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Escenaris d’Entrada

Més i més gran. Tot i que enca-
ra no s’ha celebrat la primera edi-
ció del Festival Màgic de Manresa,
els seus organitzadors, Manresa +
Comerç, El Galliner i l’Associació
Màgia Central, ja entreveuen que
aquí, sense trucs d’escapisme, hi ha
potencial. Dissabte, Manresa serà
un gran escenari de màgia amb
què toparà qualsevol persona que
s’acosti al centre de la ciutat. Anem
a pams.
▶Concurs de joves mags. La pri-
mera cita serà un concurs de joves
mags. Els més petits (i petita), de
12 anys; i els més grans, de 20. A la
convocatòria s’hi van presentar
una vintena d’aspirants i van pas-
sar-ne 8 a la final. Però acabaran
concursant-ne 7 (vegeu Les Claus)
perquè el vuitè, andorrà, és baixa
per malaltia. Marc Jordan (Jordan
Bosco), president de Màgia Cen-

tral, té molt clar que, tots ells, són
«mags amb molt de futur i molta
projecció, tot i la seva joventut».
Qui acabi en primera posició ac-
tuarà a la gala de la nit, al costat de
consagrats mags de l’escena.
▶Màgia al carrer. La congregació
de mags més evident per a la ciu-
tat serà al propi carrer. D’11 a 13 h
i de 18 a 20 h, una trentena de mags
es dispersaran pels carrers del
centre de Manresa. Alguns actua-
ran en els tres escenaris que s’ins-
tal·laran, a la Plana de l’Om, al Pas-
seig (Quiosc Canaletes) i Crist Rei.
Altres recorreran els carrers Gui-
merà, Born, Nou i Passeig. De l’As-
sociació Màgia Central, als esce-
naris actuaran Arnau 7 de Màgia;
Mago Martín; Maria; Mag Moi;
Mag Arnau; Marcel Fors i Mag
Aaron.
▶Gala del Festival. Al Conserva-
tori actuaran 5 mags i tindrà com
a presentador el Mag Fèlix Brunet,
«dinàmic i còmic», segons Jordan.
El Mag Albert portarà a l’escenari
«grans il·lusions» (el muntatge per
al seu número dura 3 hores); el
Mag Marcel, de 15 anys, màgia tea-
tral; el Mag Xule, un xou «adreçat
a nens», el Mag Mario López, que,
segons Jordan, mereix una «men-
ció especial» per la seva màgia de
prop. De fet, és «el millor del món
en micromàgia» i els espectadors
ho podran comprovar amb un
projector. Tancarà la gala el man-
resà Arturo El Grande, «un dels mi-
llors mags còmics de l’estat».
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La màgia que surt al
carrer i entra al teatre

El centre de la ciutat s’omplirà de mags en una cita amb concurs, taller i gala

L’ESPECTACLE

Concurs: teatre Conservatori. Dissabte, 10 h.
Hi participen 7 mags. Obert al públic Taller
de màgia: Espai Sant Domènec. Dissabte, d’11
a 13 h. Inscripció gratuïta. Màgia al carrer:
Dissabte, d’11 a 13 i de 18 a 20 h, actuacions
d’una trentena de mags. Al carrer Guimerà,
Born, Passeig i carrer Nou i als escenaris de la
Plana de l’Om, Passeig (Quiosc Quimet) i Crist
Rei. Gala: teatre Conservatori, Dissabte,
21.30 h. Preu: 5 euros. Sessió golfa: Bar-
restaurant Maïami. Dissabte, a partir de les 23
h. Sessió oberta a tothom. Bloc del festival:
https://festivaldemagiamanresa.wordpress.com/

Festival Màgic de Manresa

Festival Màgic de Manresa

� LLOC: sala Stroika (av. dels Do-
lors, 17,). Manresa. �DIA: dissab-
te, a les 23 h. � ENTRADES: gra-
tuïta El Amante Virgen actua
demà, en el projecte Bancs de Pro-
ves de la sala. Amb Toni Holgado
(baix i veu), Sergio García (guitarra
i veu), Guifré García (guitarra) i An-
dreu Bastardas (bateria). També hi
pren part el duet de folk acústic
Aasometric. REDACCIÓ

