
ESPECTACLE AL CARRER El centre comercial de Manresa es va omplir ahir de màgia. Tres escenaris repartits entre la Plana de l’Om, el
primer tram del Passeig i Crist Rei cridaven l’atenció i feien aturar els vianants, que contemplaven els trucs de màgia que al llarg del dia van fer
els diferents mags. El festival es va completar amb un taller de màgia per a infants i una gala, a la nit, al teatre Conservatori
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El primer festival de màgia al car-
rer de Manresa va seduir ahir el pú-
blic que durant el matí i la tarda
passejava pel centre de la ciutat. Hi
participaven una quarantena de
mags i al matí els espectacles ha-
vien de començar a les 11,  però no
va ser fins cap al migdia quan els
carrers es van anar omplint i tant
els curiosos com els qui estaven as-
sabentats del festival s’aturaven
davant dels diferents escenaris.

A la Plana de l’Om, al migdia es
podia veure un dels trucs de la
companyia Set de Màgia en el
qual amb el seu estil més còmic,
s’empassaven una espasa o in-
tentaven donar vida a un conill de
peluix. A Crist Rei també era nom-
brós el públic davant de l’escena-
ri en què hi havia el Mag Martín,
que va «convertir» un bitllet de cinc
euros en el qual un nen va fer un
dibuix, en un de 50 i després, el bit-
llet inicial va reaparèixer dins de la
capsa d’un rodet de fotografia.

Aquests però, només van ser al-
guns dels trucs d’aquests mags, en
el marc d’un festival en el qual  van
participar altres mags al llarg de la
jornada, que a la tarda encara va
congregar més públic que al mig-
dia en els escenaris de la Plana,
Crist Rei –on les escales feien de
grades per als espectadors– i al pri-
mer tram del Passeig.

A més, al matí també es van por-
tar a terme tallers de màgia per a
infants en els quals hi van partici-
par un centenar de nens i nenes.
Els infants –i també alguns dels pa-
res i mares i que els acompanya-
ven– van aprendre i reproduir al-

guns dels trucs que els mags els
van ensenyar en el taller. El festi-
val era organitzat per Manresa+
Comerç, El Galliner i l’Associació
de Màgia Central.

Concurs de joves mags
Al matí, també es va portar a ter-
me un concurs de joves mags. El
guanyador va ser el mag Davig, de
16 anys i veí de Cornellà. El premi
era actuar a la gala de màgia pre-
vista per anit al Conservatori.

El jove assegurava que «no m’es-
perava guanyar perquè el nivell era
molt alt» i confessava que quan va
competir «estava molt nerviós». Es
va imposar a la resta de partici-
pants amb l’espectacle DJ Davig,
que consistia en una anomenada
rutina de manipulació (fer des-
aparèixer objectes amb les mans)
i amb un xou d’anelles (consisteix
a enllaçar i desenllaçar anelles
metàl·liques que no tenen cap
obertura). Era previst que el jove
actués al costat de cinc mags ex-
perimentats, en l’espectacle que
s’havia de celebrar anit, a l’hora de
tancar aquesta edició.

ROGER JUNYENT | MANRESA

La màgia sedueix el carrer de Manresa
Els il·lusionistes porten els seus trucs a tres

escenaris del centre de la capital del Bages
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ELS ESPECTACLES DE MÀGIA van sortir ahir als carrers
del centre de Manresa. Un moment de l’actuació del
grup Set de Màgia a la Plana de l’Om ahir al matí. El jove
Mag Davig va ser el guanyador del concurs entre joves
mags que es va celebrar ahir al matí. Un infant
participa en un des tallers de màgia que es van portar a
terme ahir al matí.
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Espectacle per a tots el públics
Encara que la majoria de mags
que durant la jornada d’ahir

van pujar als diferents escenaris ubi-
cats al centre de Manresa eren joves,
els seus espectacles estaven pen-
sats perquè en disfrutessin tant in-
fants, joves com adults, i els mags ho
van aconseguir.
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RECITAL “POESIA I VERITAT”
Mireia Pintó, mezzosoprano
Vladislav Bronevetzky, piano
Miquel Desclot, idea, text i narració
Un recital a cura de Miquel Desclot a través de la vida i l’obra del millor 
poeta alemany del Romanticisme. Vida i obra en simbiosi i dotze 
compositors en diàleg al voltant de J. W. Goethe.

Dissabte, 26 de setembre 2015, a les 18 h
Plaça del Teatre s/n. Teatre Esplai de l'Ametlla de Merola    Preu: 27 €


