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boca de fosc i amb el
sol pesant figues, la
màgia va sumir el tea-
tre Kursaal en l’oni-

risme i l’embadaliment misteriós.
La Sala Gran, pràcticament plena,
es va rendir dissabte a la ciència
oculta de les coses. Una desena de
mags van conduir l’il·lusionisme
al terreny de l’entreteniment en el
Festival Internacional de Màgia,
que per tercer any va tenir com a
epicentre la capital del Bages. 

La gala, intitulada La nit dels ge-
nis, va esdevenir el resultat de
l’estada de mags d’arreu del món
que des de fa cinc anys s’ha ins-
taurat durant el mes de gener al
municipi de Sallent (Pont de Ca-
brianes), i que impulsen  May
Closa i Xavier Tapias. Els números
dels artistes, de diversa índole,
van garantir la sorpresa i les cares
d’estupefacció d’un públic prin-
cipalment familiar.

La vetllada, amb noms proce-
dents d’Alemanya i Rússia, va po-
sar sobretot en relleu la bona salut
d’aquest art a la Catalunya central,
especialment a la comarca del
Bages, d’on provenien alguns dels
participants. És el cas dels joves
Mag Marcel i Mag Caru, que amb
els seus números dinàmics van
protagonitzar els primers com-
passos fantasiosos d’una gala in-
augurada pel reusenc Mag Albert.

La conducció de La nit dels ge-
nis va anar a càrrec del bilbaí
Imanol, que, amb un tarannà cò-
mic, també es va ocupar d’entre-
tenir el públic amb diversos jocs
de mans. El seu continu flirteig
amb la llengua catalana, però, va

ser el que més va divertir els as-
sistents, alguns dels quals, per
cert, van haver de pujar a l’esce-
nari, sota l’atenta mirada dels fo-
cus, com a voluntaris de diferents
números.

Precisament, la participació
d’un dels espontanis, en concret

la d’un nen anomenat Ot, que
seia a primera fila, va provocar un
dels moments més entranyables
de la vesprada. Perquè a les aca-
balles del truc, el voluntari havia
oblidat la carta que se li havia
mostrat al començament del joc i
que el mag havia d’endevinar:

«Era aquesta carta, oi?» –li va pre-
guntar el mag- «És que ara ja no
me’n recordo»- va respondre in-
nocentment el nen, davant els
aplaudiments del teatre.

La companyia de Granada Tut-
tilifamili va posar l’apunt vintage
amb El sofà de Sophie, un núme-

ro captivador de dramatúrgia pre-
ciosista. A continuació, els mala-
barismes de Maria Altés, al ritme
de tangos argentins i música de
cabarets berlinesos, van aportar
originalitat i efectisme, mentre
que la manipulació prodigiosa
de cartes del valencià G. Alexan-
der (tercer classificat en el darrer
Campionat d’Espanya) va de-
mostrar una rellevant exigència
tècnica.

L’accent estranger va fer acte de
presència amb l’alemany Gaston
i el moscovita Vadim Savenkov. El
primer va oferir, sens dubte, el nú-
mero amb més pes poètic de la
trobada, a través d’un rellotge de
sorra i la consegüent reflexió filo-
sòfica sobre el pas del temps. El se-
gon va apostar per la màgia d’a-
vantguarda amb el surrealisme
com a teló de fons.

La sobrietat i la subtilesa d’amb-
dós mags internacionals va con-
trastar amb l’exuberància i els
aires magnificents del darrer nú-
mero; el Mag Edgar va presentar
esquetxos del seu premiat espec-
tacle Déjà Vu, un univers insinu-
ant i impossible, «entre David
Copperfield i Tim Burton», va
qualificar el presentador. La be-
llesa plàstica i l’elegància del mun-
tatge del valencià van servir per
tancar una funció vestida de mà-
gia i il·lusió.
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La màgia sumeix el Kursaal en l’onirisme
«La nit dels genis» omple el teatre manresà amb un xou de dues hores en el qual participen una desena de mags

d’arreu del món Manipulació, il·lusionisme, trucs d’avantguarda i surrealisme embadaleixen un públic familiar 



Els números dels artistes, de
diversa índole, van garantir la
sorpresa i les cares
d’estupefacció del públic 

L’accent estranger va fer 
acte de presència amb
l’alemany Gaston i el
moscovita Vadim Savenkov
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UNA VETLLADA MÀGICA. El mag Caru, de 20 anys,
és veí de Manresa i fa cinc anys que s’hi dedica. El Mag
Marcel, veí de Canet de Mar, de 15 anys, durant la seva
actuació al Kursaal. La maga Maria Altés, veïna de
Vilassar de Dalt, també és al Claustre de Mags

3

1

2



1

2 3

L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DE SANT CUGAT I L’ORFEÓ MANRESÀ van
ser ahir a la tarda els protagonistes del concert de Reis del Rotary Club
Manresa-Bages. El públic que va omplir molt bona part de la sala gran del
Kursaal va gaudir amb les interpretacions de les dues formacions al llarg de la
tarda. D’altra banda, també es va atorgar el 13è premi Simeó Selga, dotat
amb 6.000 euros, a la Fundació Privada Cultura i Teatre (Els Carlins) per la
campanya «Manresa batega pel comerç», per dinamitzar les botigues del
nucli antic amb un joc que vincula les botigues amb els Pastorets, l’actuació
cultural per excel·lència dels Carlins. Abans del concert, Rotary va mostrar un
vídeo on s’explica què és l’entitat, que, a més, fins al 25 de gener té una
exposició a l’espai Plana de l’Om. 



El Kursaal vibra al ritme de la
música i la solidaritat amb el
concert de Reis del Rotary
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