
Bones sensacions entre l’orga-
nització de la Fira internacional de
Màgia de Torroella (Fimag) que va
cloure ahir. el director juli Carbó
va explicar que esperen un nivell
de participació similar al de l’any
passat quan pel cap baix unes
15.000 persones van passar pels di-
ferents escenaris de l’esdeveni-
ment. «estem molt contents per-
què el temps ens ha acompanyat
a diferència de l’any passat i no hi
ha hagut cap incidència. el nivell
de participació ha estat molt alt i
no hem hagut de cancel·lar cap es-
pectacle per qüestions meteoro-
lògiques», va indicar Carbó. 

Durant nou dies el Fimag ha
programat una cinquantena d’es-
pectacles repartits en 28 espais
de Torroella de Montgrí i unes
140 funcions de diferents artis-
tes. el Mago Pop, alter ego d’An-
tonio Díaz, va ser el cap de cartell
i ahir va fer aixecar de la cadira el
públic que omplia l’espai Ter. «Ara
mateix acabem de sortir de la ses-

sió i tot el públic estava en peu, ha
estat espectacular», va relatar Car-
bó. el popular mag, estrella del ca-
nal Discovery Max, va presentar el
seu nou i guardonat espectacle La
gran ilusión.

les novetats introduïdes aquest
any com la Gala internacional, la
màgia als palaus o la màgia golfa
han passat la prova del cotó i han
deixat un bon gust als visitants que
hi han participat. Bona prova d’ai-
xò és la Gala internacional, que «va
ser un èxit amb un públic entregat
i espectacles boníssims», segons va
explicar Carbó. en el transcurs

d’aquesta gala es va entregar el Pre-
mi Fimag 2014 al Mag selvin, un
il·lusionista amb més de 40 anys
d’experiència a l’esquena. Acom-
panyant l’Andreu llorens sis ar-
tistes de reconegut prestigi com
eduardo Galeano, sébastien Det-
hise, Raul Black, Xavier Tapias i
Karlus van arrancar els aplaudi-

ments del públic. la casa Galiban
i el Palau solterra van ser l’escenari
diferent de la màgia als palaus, una
forma de combinar l’espectacle
amb la coneixença del patrimoni
torroellent. També van tenir una
bona acollida els espectacles noc-
turns que es van fer als bars i pubs
de la vila. enguany un cop més el

Fimag va mostrar la seva cara més
altruista amb la màgia solidària
amb actuacions especials a l’Hos-
pital de Palamós i convidant cen-
tres que tracten persones amb
necessitats especials. 

«Un poble entregat»
Tot i que encara és d’hora per dir
una xifra exacta de participants l’or-
ganització es va mostrar confiada
que s’arribarà a la mateixa xifra que
l’any passat o fins i tot se supera-
rà. «el Fimag és l’expressió de tot
un poble entregat en un projecte
de màgia», va explicar satisfet ju-
lià Carbó, qui va afegir que els ar-
tistes queden impressionats amb
l’organització i l’entrega dels tor-
roellencs i torroellenques. «em
diuen que això no ho han vist en-
lloc del món», va indicar. 

Tot plegat «fa pensar que tenim
un llarg camí per recórrer i un
llarg recorregut per professiona-
litzar encara més la fira amb noves
propostes». l’organització vol que
es generi expectació tot l’any.
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El Fimag de Torroella tanca nou dies de
màgia amb satisfacció per l’assistència

Les novetats introduïdes enguany, com la Gala Internacional o la màgia als palaus, han convençut el públic 

Un moment de l’espectacle de joves mags a la plaça de l’Ajuntament. 
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El popular Mago Pop va
aixecar el públic de l’Espai Ter
en la presentació del seu nou
i premiat espectacle 

«El Fimag és l’expressió de tot
un poble entregat en un
projecte de màgia», assegura
el seu director, Julià Carbó
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