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Quatre actuants de Màgia Cen-
tral Catalunya (a la pàgina ante-
rior); dos valencians, G. Alexan-
der  (Manipulació. Tercer al Cam-
pionat d'Espanya 2014) i Nacho
Diago; el granadí Tuttilifamili; el
català Mag Edgar (Grans il·lu-
sions. Segon al Campionat d’Es-
panya) i  dos mags internacionals,
Gaston, d'Alemanya (Campió
Mundial l’any 2006) i Vadim Sa-
venkov, de Moscou, un dels mags
més avantguardistes del moment.
Són la desena de participants en
el tercer festival internacional de
màgia que acull el Kursaal, La
Nit dels Genis, que se celebrarà
dissabte a la Sala Gran (21 h) i que
obrirà la nova temporada d’es-
pectacles. Seran actuacions d’en-
tre 7 i 10 minuts en una gala que
presentarà el mag Imanol, del
País Basc. La platea ja pràctica-
ment ha exhaurit localitats i l’am-

fiteatre en portava ahir venuda
quasi la meitat de l’aforament.

Es tracta, per als profans, de
màgia d’escena: manipulació, cò-
mica, surrealista, grans il·lusions...
el festival neix arran de la troba-
da internacional que des de fa
cinc anys es fa al Bages, promo-

guda per May Closa i Xavier Ta-
pias. Un Claustre de Mags on els
il·lusionistes «ens ajudem a mi-
llorar, desmuntar i recompon-
dre els nostres números», expli-
ca Closa, presidenta del Consell
Nacional de la Societat Espanyo-
la d’il·lusionisme. I és que, malgrat
que «la màgia és un secret i els
mags solen treballar en solita-
ri», explica Tapias, els números
«s’han de vestir. Cinc minuts a
l’escenari potser són tres anys de
feina». Fa cinc anys, la trobada ba-
genca era l’única centrada en la
màgia d’escena, una especialitat
que a l’estat s’ha vist «relegada»
per l’èxit del «gran Tamariz» i la
cartomàgia. 

▶Classe magistral. Dissabte, el
mag Gaston oferirà una «classe
magistral», entre les 5 i les 7 de la
tarda al Kursaal, als mags de la Ca-
talunya Central, centrada en la
part teatral de l’espectacle.

S. Paz | MANRESA

La Nit dels Genis porta a Manresa una
desena d’actuacions de màgia d’escena
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Gaston Florin. Campió mundial
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IMATGE PROMOCIONAL«L’inventor d’il·lusions» obre la
programació al local Catalunya 

Però no només Manresa tindrà aquest cap de
setmana la seva dosi de màgia. L’il·lusionista Enric
Magoo és el protagonista del primer espectacle de
l’any al Local Catalunya d’avinyó. Màgia, teatre i
humor es donen la mà en l’espectacle «L’inventor
d’il·lusions», amb el Professor gargot. Serà
diumenge a les 6 de la tarda (5 € adults / 3 € nens)



Un concert a càrrec del grup Coses
i la cobla Sant Jordi-Ciutat de Bar-
celona inaugurarà avui la 28a edició 
del Festival Folk Tradicionàrius, la
més internacional de les celebra-
des fins ara, amb actuacions de
grups de diferents països com Fran-
ça, Noruega, Colòmbia o Argentina. 

L’històric i renovat grup Coses, 
que prové dels 70 i que es va reacti-
var ara fa un parell d’anys, és format
per les veus del sallentí Jordi Fàbre-
gas i de Miquel Estrada i Ton Rulló,
de Viladomiu Nou, i té la incorpora-
ció del multiinstrumentista Joan Ju-
anche Aguiar. Per al concert inau-
gural del Tradicionàrius 2015, titulat
Així s’encenen al vent, el grup Coses
ha decidit unir esforços amb la Co-
bla Sant Jordi. Es tracta de fer una lec-
tura actualitzada dels temes més
emblemàtics del seu repertori: Au jo-
vent!, El campaner de Taüll, Nova
oració del Parenostre, Com hauria es-
tat bell, Pell de tambor, El faroner,

Goig en llaor de Felip V... Per a aquest
nou projecte han tingut la col·labo-
ració del compositor, productor i
pianista berguedà Xavier Guitó. El
concert tindrà lloc avui (22 h) després
d’una cercavila inaugural a càrrec de
Kabaum i el Col·lectiu Guirigall des
de la plaça Vila i fins al C.A.T. de Grà-
cia.

De la programació del Festival
Tradicionàrius, que es va donar a co-
nèixer ahir i que es perllongarà fins
al 27 de març, en destaquen dues co-
produccions. D’una banda, Ovidi
Popular-20 anys!, en col·laboració
amb el festival Barnasants i que el 20
de març recordarà les cançons més
d’arrel del difunt artista d’Alcoi. D’al-
tra banda, el concert Folk Laietà, que
el 5 de març tindrà lloc a l’Auditori de
Barcelona per celebrar els 35 anys del
disc Lo poder del cant, del grup Har-
mònica Brava.

El festival té l’objectiu de «visua-
litzar i difondre els treballs dels mú-
sics d’arrel popular i tradicional»,
segons el seu director, el sallentí Jor-
di Fàbregas. En aquesta edició hi par-
ticiparan músics com el veterà Jau-
me Arnella, que presentarà el treball
Les sabates d’en Jaume, el colombià
Antonio Rivas, l’argenti Guillermo
Rizzotto o el basc Kepa Junkera.
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El sallentí Jordi Fàbregas i
Miquel Estrada i Ton Rulló, de
Viladomiu Nou, s’han aliat
amb la cobla Sant Jordi



El grup Coses inaugura
avui la 28a edició del
Festival Tradicionàrius

El grup Coses, amb músics de la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
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