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Si tingués la
màgia d’un
mag dels
somnis, en
faria realitats El 3r festival

Fimag de
Torroella de
Montgrí
arriba amb
140
funcions i
moltes
novetats

● Respirar màgia a cada cantonada i con-
vertir la vila en una bogeria. Aquest és
l’objectiu de la tercera edició del festival
Fimag, la Fira de Màgia al Carrer de Tor-
roella de Montgrí, que torna del 30 de
maig al 8 de juny carregada d’espectacles i
novetats i amb un dels mags del moment
com a cap de cartell: Antonio Díaz, El Ma-
go Pop, Premio Nacional de Magia l’any
2008. La nova estrella del Discovery Max
encapçala una edició formada per una
cinquantena d’artistes que oferiran 140
funcions repartides en un total de 28 es-
pais de Torroella, la majoria de les quals
són gratuïtes i algunes de pagament. D’en-
tre aquestes últimes destaca l’espectacle
d’El Mago Pop i la Gala Internacional del
7 de juny, que oferirà les actuacions de sis
reconeguts artistes distingits amb premis
nacionals i internacionals: Eduardo Ga-
leano, Sébastien Dethise, Raul Black, Xa-
vier Tapias i Karlus. Durant la gala també
es lliurarà el Premi Fimag 2014 a Andreu
Llorens, el Mag Selvin, un il·lusionista
amb més de quaranta anys d’experiència
sobre els escenaris. Com en cada edició,
s’organitza una exposició dedicada a la
trajectòria del premiat, que es podrà veure
a la capella de Sant Antoni sota el títol de
Selvin, 40 anys.

La programació del festival d’aquest
any combina propostes ja consolidades
com el cinema, la Màgia Solidària, la Mà-
gia Itinerant o el Mercat Màgic, amb algu-
nes novetats destacades com ara la Màgia
als Palaus o el Màgic Bar. La primera pro-
posta és un oportunitat única per gaudir
de la màgia al pati de la casa Galibern, de
la Fundació Mascort, i també al palau Sol-
terra, dos espais emblemàtics de Torroella.
La segona portarà la màgia a l’interior dels
bars i restaurants a partir de les nou del
vespre, per poder gaudir de la màgia de
ben a prop. A més, la Màgia als Aparadors,
que l’any passat va ser molt testimonial,
serà present enguany a cinc botigues de la
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Respirar
màgia a cada
cantonada

vila on els alumnes de l’Escola de Màgia
de Barcelona donaran el millor de si ma-
teixos en diverses representacions. També
es repeteixen les visites guiades, però
aquesta edició amb una novetat incorpo-
rada: els trucs de màgia. El públic tampoc
no es pot perdre la proposta titulada La
Torroella històrica... amb la Màgia del Mag
Robin, una activitat per a tota la família
que permet descobrir edificis amb llegen-
des i històries de nobles personatges. D’al-
tra banda, cal destacar que a partir
d’aquest any el Fimag tindrà un festival
convidat: aquest cop serà el Festival de
Màgia Jove de Barcelona. D’aquesta ma-
nera, s’aposta per una fira oberta a la pre-
sència d’altres festivals per tal d’establir
enllaços amb altres realitats i intercanviar
experiències entre els organitzadors.
L’oferta d’espectacles es complementa
amb conferències i activitats pensades per
als més petits, com ara els populars tallers
de màgia, on es pot aprendre a fer trucs
usant tot tipus d’objectes.

FESTIVAL SOLIDARI
L’èxit que l’any passat va tenir la inicia-

tiva de Màgia Solidària impulsada per Da-
vid Agell, director artístic del Fimag, ha
portat l’organització a repetir l’experièn-
cia. Així, enguany unes 500 persones dis-
capacitades de diferents entitats de les co-
marques gironines ompliran la plaça de la
Vila de Torroella per assistir a un especta-
cles especialment dissenyat perquè gau-
deixin, tots junts, d’un matí inoblidable.

Dies. Del 30 de maig
al 8 de juny.

Lloc. En 28 espais de
Torroella de Montgrí.

Edició. Tercera.

Preus. La majoria
d’actes són gratuïts.

El Mago Pop. El seu
espectacle es podrà
veure el dissabte 8
de juny, a les 17 h i a
les 20 h, i el dilluns 9
de juny, a les 17 h, a
l’Espai Ter.

Més informació.
www.fimag-ma-
gia.com.

DADES  D ’ INTERÈS
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El televisiu El
Mago Pop estrena
espectacle

● El popular i televisiu Antonio Díaz, més conegut
com El Mago Pop, presentarà al Fimag i en primí-
cia a les comarques gironines el seu nou especta-
cle titulat La gran ilusión, guardonat amb el Pre-
mi al Millor Espectacle de Gran Format 2014 a la
Fira de Teatre Feten per a nens i nenes de Gijón.
Una oportunitat única per veure com el mag
substitueix els conills i els coloms per telèfons
mòbils i tauletes i combina la màgia de prop
amb les grans il·lusions. A l’espectacle també hi
intervenen els actors Josep Maria Pou i Emma Vi-
larasau i el cantant i actor Joan Dausà, que parti-
cipen en els vídeos que es projecten durant el
xou. Gràcies a l’èxit de vendes, el Fimag ha pro-
gramat una tercera funció del muntatge, una part
de la recaptació de la qual serà per a l’AECC, as-
sociació contra el càncer de Torroella de Montgrí.

El mag del moment presenta a les comarques
gironines ‘La gran ilusión’, que ha hagut
d’ampliar una funció per l’èxit de vendes

Cinquanta
artistes actuaran
al tercer festival
Fimag i oferiran
unes 140
funcions, la
majoria gratuïtes,
repartides en uns
28 espais de
Torroella de
Montgrí.
LLUÍS SERRAT
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