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Subhastaran la jaqueta que  
va portar Prince a ‘Purple rain’
La jaqueta que Prince portava a la pel·lí-
cula Purple rain, a l’escena en què anava 
en moto amb l’actriu Apollonia Kotero, se 
subhastarà a Califòrnia el dia 29 de juny. 
La jaqueta, blanca i negra i amb les màni-
gues de cuir, tindrà un preu de sortida 
d’entre 6.000 i 8.000 dòlars (entre 5.200 

i 7.000 euros, aproximadament) i s’espe-
ra que sigui l’estrella de la subhasta, en 
què també es posaran a la venda objectes 
de Britney Spears, Alicia Keys i Michael 
Jackson, entre d’altres. Prince va morir la 
setmana passada, per causes encara no 
aclarides, als 57 anys. GENT

Parlem d’un esdeveniment 
cultural destinat a un públic 
familiar que reunirà una dot-
zena d’artistes tant locals com 
internacionals amb l’objectiu 
de donar a conèixer diferents 
maneres d’entendre aques-
ta disciplina. La voluntat del 
projecte és consolidar-se al llarg 
dels anys com un festival de 
referència al país i innovant amb 
nous espectacles al voltant de 
la màgia. La direcció artística la 
durà a terme una cara coneguda 
del poble, en Jordi Pota, mag i 
actor tonenc i també gaudiran 
d’un paper destacat els mags 
d’aquest municipi.

Una Tona de Màgia

Una Tona de Màgia, nom amb 
què s’ha batejat el Festival, 
vol ser un esdeveniment per 
donar a conèixer els diferents 
vessants del món de la màgia, 
ja que els artistes seleccionats 
treballen en diferents modalitats 
d’aquesta professió com són la 
cartomància, les grans il·lusions, 
la màgia còmica, la manipulació, 
la invenció, el teatre-màgia o el 
mentalisme, entre d’altres.

Fer Tona visible i lloc 
de referència

“Volem aconseguir que Tona es 
converteixi en un punt turístic i 
de referència en l’àmbit català 
durant la durada del festival, i 
donar a conèixer els magní� cs 
racons de què gaudeix els seus 
vilatans, proposant un espec-
tacle a cada un d’aquests 
bonics espais, sovint envoltats 

de natura”, afegeixen des de 
l’Ajuntament. 

Una programació 
“màgica”

El Festival s’inaugura divendres 
amb un “sopar màgic” de gala i 
� ns diumenge que el reconegut 
mag Màgic Andreu, no farà el 
seu tancament amb l’espectacle 
“Genius”, podran gaudir de mà-
gia per nens de la mà de Josep 
Lluís Vilarasau, l’espectacle 
“ARÀLIA” d’Arnau Colomo, “BICI-
CADABRA “de Fèlix Brunet,”VIU 
LA MÀGIA” del director artístic 
David el Mag, “EL GRAN THURS-
TON” de Karlus de la mà de 

“Una tona de màgia”

Carles Figueres, la “GALA INTER-
NACIONAL” al Pavelló municipal 
d’esports i eix central del festival 
amb els mags guardonats amb 
premis nacionals, europeus i, 
� ns i tot, mundials, “DRAC MÀ-

Els dies 6, 7 i 8 de maig, el poble de Tona s’omplirà de màgia per celebrar el seu 1r Festival Internacional de Màgia

GIC” del Mag Xule i “CLÀSSIC” 
de Fèlix Brunet, un show de 
màgia familiar i amb un factor 
clau: l’humor. La programació al 
complet del Festival la trobaran 
a www.unatonademagia.cat
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Presència fugaç de Joan Carles i 
Sofia a la festa del rei de Suècia

del Palau Reial, que va anar seguida 
d’una actuació musical de la banda 
de les forces armades i d’ofrenes flo-
rals al rei de mans de diversos nens. 
Després de l’aparició al balcó de Car-
les Gustau, que va adreçar unes pa-
raules als ciutadans que s’havien 
aplegat davant del palau, Joan Car-
les i Sofia van participar també en el 
dinar que es va oferir a l’Ajuntament 
d’Estocolm. I aquí es va acabar la se-
va visita. Els pares de Felip VI, 
doncs, van ser baixa al sopar de ga-
la que els reis Carles Gustau i Sílvia 
van oferir al vespre als seus convi-
dats, la cita que culminava la jorna-
da i els cinc dies de celebracions que 
la casa reial sueca havia organitzat 
en honor del monarca.  

Tampoc no van anar al sopar 
–ni, de fet, a cap dels altres actes 

Després de mig any sense aparèi-
xer junts en públic, els reis emèrits 
d’Espanya, Joan Carles i Sofia, van 
assistir plegats ahir als actes de ce-
lebració del setantè aniversari del 
rei de Suècia, Carles Gustau. Però 
si l’espera per tornar a veure’ls 
junts havia sigut llarga, no es pot 
dir el mateix de la seva visita a Es-
tocolm, la capital del país escandi-
nau, que va durar només unes ho-
res i ni tan sols va incloure la seva 
presència a l’acte principal de la 
commemoració.  

Els antics monarques van mati-
nar per assistir, a primera hora, a la 
missa tedèum celebrada a la capella 
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d’ahir– els reis de Noruega, Harald 
i Sònia, ni els seus hereus, Haakon 
i Mette-Marit, que a última hora 
van anul·lar la seva visita a Suècia 
arran del greu accident d’helicòp-
ter que havia tingut lloc divendres 
al seu país i que va provocar la mort 
de 13 persones. La representació 
noruega al sopar va quedar redu-
ïda a la princesa Marta Lluïsa i el 
seu marit, Ari Behn. Entre els as-
sistents hi havia també la reina 
Margarida de Dinamarca i el prín-
cep Albert de Mònaco.  

Carles Gustau de Suècia, nascut 
el 30 d’abril del 1946, va pujar al 
tron amb 27 anys, el setembre del 
1973, després de la mort del seu avi, 
Gustau Adolf VI. El seu pare havia 
mort en un accident d’aviació quan 
ell encara no tenia un any.e


