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El mag Albert Llorens 
estrena «Assassinat al 
teatre» a Sant Oleguer
Espectacle a favor de La Marató de TV3

C.GASCÓN

«Any 2025. El mag català 
Albert Videns, promesa de 
l’il·lusionisme, viu reclòs des
prés d’un incident succeït en 
un teatre, l'any 2017. Vuit 
anys després, analitzem què 
va passar la nit dels fets...». 
Aixf es presenta el nou espec
tacle que uneix màgia i teatre 
amb una història de ficció i 
en la qual el mag sabadellenc 
Albert Llorens compta amb un 
jove deixeble seu, Albert Vidal, 
i dos actors.

L’estrena és aquest dis
sabte a les 17.30h a l’Audi
tori del centre cívic de Sant 
Oleguer (Sol i Padrís 93), amb 
entrades a 5 euros que es lliu
raran a La Marató de TV3.

Llorens promet que hi haurà 
grans il·lusions, amb aparici
ons i desaparicions i transpo
sicions de persones, a més de

efectes de petit format com 
manipulació amb cartes i la 
participació del públic.

Serà un «doble espectacle 
de màgia», ja que Llorens i 
Vidal, que només té 15 anys, 
compartiran escenari amb el 
pretext d'aquest mag de ficció 
anomenat Videns.

Un policia, que juga el paper 
de l’escèptic, el ve a interrogar 
el 2025 sobre un fet misteriós 
ocorregut el 2017, amb la sos
pita d'haver matat un especta
dor. El misteri «es va compli
cant i hi ha una sorpresa final 
que deixarà tothom bocaba
dat», promet l’il·lusionista.

D'actors hi ha Àlex Sánchez 
i Alfred Prunés, aquest fidel 
ajudant i tècnic d'Albert Llo
rens des de fa 10 anys. Albert 
Vidal, en canvi, debuta aquí en 
un gran espectacle. Al guió ha 
col·laborat Jordi Travesset, de 
La Destil·leria Espectacles ■ El mag sabadellenc Albert Llorens, amb el seu fidel ajudant Alfred Prunés

LLUÍS FRANCO

□ popular actor Joan Pera, quan va presentar «Viure és un art» al Principal el 2015

«Una estona amb Joan 
Pera» i monologuistes 
locals al Sant Vicenç
Aquest dilluns dia 16, a les 21 h

REDACCIÓ

La 4a edició de la Nit de Mo
nòlegs. organitzada per l’APM 
Social, obre aquest dilluns, 
dia 16 (21h), la «Setmana del 
Sant Vicenç», que acollirà un 
gran ventall d'activitats per 
infants i adults a l’entitat cre- 
ualtenca. L'acte té com a par
ticipants els monologuistes 
Marcos Fernández, Anna Ro
camora, Laura Lozano, Llorenç

Costa, Marcel Castillejo i Jo
sep Pelegrín, ambl'actractiu 
de tenir com a artista convi
dat l'humorista Joan Pera. A 
la taquilla del teatre es po
den adquirir les entrades ai 
preu de 5 euros (aforament 
limitat).

Mentrestant, aquest cap 
de setmana segueixen Els 
Pastorets (17.30h) i el 27 
de gener torna Ball robat, 
de Joan Oliver Pere Quart ■
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Sala Gran I TEATRE DEL SOL

dissabtes 
a les 22h 
iumenges 
a les 18h

reserves al
93 727 0244

i a taquilla 
du dijous 

a dicsabto, 
do 19.00 a 20.30 

i 1 h abans 
de «oda representado


