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Varetes, jocs de cartes i tota
mena de trucs prendranMont-
gai aquest cap de setmana.
Atrets per la setena fira, es des-
plegaran en una dotzena d’es-
cenaris 29 espectacles, bastits
per una cinquentena de mags
amateurs. Entre ells, tres pe-
sos pesants en el gènere: Ismael
Civiac, campió mundial de
màgia al carrer; Raúl Black,
campió espanyol i europeu de
màgia en grans il·lusions, i Da-

niel Garber, campió llatino-
americà especialitzat en màgia
infantil.A més de gaudir amb
els xous, el públic present po-
drà donar un cop d’ull al mer-
cat de productes artesans i ali-
mentaris, que reunirà una qua-
rentena d’expositors.Tallers in-
fantils i un mercat màgic com-
pleten l’àmplia oferta, que
abaixarà el teló diumenge amb
una conferència i l’actuació de
Garber.

Tallers i unmercat completen la fira, que oferirà 29 espectacles.
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El bo imillor
TRES CAMPIONS, CIVIAC, BLACK I GARBER,
ACTUEN AMONTGAI MÀGIC, AMB 50MAGS

Montgai |VII Fira de laMàgia

Dimensió

solidària

La màgia també pot ser
solidària.Així ho faran
palès els membres
d’Allem i l’ONG Mags
per l’Esperança, que
oferiran aquest matí una
sessió destinada a per-
sones amb discapacitat.
Uns 200 joves i moni-
tors, provinents d’una
desena de centres de
Lleida, podran gaudir
d’una xocolatada, un ta-
ller de màgia i altres es-
pectacles sorpresa. Per
dur a terme aquestes i
altres activitats, com
una sessió de màgia per
a escolars, aporten el
seu gra de sorra una
quarantena de veïns de
Montgai i una vintena
d’empreses patrocina-
dores, remarca l’alcal-
de, Jaume Gilabert. El
certamen se celebrarà
de l’1 al 4, tot i que la
inauguració oficial no
es produirà fins dissab-
te a les sis, de mans de
Raúl Black. Dissabte i
diumenge funcionarà
des de les deu fins pas-
sada la mitjanit.

ARTS ESCÈNIQUES

❘ LLEIDA ❘ La partida Copa d’Or i
Sot de Fontanet de Lleida acull
demà (20.30 h) una nova repre-
sentació de l’espectacle Les brui-
xes del Pont del Boc, que comp-
tarà amb 160 participants. El
preu de les entrades serà de 3
euros i gratuït per als menors de
deu anys. Mercat d’oficis i tite-
lles serviran com a activitats prè-
vies.

Tornen un any
més les bruixes
del ‘Pont del Boc’

Cap de setmana

Últim assaig de l’espectacle, ahir.

NÚRIA TORREBELLES

Un assaig a l’església romànica de la companyia L’Agropecuària.

SantMartí, escenari
per a un Shakespeare
❘ LLEIDA ❘ El temple romànic de
Sant Martí de Lleida s’estrena-
rà aquest cap de setmana com
a escenari teatral amb la posa-
da en escena de tot un clàssic
de Shakespeare, una versió de
Ricard III a càrrec de la com-
panyia lleidatana L’Agropecu-
ària, dirigida per Emili Balde-
llou.

La representació podrà veu-
re’s demà (19.00 h) i diumen-
ge (18.00) i es repetirà els caps
de setmana del 17 i 18, 24 i 25

i 31 d’octubre i 1 de novem-
bre, amb entrada a 10 €.
Aquesta activitat teatral supo-
sa l’estrena del denominat Es-
pai Sant Martí, un lloc de re-
flexió i comunicació obert a la
comunitat, fruit de la col·labo-
ració entre el Museu, el bisbat
i la Universitat de Lleida. Es
tracta d’un projecte cultural
que també inclourà des de xa-
rrades i col·loquis fins a con-
certs, dansa i videoart, passant
per debats i conferències.
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