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Del 27 de maig al 5 de juny, Tor-
roella de Montgrí es convertirà en
la gran capital de la màgia del sud
d’Europa de la mà del Fimag, la
Fira Internacional de Màgia que
enguany arriba a la seva cinque-
na edició. Fimag és una gran tro-
bada de professionals –enguany
en seran més de trenta represen-
tant quinze disciplines diferents–
que oferiran més de cent funcions
en una quinzena d’espais del mu-
nicipi. Un dels plats forts d’a-
questa Fira serà la gran gala in-
ternacional que es farà el 4 i 5 de
juny i que aplegarà fins a vuit
mags a l’auditori-teatre Espai Ter.
Gràcies a la gran acollida de ven-
da anticipada, ja s’han programat
tres sessions.

Els vuit mags que protagonit-
zaran aquesta gran gala són pri-
meres figures en els seus països i
han rebut, tots ells, nombrosos gu-
ardons. En aquesta gala, que per
a molts d’ells representa la seva
primera actuació a l’Estat espany-
ol, realitzaran números de màgia
diferents ja sigui còmica, grans
il·lusions o manipulació. Es trac-
ta d’Anson Lee (Taiwan); Ta Na
Manga (Portugal); Igor Trifunov
(Sèrbia); Disguido (Itàlia); Pedro
Volta (Madrid); Cia. Mag Edgard
(Barcelona); D’Albérniz (Vitoria-
Gasteiz) i Isaac Jurado (Barcelo-
na), que actuarà de presentador.

Fimag es desglossa en diversos
apartats. Un d’aquests és La Mà-
gia de nit, que inclou màgia golfa i
hipnosi amb Woody Aragon i Ma-
rio López, dos dels millors mags
del món en les especialitats de mà-
gia de prop, cartomàgia i micro-
màgia. També hi actuaran el cata-
là Isaac Jurado amb un espectacle
que combina màgia i humor, així
com un dels millors hipnotitza-
dors europeus, Jeff  Toussaint.

La Fira tindrà altres al·licients
com la Màgia als palaus i la Mà-
gia al carrer, que ajudaran a crear
un ambient d’il·lusió excepcional

pels carrers del poble.

Premi Fimag i vessant solidari
Dins la Fira, destaca un apartat
dedicat a premiar la trajectòria
d’un professional de la màgia. El
premi s’entregarà durant la pri-
mera funció de la gran gala inter-
nacional. A més, una de les grans
novetats serà el vessant solidari de
la Fira, ja que el cinc per cent dels
beneficis de les funcions de la gala
es destinaran a la Fundació Ab-
racadabra de Mags Solidaris.
També es manté la setmana soli-
dària i una sèrie de conferències.
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Més de cent funcions i trenta
artistes actuaran al FiMag 

ES PRESENTEN QUINZE DISCIPLINES DE MÀGIA DIFERENT

Es tracta de la Fira Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí que
se celebra entre el 27 de maig i el 5 de juny a quinze espais del municipi
�

Fimag atrau milers de persones; a baix, Jeff Toussaint i Anson Lee. 

FIRA INTERNACIONAL DE MÀGIA 
DE TORROELLA DE MONTGRÍ, FIMAG
� Diferents espais de Torroella de
Montgrí. � Del 27 de maig al 5 de
juny. � www.fimag-magia.com

L’ACTE

GALA INTERNACIONAL FIMAG
� VUIT ESTRELLES MUNDIALS

� Artistes: Anson Lee, Ta Na Man-
ga, Igor Trifunov, Disguido, Isaac Jura-
do, Pedro Volta, Mag Edgar i Mago
D’Albérniz. � Espai Ter. � Dissabte
4 de juny a les 21.30 hores i diumen-
ge 5 de juny a les 12.00 i 17.00 h.

EL GRAN HIPNOTISTA
� JEFF TOUSSAINT

� Espectacle inèdit a Fimag que
serà difícil d’oblidar. � Plaça de la
Vila. � Divendres 3 i dissabte 4 de
juny, a les 22.00 hores.

MÀGIA DE NIT
� ISAAC JURADO

� Un espectacle sorprenent i divertit
on es barreja humor i màgia. 
� Restaurant La Sala. � Dissabte 4
de juny, a les 24.00 hores i diumen-
ge 5 de juny, a les 21.00 hores.

MÀGIA DE CLOSE UP
� MARIO LÓPEZ & W. ARAGON

� Dos artistes que, junts, sorprenen
a tothom. � Restaurant La Sala. 
� Divendres 3, a les 24.00 hores.

MANIPULACIÓ
� ANSON LEE

� Un dels manipuladors més desta-
cats del món. � Museu de la 
Mediterrània. � Divendres 3, a les
20.00 hores.

MENTALISME I MÀGIA
� ADOLFO MASYEBRA

� Masyebra parlarà de levitacions i
animacions d’objectes. � Museu de
la Mediterrània. � Diumenge 5, a
les 11.30 hores.

MÀGIA DE CARRER
� RAUL CAMAGUEY

� Conferència sobre la seva expe-

riència amb els espectacles de carrer.
� Museu de la Mediterrània. 
� Dissabte 4, a les 16.00 hores.

MÀGIA ALS PALAUS
� LA MATEMÀTICA DE LA 

CIÈNCIA � Un matemàtic, Fernando
Blasco, i un químic, Miquel Duran,
ofereixen jocs basats en la matemà-
gia. � Museu de la Mediterrània. 
� Diumenge 5, a les 11.30, 12.30,
18.00 i 19.00 hores.

MÀGIA DE SALÓ
� LOOKING MAGIC

� Looking Màgic arriba amb Eclipsi,
un número de màgia musical que es
presenta dins aquesta nova edició
del Festival de Torroella de Montgrí.
� Museu de la Mediterrània. 
� Dissabte 4, de les 11.30 a les
13.30 hores i de les 18.00 a les
20.30 hores (cada mitja hora).

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ALGUNES DE LES ACTUACIONS MÉS DESTACADES

En Santi i la Rosó viuen junts
des de fa deu anys. La seva histò-
ria d’amor va començar amb un
projecte musical que els havia
d’alçar als grans escenaris cata-
lans. Però això no ha passat i ara
es pregunten cap on van les seves
vides. Aquest és l’argument de
Joan Yago que centra l’obra You
say tomato, una comèdia inten-
sa i profundament humana que
es podrà veure aquest divendres
a la Sala La Cate de Figueres, a
partir de les 21.00 hores.

Estrenada el setembre del
2015 a la Sala Muntaner de Bar-
celona, aquesta és, sens dubte,
una desacomplexada mirada en-

vers el sentit real de l’art, cap al
món en el qual vivim i, sobretot,
a tot allò que es troben actual-
ment les joves generacions: la
precarietat i els somnis frustrats.
Els actors Anna Moliner i Joan
Negrié són el tàndem triat per
portar-la a escena sota la direcció
de Joan Maria Segura Bernadas,
un tàndem fantàstic que ha acon-
seguit una gran acollida i molt
bones crítiques. 
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«You say tomato» reflexiona
sobre el sentit real de l’art
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REPRESENTACIÓ «YOU SAY TOMATO»
� Sala La Cate de Figueres.
� Divendres 13, a les 21.00 hores

L’ACTE


