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Redacció

Aquest cap de set-
mana arriben els 
darrers espectacles 
i propostes dins la 
desena edició del 
Festival Internaci-
onal Teatre Màgic 
2016 que novament 
està tenint una molt 
bona acollida entre 
el públic amb entra-
des exhaurides en 
gairebé tots els es-
pectacles.

El món de l’il·-
lusionisme se cita 
novament als esce-
naris de Tarrago-
na amb l’objectiu 
d’oferir una selecció 
dels espectacles de 
màgia més desta-
cats de l’actualitat 
que compta amb 
la direcció artística 
del tarragoní Mag 
Gerard. Artistes de 
França, Argentina, 
Perú, Itàlia, Vene-
çuela, Catalunya i 
resta de l’estat es-
panyol s’han donat 
cita aquest mes a 
Tarragona i La Ca-
nonja presentant 
en molts casos les 
seves noves creaci-
ons. Aquest any la 
companyia catalana 
Mag Edgard ha rebut 
el Premi Teatre Màgic a la seva trajectòria.

Fer màgia amb el mòbil
Aquest divendres, 25 de novembre, a les 7 de la 
tarda, l’Espai Kesse oferirà per primera vegada un 
taller de màgia amb el telèfon mòbil. En aquest,  
s’explicaran trucs molt efectius per sorprendre 
en qualsevol moment. Les persones interessades 
en participar en el taller poden demanar més in-
formació al mateix Espai Kesse.

El diumenge 27, a dos quarts de 7 de la tarda, 

serà el torn del reco-
negut Pep Bou. Bou 
serà l’encarregat 
de  cloure la desena 
edició del Festival 
Teatre Màgic amb el 
seu nou muntatge 
anomenat Experi-
ències. L’espectacle, 
que està estructurat 
amb tocs antolò-
gics, és una impres-
sionant mostra dels 
processos cons-
tants de recerca del 
creador-alquimista 
en el seu laboratori. 
Així doncs, es tracta 
d’una síntesi inèdi-
ta d’un llenguatge 
audiovisual i teatral 
que ha fascinat pú-
blics de tots els con-
tinents.

Màgia i física
Pep Bou Experiènci-
es proposa a l’espec-
tador un viatge cap a 
mons poètics i oní-
rics partint de tres 
elements senzills, 
però essencials com 
són el sabó, l’aigua i 
la música en directe. 
Aquest espectacle és 
el producte de gai-
rebé quatre dècades 
d’experimentació 
de coneixements 
teòrics i pràctics del 

món de la física; un coneixement ins ara inè-
dit de l’espai escènic i un talent excel·lent per al 
món de l’espectacle. Experiències és, sens dubte, 
un espectacle únic, pensat i dissenyat per un ar-
tista singular que ha creat un llenguatge escènic 
inèdit.

Les entrades es poden comprar a la taquilla del 
teatre una hora abans de l’espectacle o a través 
del portal tarracotiket. Es pot trobar més infor-
mació del festival al portal web oicial: www.te-
atremagic.es

SUDOKU

Nivell mitjà

Nivell fàcil

Completeu el taulell, 
dividit en nou quadrats, 

omplint les cel·les 
buides amb un número 
de l’1 al 9, sense repetir 

cap número en una 
mateixa ila ni en una 
mateixa columna, ni 

dins de cada quadrat.

18º

Estat del cel
De matinada el cel estarà mig ennuvolat per núvols alts i mit-
jans, que seran més abundants i compactes al terç oest, i tam-
bé per intervals de núvols baixos al litoral. Al llarg del matí la 
nuvolositat augmentarà de sud a nord amb el creixement de 
nuvolades i a partir de migdia el cel quedarà molt ennuvolat o 
cobert arreu.

Precipitacions
De matinada s’esperen precipitacions disperses al terç oest, so-
bretot al litoral i prelitoral sud. Al llarg del matí s’estendran de 
sud a nord i a partir de la tarda podran afectar a qualsevol punt 
del país. Seran d’intensitat entre feble i moderada, localment 
fortes al litoral i prelitoral i a la resta del quadrant nord-est, i po-
dran anar acompanyades de tempesta i fang.
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L’ACUDIT  Napi
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El Teatre Tarragona s’omplirà de bombolles.

ESPECTACLES

LA MÀGIA 
DE PEP BOU 
ARRIBA A 

TARRAGONA
L’espectacle ‘Experiències’ tancarà 
el 10è Festival Teatre Màgic a 
l’escenari del Teatre Tarragona

Pep Bou tancarà el festival amb el seu nou espectacle aquest 27 de novembre.

CEDIDA


