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Escenaris d’Entrada

ELS PARTICIPANTS A LA GALA DE LA NIT AL CONSERVATORI

Internacionalització, més coor-
dinació i un augment de la qualitat.
La segona edició del Festival Màgic
de Manresa, la cita que converteix
els carrers de la capital del Bages en
el centre neuràlgic de la màgia du-
rant un dia, afronta demà la sego-
na edició amb ganes de créixer, mi-
llorar i consolidar-se i, sobretot,
repetir l’èxit de l’any passat. En-
guany hi participaran una qua-
rantena de mags vinguts d’arreu de
Catalunya i l’estat espanyol i, fins i
tot, algun estranger. De nou, s’hi po-
dran veure nombrosos especta-
cles d’estils molt variats. 

Tot i algunes novetats i reajustos
respecte la primera experiència,
es manté un format que combina
els espais del centre amb el d’un re-
modelat teatre conservatori, que
acollirà els primers actes després de
les obres. Entre els canvis, hi ha el
dels horaris, que aniran més tard al
matí i més d’hora a la nit, i el fet que
la màgia al carrer anirà a càrrec d’ex-
perts en aquest àmbit.

Activitats diverses
El taller de màgia, dirigit a nois i no-
ies d’entre 10 i 20 anys, és una de les
activitats que millor va funcionar l’a-
ny passat. Demà tornarà a inaugu-
rar la cita (11.30 h) amb l’objectiu
de fomentar les inquietuds i habi-

litats dels més joves. A càrrec de
quatre professors de l’Associació
Màgia Central, es farà en quatre
torns de 30 minuts i, de moment, ja
hi ha 80 inscrits.  

La jornada continuarà amb el
concurs de joves mags (12 h) que,
segons els organitzadors, tindrà
un nivell molt alt i serà una autèn-
tica «mini-gala de matí», en refe-
rència a la gala ‘grossa’ de la nit. Els

set participants que hi prendran
part –provinents de Barcelona, Ala-
cant, Tarragona, Badalona i Man-
resa– tenen entre 14 i 19 anys i han
estat seleccionats d’entre quinze
proposes rebudes, que van des de
la manipulació fins a la màgia cò-
mica, passant pel mentalisme. Com
l’any passat, hi haurà tres premis, els
dos primers amb dotació econò-
mica, i qui guanyi actuarà a la gala
de la nit.

Durant tot el dia, la màgia es tor-
narà a apoderar dels carrers del
centre de la ciutat amb un itinera-
ri de vuit punts entre el Passeig Pere
III i la Plana de l’Om. Hi actuaran
mags professionals especialistes
en trucs d’exterior, mentre que a
l’escenari de la plaça Sant Domènec
hi haurà els de l’Associació Màgia
Central. A més, també a Sant Do-
mènec, s’hi instal·laran paradetes
amb informació i articles màgics.

Si bé al matí els protagonistes se-
ran els mags joves, a la nit (21 h, tea-
tre Conservatori) els artistes pro-
fessionals més consolidats pren-
dran el relleu amb la gala del festi-
val, un plat fort d’accent interna-
cional. Hi actuaran Mad Martin, de
Buenos Aires, Mago Kayto, argen-
tí estalbert a Madrid, Maria Altés, de
Vilassar de Dalt, Raul Black, de Gi-
rona, i Brando y Silvana, també vin-
guts des dArgentina. El presentador
serà Arturo el Grande, artista nas-
cut a Sant Joan de Vilatorrada que
ja va actuar en l’edició passada. La
sessió golfa, un espai d’intercanvi
entre públic i artistes, tancarà de
nou el festival al bar- restaurant Ma-
ïami (23 h).

L’any que ve, congrés
Del 29 de juny al 2 de juliol del 2017,
Manresa serà la seu del 35è Congrés
Nacional de Màgia, la trobada més
importants a tot l’estat espanyol que
reunirà entre 500 i 600 mags. «La
ciutat s’està posicionant en el món
de la màgia», va destacar ahir Àn-
gels Serentill d’El Galliner.

