
Si tot un seguit de mags inter-
nacionals treuen el cap pel teatre
Kursaal en una nit de gener és
que en una masia sallentina hi ha
l’anomenat Claustre de Mags, que
promouen  des de fa sis anys May
Closa i Xavier Tapias. El teatre
manresà celebrarà, dissabte, la
quarta edició d’un festival nascut
a partir d’aquesta reunió de mags
a la comarca que, enguany, s’ha in-
ternacionalitzat més que mai. I, per

primera vegada, un país convi-
dat, Itàlia, a través de tres mags del
Club Màgic Italià (CMI): Andrea
Baoini, director del CMI College,
acompanyat de la joveníssima
maga Gaia, de 14 anys, i Alex De
Bastiani «Shezan». En total, més
d’una vintena de participants en el
claustre  i, demà, a escena, una de-
sena d’aquest mags catalans, d’ar-
reu de l’estat, d’Alemanya, França,
Itàlia, Perú i Xile. I la participació,
per primer cop en el claustre, de

Mag Caru (Jordi Carulla) de l’As-
sociació Màgia Central. El claustre
va començar dimecres i s’acabarà
dilluns al migdia amb una filoso-
fia que vol trencar els esquemes
tradicionals del mag solitari. Es
tracta, com explicava ahir Tapias,
de tot el contrari: «compartir per
progressar més ràpidament» i,
com reblava Baoini, «d’elevar la
màgia a un art en majúscules».
Tots, a escena o a platea, seran
demà protagonistes. 

S. PAZ | MANRESA

Arriba l’hora d’ensenyar les cartes
«La nit dels genis» celebra dissabte la quarta edició al teatre Kursaal amb figures internacionals i joves promeses 

EL fESTIVAL

Lloc: Sala Gran del teatre Kursaal. Manresa.
Dies: dissabte. Hora: 21 h Actuants:
Timo Marc, Kenris Murat & Aurelia, Miguel
Muñoz, Señor Pérez,  Mag Ramó, Shezan,  Gaia;
Gonzalo Albiñana; Ezquer Emparanza. Direcció
artística: May Closa i Xavier Tapias. Entrada:
15 euros i 12 (amb carnet d’El Galliner, majors
de 65 anys i menors de 25).  Venda
d’entrades: a les taquilles del Kursaal, per
telèfon (938723636) i per internet a
www.kursaal.cat.

La nit del genis

Màgia

� LLOC: teatre Kursaal (Manresa).
�DIA: diumenge, a les 18 h. � EN-
TRADES: 30€ (28€ amb el carnet
d’El Galliner, Escoles de Música, me-
nors de 25 anys i majors de 65). A
les taquilles del teatre, per telèfon
(93 8723636) i per internet
(www.kursaal.cat). Amb les entra-
des pràcticament exhaurides, la can-
tant gaditana s’estrena al teatre Kur-
saal amb el seu últim treball, Ámame
como soy,  que va veure la llum el no-
vembre. Niña Pastori signa un disc
basat sobretot en versions que miren
cap a  Amèrica i als sons llatins, tant
pel que fa al repertori com a les col·la-
boracions: Rubén Blades, Juan Luis
Guerra i Pancho Céspedes. Amb tres
temes inèdits. REDACCIÓ

NIÑA PASTORI
VISITA PER PRIMER
COP EL KURSAAL

� LLOC: Auditori de Sant Josep
(Moià).  �DIA: dissabte, 20 h. �
ENTRADES: 5€ i socis JM, gratuït.
Comença la quarta edició del cicle

que porta el nom de la néta del te-
nor Viñas. Seran sis concerts i el pri-
mer es dedica als guanyadors del I
Concurs Internacional de Flauta de
Catalunya. Amb Ivet Serra, María
Rubio i Duna Vilanova. REDACCIÓ

CICLE DE JOVES
TALENTS MARIA
VILARDELL VIÑAS

IMATGE PROMOCIONAL

� LLOC: Teatre Municipal l’Ate-
neu (Igualada).  �DIA: dissabte,
a les 21 h. � ENTRADA: de 15 a
20 euros. www.ticketea.com
Tornen les paraules de Mercè 

Rodoreda gràcies a la força inter-
pretativa d’una esplèndida Lolita
Flores en el paper de la Colometa
de La plaza del diamante. Amb la
direcció de Joan Ollé. REDACCIÓ

LA COLOMETA DE
LOLITA FLORES,
DEMÀ A IGUALADA

IMATGE PROMOCIONAL

IMATGE PROMOCIONAL
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Escenarisd’Entrada

Una part dels mags que participen en l’internacional Claustre de Mags i que demà oferiran els seus trucs i il·lusions al teatre manresà

S.PAZ

May Closa i Xavier Tapias,
responsables de Claustre

de Mags que se celebra en una
masia bagenca des de fa sis
anys, han aconseguit reunir un
planter divers i internacional. La
idea de la funció de dissabte, ex-
pliquen, és que l’espectador
«vegi moltes especialitats, un
menú de degustació» de la mà-
gia d’escena: números poètics, de
circ, de grans il·lusions... A l’esce-
nari, Shezan, Gaia, Kenris Murat &
Aurelia, Señor Pérez (que treballa
amb bombolles de sabó), el cata-
là Mag Ramó («cridat a ser una
estrella»), Miguel Muñoz (amb
l’aigua com a element destacat) i
Ezquer Emparanza (grans il·lu-
sions). Presentaran el festival
Gonzalo Albiñana i l’alemany
Timo Marc. Al claustre, també,
Andrea Baioni, Raül Alegria, Bru-
no Tarnecci, Jordi Carulla, Adrian
Soler, Alicia Santaolalla, Magno,
Joan Bartolomé i Joan Carles Gil
(director tècnic).



Menú de degustació
per a la gala màgica

Trobada a la tarda amb els
mags de la Catalunya Central

Dissabte a la tarda (18 h), al
teatre Kursaal, es tornarà a ce-

lebrar una trobada amb mags del ter-
ritori. En aquesta ocasió s’oferirà una
lliçó magistral per aconseguir portar
a l’escenari un número amb «caris-
ma», explicava ahir Xavier Tapias.



LA CLAU