EL AMANTE
VIRGEN, DEMÀ A
LA SALA STROIKA

� LLOC: Sala Gran del teatre Kursaal
(passeig de Pere III, 35). Manresa. �
DIA: diumenge, a les 18 h. � ENTRA-
DES: 18 i 20 €. A taquilla, per telèfon
(938723636) i www.kursaal.cat.
Dirigit pel manresà David Pintó i Clara
Peya, el musical, amb Nina i Mariona
Castillo, presenta el vincle estret i in-
dissoluble d’una mare i una filla que
necessiten separar-se per continuar
endavant. REDACCIÓ

«MARES I FILLES»,
DE DAVID PINTÓ, ES
VEU AL KURSAAL

� LLOC: parc de l’Agulla. Manresa � DIA:
dissabte, de 18 a 24 h. � ENTRADES:
gratuïtes L’Agrupació Cultural del Bages
es manté fidel a la seva cita anual. Hi partici-
paran una vintena de grups, hi haurà rom
cremat i havanera de germanor (més infor-
mació en l’edició de demà). REDACCIÓ

32A TROBADA
DE CANTAIRES
D’HAVANERES
DE CATALUNYA

ARXIU/SALVADOR REDÓ FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

ARXIU PARTICULAR
FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

� LLOC: Teatre Municipal l’Ateneu (carrer de
Sant Pau, 9). Igualada. �DIA: diumenge, a les
18 h. � ENTRADES: 15 i 12 €. Punt de Difusió
Cultural i Turística; www.ticketea.com i taqui-
lles. La companyia basca Kulunka afronta amb
delicadesa el drama de l’Alzheimer. Teatre gestual
i màscares. Multipremiat. REDACCIÓ

«ANDRÉ Y DORINE»
ARRIBA A IGUALADA

Mag Albert: el reusenc practica les grans il·lusions

Mag Arturo el Grande: màgia còmica

Mag Marcel: màgia teatral

Mag Fèlix Brunet: el presentador

Mag Xule: màgia per a nens

Mag Mario López: micromàgia

El sisè mag, i el primer
d’actuar, serà el guanyador
del concurs celebrat al matí

Qui són els Joves Mags?
Amb Joan Casanyas Roig. 18
anys. Palma de Mallorca. Nom:

«Casanyas»; Pol Bastida Gonzàlez.
20 anys. Manresa: «Mistic ACE»;
Laia Baulenas Pladevall. 12 anys. Ta-
radell: «Maga Game»; Sergio Martos
López. 12 anys. Sant Vicenç de Cas-
tellet: «Màgig Sergio»; Moisès Martí-
nez Ruiz. 13 anys. Tàrrega: «Mag
Moi»; David Gómez del Valle. 16
anys. Cornellà: «Mag Davig»; Dani
Pellecín Vilar. 14 anys. Barcelona:
«Dapevi Mag». El concurs començarà
a les 10 del matí, al teatre Conserva-
tori. Obert al públic. El guanyador o
guanyadora obrirà la Gala del Festi-
val (21.30 h, Conservatori). 

50 inscrits al taller de màgia 
Fins ahir hi havia 50 inscrits al
taller (encara queden places,

https://festivaldemagiamanresa.wor
dpress.com/). Es farà entre les 11 i
les 13 h, a l’Espai Sant Domènec, a
càrrec del mag Josep Barriendos. Hi
haurà 4 torns de mitja hora i s’adreça
a gent de totes les edats. La inscrip-
ció és gratuïta.

Sessió golfa per a tothom
Acabada la gala (23 h), els
mags que hauran «ocupat» el

carrer i els qui hauran actuat al tea-
tre, es trobaran al Maïami, en una
sessió oberta a tothom.
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