MARIA OLIVA | MANRESA

Més qualitat i una dosi
d’internacionalització

La màgia creix i es consolida a partir de l’experiència de l’any passat

LA CITA

Concurs: demà, a les 10 h, al teatre
Conservatori. Obert al públic i d’accés gratuït.
Taller de màgia: a l’Espai Sant Domènec,
demà d’11.30 a 13 h. Inscripció prèvia gratuïta.
Màgia al carrer: Durant tot el dia, de 12 a 14
i de 18 a 21 h, actuacions de mags
professionals en 8 punts de màgia itinerant
situats al llarg del carrer Guimerà, Casanovas,
Born, Crist Rei, Passeig Pere III, carrer Nou i
Plana de l’Om. Gala: demà a les 21 h al teatre
Conservatori. Preu: 10 euros (8 euros menors
de 25 anys). A la venda al Kursaal. Sessió
golfa: al bar-restaurant Maïami a partir de les
23 h. Sessió oberta a tothom. Més informació al
web festivaldemagiamanresa.wordpress.com

Festival Màgic de Manresa

Festival Màgic de Manresa

El sisè mag, i el primer
d’actuar, serà el guanyador
del concurs celebrat al matí

Maria Altés, de Vilassar de Dalt, va guanyar el Magicus 2013 

FOTOGRAFIES PROMOCIONALS

El mag Arturo el Grande Brando i Silvana

L’argentí Mad Martin

El Mag Kayto

Raul Black, de Girona

Una aplicació per a mòbils
Els membres més joves de
l’Associació de mags de la

Catalunya Central han desenvolu-
pat enguany una aplicació per a
mòbils («Festival Màgic»), disponi-
ble de moment només per a An-
droid. S’hi pot trobar tota la infor-
mació del festival, des dels horaris
i participants del concurs fins a les
entrades de la gala. Alhora, aques-
ta nova eina servirà per fer un joc
interactiu durant el taller de màgia
del matí.  

Experts en trucs al carrer
Si l’any passat els encarre-
gats de les actuacions de

carrer van ser els mags de l’Asso-
ciació Màgia Central, aquesta ve-
gada ho faran experts d’especta-
cles d’exterior, alguns vinguts de
fora. Actuaran en 8 punts, de 12 a
14 h i de 18 a 21 h, al centre de la
ciutat.

Fira de la màgia a Sant Domènec
Com a novetat de la segona
edició, també hi haurà una

fira situada a la Plaça Sant Domè-
nec on, durant tot el dia, diverses
paradetes i veles oferiran informa-
ció del festival i també la possibili-
tat de fer les inscripcions per al ta-
ller de màgia. Hi haurà, a més, boti-
gues de màgia amb articles molt
diversos. 
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LES NOVETATS

«MANS»
Dissabte, a les 12, 17.30 i 18.30

h. La programació per a públic fami-
liar organitzada per Imagina’t torna
amb l’espectacle Mans, de la com-
panyia Fes-t’ho com vulguis, que es
podrà veure en tres funcions a la
Petita del Kursaal. És una proposta
per a nadons i primera infància (de
0 a 4 anys), per tal que tinguin una
experiència teatral gratificant i en-
grescadora, amb imatges visuals,
llenguatge corporal, música... Man-
resa (Sala Petita del Kursaal). En-
trades: 8 euros, i 6 euros amb el
carnet d’Imagina’t i el Galliner.

ALBERT G. GALBANY
Avui, a les 20 h. El cicle de músi-

ques introspectives Espai Ànima
arrenca una nova temporada amb el
mantesà Albert G. Galbany. Amb el
concert Ressonàncies, el músic ex-
plora el so i la ressonància en les
emocions i s’inspira en el silenci. És
una proposta que pretén facilitar
una experiència de contemplació i
serenitat de l’ànima a través del
hang (instrument de percussió me-
lòdic) i del bansuri (flauta de bam-
bú). Manresa (sala gòtica de
l’Hospital de Sant Andreu). Apor-
tació: 10 euros.

«THE FUNAMVIOLISTAS»
Dissabte, a les 21 h. L’espectacle

que enceta la temporada al Teatre
Municipal l’Ateneu d’Igualada ha re-
but el premi Max al millor especta-
cle revelació 2014, entre d’altres.
Sarai Pintado, Mayte Olmedilla i Lila
Horovitz són tres intèrprets de violí,
viola i contrabaix que han volgut
traslladar la seva història a l’escena-
ri. Així, la música esdevé una llen-
gua universal que explica històries
complexes sense que calguin parau-
les, només amb l’ajuda del gest.
Igualada (Teatre Municipal l’Ate-
neu). Entrades: 18 i 15 euros.

MÉS  PROPOSTES


