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PETITS I GRANS TRUCS La gala, impulsada pel Claustre de Mags en col·laboració amb El Galliner, va portar a l’escenari un viatge
heterogeni amb números de tot tipus; des dels efectes visuals més espectaculars fins als trucs més clàssics, de petit format, amb cordes o
baralles de cartes. Un menú de degustació màgic que no va deixar ningú indiferent i que ja va començar al vestíbul del teatre Kursaal
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Es reuneixen al Bages, en una
masia del Pont de Cabrianes, i
durant uns quants dies compar-
teixen trucs i hores de treball. El
dissabte al vespre, però, surten
del seu particular amagatall i es
traslladen al teatre Kursaal per
oferir les seves il·lusions al pú-
blic. Aquest és l’origen del festival
internacional «La nit dels genis»,
que, ahir, per quart any consecu-
tiu, va portar a Manresa una de-
sena de mags d’arreu del món i de
totes les edats.

Vinguts expressament des d’I-
tàlia, Alemanya, França i també
d’arreu de l’Estat espanyol, els ar-
tistes van oferir trucs d’estils di-
versos: des dels de petit format,
amb cordes, cartes, monedes i ob-
jectes, fins a grans números, amb
una posada en escena i uns efec-
tes visuals espectaculars.

Aquesta combinació heterogè-
nia va satisfer un públic entusias-
ta, majoritàriament familiar, que va
omplir de gom a gom la platea del
Kursaal i que al llarg de la funció va
demostrar tenir moltes ganes d’a-
plaudir. Tantes que, fins i tot, un
dels mags es va queixar irònica-
ment: «Manresa, si ho aplaudim
tot no acabarem!»

De fet, la gala va estar plena de
tocs d’humor, especialment els
que van aportar el mag Ramó,
amb un estil inconfusible que va fer
riure tothom, i els dos presentadors
–l’alemany Timo Marc i l’espanyol
Gonzalo Albiñana–, que van ser els
encarregats d’amenitzar les tran-
sicions entre número i número, en
anglès i en castellà. Tots dos van

protagonitzar moments divertits,
com quan van dividir el públic en
dos grups i van assajar els crits d’ad-
miració, o bé amb el truc de la puça
que saltava en trampolí.

Màgia dins i fora del teatre
L’espectacle ja va començar una
hora abans de les 9 del vespre, al
vestíbul del teatre, on Bruno Tar-
necci, Alícia Sanaolalla, Magno i
també el manresà Jordi Carulla, de
l’Associació Màgia Central, van
amenitzar l’espera dels assistents
amb trucs de màgia de proximitat
i petit format.

Un cop a dins, un espectacular
número de Raúl Alegría, que va fer

entrar el públic en una atmosfera
de llum, colors i fum a través de là-
sers, va obrir l’espectacle. Des d’I-
tàlia, Shezan va oferir un truc en
què el mag, vestit al més pur estil
del conte d’Aladí, feia aparèixer del
no-res petits llums. El senyor Pé-
rez, per la seva banda, hi va posar
les bombolles de sabó, amb una
amb una original proposta entre la
poesia visual i la màgia, i la italia-
na Gaia –la participant més jove de
la nit, de només 14 anys– va im-
pressionar el públic entrellaçant i
separant anelles com si res. 

Els francesos Kenris Murat i
Aurelia van optar per un truc en
què, a base de fulls de paper i una
pantalla projectada, van fer apa-
rèixer i desaparèixer objectes i al-
hora van desafiar la gravetat. 

Per acabar, Miquel Muñoz va
protagonitzar un joc amb aigua i
boles de vidre, i el premiat Ezquer
Emparanza, acompanyat de la
seva ajudant Laura, va brodar el
clàssic truc de les caixes i les es-
pases –que va substituir per bas-
tons allargats de colors– i va acon-
seguir, encara que sigui a través de
les il·lusions, fer realitat allò im-
possible.
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Genis internacionals il·lusionen el Kursaal
Màgia i humor es fusionen en una gala on una desena de mags d’arreu van actuar a Manresa per quart any consecutiu

El mag italià Shezan va oferir un número en què feia aparèixer petits llums del no-res
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Gonzalo Albiñana i l’alemany Timo Marc van presentar la gala

Enquesta: QUIN TRUC LI HA AGRADAT MÉS?

 Ezquer i la jove Gaia
«Jo també sóc maga, i el que
més m’ha agradat ha sigut la
noia italiana i quan l’últim mag
ha fet aparèixer l’ocell»

LAIA BALENAS
TARADELL, 12 ANYS

L’espectacularitat del làser
«El número del Raúl Alegría ha
estat brutal, pel vestuari que
portava i per com ha fet entrar el
públic en una cabina làser»

DAVID GÓMEZ
CORNELLÀ DE LLOBREGAT, 16 ANYS

El truc de les caixes
«És complicat, perquè tots han
sigut impressionants, però em
quedo el de la noia partida pel
mig dins la caixa»

MARIA PÁEZ 
MANRESA, 12 ANYS

La noia desapareguda
«El truc de les caixes, perquè no
sé com ho ho ha fet que, de cop,
la noia ja no hi era. També m’ha
agradat el primer, el del làser»

ROGER LLADÓ
SANTPEDOR, 8 ANYS

L’humor del mag Ramó
«M’ha agradat molt el mag
Ramó, en general, perquè he
rigut molt amb la manera com
parlava i les veus que feia»

LAIA ARRANZ
MANRESA, 21 ANYS
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Els artistes, vinguts des
d’Itàlia, Alemanya, França i 
arreu de l’Estat, van oferir
trucs d’estils molt diferents

Durant la vetllada van
destacar el bon humor del
mag Ramó i l’espectacularitat
dels làsers de Raúl Alegría


