusiona el Kursaal
El teatre manresà estrenarà temporada demà a la nit amb un espectacle que aplega una quinzena de mags de nivell

L’ESPECTACLE

Teatre Kursaal. Pg. Pere III, 35. Manresa.
Dia: dissabte, a les 21 h. Direcció: Lluís
Homar. Entrades: 15 euros (12 euros per als
menors de 25 anys). Venda a taquilles, 93 872
36 36 i www.kursaal.cat.

La Nit dels Genis

� LLOC: Teatre de l’Aurora. c. de l’Auro-
ra, 80 (plaça de Cal Font). Igualada.
�DIES: avui i dissabte, a les 22 h; diu-
menge, a les 19 h. �PREU: 15 euros
(12 euros amb descomptes). www.tea-
treaurora.cat. Humor amb tocs de thri-
ller per donar el tret de sortida a la nova
programació del Teatre de l’Aurora. Escri-
ta per Albert Ramos i dirigida per Carles
Mallol, Només un anunci, que interpreten
Roger Cantos, Marta Corral, Joan Sureda i
la manresana Alícia Puertas, presenta un
focus grup, tres persones que jutgen un
anunci d’aigua embotellada per a una
agència de publicitat. REDACCIÓ

L’AURORA COMENÇA
AMB UNA COMÈDIA
SOBRE LA PUBLICITAT

� LLOC: teatre Kursaal (sala petita). Passeig de Pere III, 35. Manresa. �DIA: dis-
sabte, a les 17.30 h. � ENTRADES:8 euros (6 euros amb descompte). Venda a ta-
quilles, www.kursaal.cat i 93 872 36 36. Imagina’t inicia l’any aquest dissabte
amb la representació de l’espectacle de titelles Menuda, creat per la companyia L’Es-
tenedor. El muntatge que obre la nova programació destinada al públic infantil parla
de la Berta, una nena petita d’edat i petitona de mides a qui molesta que sempre li di-
guin «menuda». Després d’un viatge fascinant, on coneix personatges ben singular,
la noia s’ha fet més gran i, fins i tot, una mica més alta. REDACCIÓ

ARRENCA IMAGINA’T A MANRESA

P
L

A
N

IN
G

� LLOC: El Sielu. pl. Valldaura, 1.
Manresa. �DIA: dissabte, 12 de la
nit. � ENTRADA: 4 euros. Venda a
taquilla i www.elsielu.com. La
Banda del Coche Rojo és un quintet
festiu que oferirà el seu xou de ver-
sions al Sielu. El grup està format per
Sr. President (teclats), Lo Basco (bate-
ria), Trempat (veu), El Doctor (guita-
rres) i Clic (baix elèctric). REDACCIÓ

LA BANDA DEL
COCHE ROJO ACTUA
AL SIELU

Màgia
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Artistes catalans, d’Espanya,
Portugal, Alemanya i els
Estats Units prenen part en
l’anomenada Nit dels Genis

La vetllada promet emocions
fortes amb números de
diferents estils de màgia que
es representen arreu 
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La il·lusionista i malabarista Amelie repetirà experiència al Kursaal
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