
Amb motiu del Dia Internacional de 
la Poesia, diversos municipis del 
Tarragonès faran lectures del po-
ema de l’escriptora mallorquina 
Antònia Vicens La poesia en dife-
rents llengües. Amb el suport del 
Consell Comarcal del Tarragonès, 
ahir ja va tenir lloc la primera lec-
tura al Punt de Lectura Cal Cader-
nal de Salomó. 

Avui continuen les lectures de 
poemes, per exemple amb una emis-

Diferents 
municipis  

de la comarca 
celebren aquest 
dia amb lectures 

de la peça

sió radiofònica especial a Ona La 
Torre. L’Escola les Codinetes de la 
Nou de Gaià sota el lema ‘Una set-
mana de poesia. Una piruleta per 
un poema’ farà la lectura avui, a les 
15.15 h. A Roda de Berà es farà aques-
ta tarda, a partir de les 17.30 h, a la 
Biblioteca Municipal Joan Marto- 
rell i Coca. I a la Biblioteca Munici-
pal BiblioCreixell, sota la idea ‘Fem 
rodolins amb els contes’, tindrà lloc 
avui a les 18 h i demà a les 18.30 h.
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El Patronat de Cultura del Castell 
de Masricart posa en marxa de nou 
el festival de màgia de la Canonja. 
L’Impossible s’avança enguany i a 
partir de demà fins diumenge esta-
rà farcit d’actuacions sorprenents 
que de ben segur deixaran el públic 
bocabadat.  

Demà, a les 17 h, al Castell Masri-
cart es farà la presentació de l’Im-
possible i del llibre Màgia amb ali-
ments amb sorteig de 2 exemplars. 
A continuació arribarà l’espectacle 
Màgia del Mag Gerard, amb el seu 
nou show per a tota la família que 
barreja amb un estil propi la màgia 
visual i la comèdia. 

Divendres, a l’Orfeó Canongí, 
a les 21 h, el festival Impossible pre-
senta la seva gran gala màgica on 
es gaudirà de les increïbles mani-
pulacions a ritme de tango dels 
francesos Kenris Murat & Aurelia. 
La màgia visual i original del giro-
ní Toni Cors deixarà al públic in-
trigat de com es poden multiplicar 
els objectes. Des de Madrid arriba-
rà la sorprenent magiaflèxia de Wi-
lly Monroe, premiada internacio-
nalment. La companyia catalana 
Mag Edgard mostrarà les seves 
grans il·lusions amb una acurada 
posada en escena. 

Dissabte, a les 12 h, a la plaça Mes-
tre Gols, el creatiu il·lusionista Wi-
lly Monroe arriba a l’Impossible amb 
el seu premiat espectacle Globsesi-

Tota la màgia llesta 

per a l’Impossible
El festival començarà demà i fins diumenge omplirà el 
poble d’il·lusions i trucs que deixaran el públic bocabadat

Jeff Toussaint arriba amb el show ‘El hipnotista’. FOTO: CEDIDA

LA CANONJA ALTAFULLA

on, on es combina la màgia cò-
mica amb diversos efectes mà-
gics en els quals els globus són 
els protagonistes. La interac-
ció amb el públic, els gags, els efec-
tes de màgia i humor s’entre-
lliguen per cuinar aquest show 
per a tots els públics. 

A les 21 h, a l’Orfeo Canon-
gí, Jeff Toussaint, hipnotitza-
dor del programa d’Antena 3 
Hipnotízame, presentarà El hip-
notista, una experiència difícil 
de creure, interactiva, plena de 
fortes emocions, magnetisme, 
misteri i humor.  

Diumenge, a les 11.30 h, a 
la sortida de la font del carrer 
Raval, JAM clown & street the-
ater presenta el seu especta-

cle parcialment itinerant Glof. 
Un golfista i el seu caddie de-
cideixen utilitzar carrers, pla-
ces, terrats i balcons de ciu-
tats i pobles com a terreny de 
joc.  

A les 12.30 h, a la plaça del 
Castell, arriba el Mago Patxi. 
Divertit, sorprenent, partici-
patiu, amb un discurs fresc, 
espontani i molt màgic, desen-
voluparà el seu espectacle ¿Co-
noces a este pollo?.  

Finalment, a les 18 h, Adrián 
Carratalá farà El inventor de 
la magia. Mag, inventor i ac-
tor, és un il·lusionista pro-
fessional apassionat per la 
creativitat i les arts audiovi-
suals.

Un poema d’Antònia Vicens 

protagonitza el Dia de la Poesia

El president del Consell Comarcal del Tarragonès, Pere Virgili, va llegir un 
poema de Xirinacs per al Dia de la Poesia de l’any passat. FOTO: CEDIDA
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Ja estan a la venda les 

entrades del concert 

de Marina Rossell

Imatge de la cantautora catalana durant la seva actuació a la darrera 
edició del Barnasants. FOTO: JUAN MIGUEL MORALES/BARNASANTS

■ Després de l’èxit assolit en les 
dues primeres actuacions de l’es-
pectacle Les Kol·lontai i la de Lídia 
Pujol, la Sala la Violeta d’Altafu-
lla ja es prepara per acollir el dis-
sabte 1 d’abril, a les 21 h, la terce-
ra i última actuació al municipi de 
la 22a edició d’aquesta mostra de 
cançó d’autor ja referent a Catalu-
nya. Es tracta del concert que ofe-
rirà la cantautora catalana Mari-
na Rossell amb l’espectacle Mari-
na Rossell canta Moustaqui. 

L’amistat i la complicitat amb 
el seu amic ‘Mousta’ i el gran re-
sultat de vendes i crítica dels dos 
discos publicats amb les cançons 
de George Moustaki han fet pos-
sible que Marina Rossell celebrés 
una gira per Catalunya, Espanya, 
França i Canadà, amb èxit de pú-

blic. És un repertori en gira per-
manent al qual s’afegeixen els clàs-
sics catalans i cançons del seu nou 
disc, Cançons de la resistència, que 
també ha portat a l’Atlàntida de 
Vic dins el Barnasants. 

Marina Rossell arriba amb 
aquest nou disc que s’ha realitzat 
amb la complicitat de l’associació 
catalana de dones supervivents 
del camp de concentració nazi de 
Ravensbrück. Les cançons d’aquest 
darrer treball tenen la voluntat de 
preservar la memòria de les do-
nes retingudes al camp de concen-
tració nazi i de retratar un mo-
ment històric i de difícil oblit.  

Les entrades es poden adqui-
rir per 8 euros a l’enllaç http://bar-
nasantstickets.cat/entradas. El cost 
a taquilla serà de 10 euros.


