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CONCERT A APOLO

prés, a We must fight. «Una banda 
molt treballadora, orientada cap 
a l’ska i que a poc a poc va intro-
duir més ingredients soul, influï-
da per la Motown», recorda. A Shir-
ley Davis, australiana establerta a 
Madrid, la va conèixer als antípo-
des, però recorda bé la nit en què 
va saltar a l’escenari de La Riviera 
per cantar amb Sharon Jones & The 
Dap-Kings. «Sharon i ella eren molt 
amigues i ella la va invitar a cantar. 
Hem parlat de col·laborar, però en-
cara no tinc clar el meu projecte en 
solitari», apunta.

La seva banda paral·lela

Griptite no té pressa: va gravar anys 
enrere un senzill, The stroll, i diu 
que està «preparant alguna cosa» 
sense marcar-se dates. «No soc la 
mena de músic que s’asseu i com-
pon una cançó perquè s’ha de fer, 
sinó que espero el moment, fer una 
cosa que realment senti. Potser no 
és la millor manera de treballar, pe-
rò és la meva. Així, quan tinc una 
cançó nova és perquè m’agrada de 
veritat», raona el músic, que man-
té en actiu una banda paral·lela, la 
Binky Griptite Orchestra, «orien-
tada al rhythm’n’blues dels anys 
40, amb material de Big Joe Turner 
i Louis Jordan». Les sessions per a 
tota mena d’artistes seguiran: ja ha 
treballat amb Lily Allen, Janet Jack-
son, Michael Bublé… «No soc el mi-
llor guitarrista del món, però soc bo 
en el que faig». H

Barcelona vessa màgia
3Destacats il·lusionistes internacionals participen en el primer Mag Fest

JOSEP GARCIA
BARCELONA 

L’
art de l’impossible en el 
seu vessant més entre-
tingut s’ha instal·lat a 
Barcelona fins al 7 de 

maig de la mà del festival internaci-
onal Mag Fest; una cita que celebra 
la seva primera edició sota la direc-
ció del prestigiós il·lusionista Jorge 
Blass, que va sorprendre amb els 
seus jocs el mateix David Copper-
field.
 El festival, que va arrencar el dia 7 
d’abril passat amb les actuacions del 
nord-americà Adam Rubin i el cata-
là Xavier Tapias a l’Espai Joan Bros-
sa, viurà divendres i dissabte que ve 
el seu segon capítol amb dues sessi-
ons de màgia de proximitat al Rei 
de la Màgia i arribarà al seu zenit al 
Teatre Victòria, que entre els dies 
26 d’abril i el 7 de maig vinent aco-
llirà la Gala Barcelona Ciutat Màgi-
ca, on intervindran set dels més des-
tacats il·lusionistes internacionals 
de gran format. A més a més, en col-
laboració amb la Fundació Abraca-
dabra, es realitzaran actuacions soli-
dàries a diversos hospitals infantils.
 L’aclaparadora personalitat del 

malagueny Dani DaOrtiz, un dels 
millors cartomags del món, i la in-
ventiva del francès Yann Frisch pro-
tagonitzaran, els dies 21 i 22 d’abril, 
les vetllades del Rei de la Màgia. Da-
Ortiz està considerat un geni amb la 
baralla; les seves rutines són dinà-
miques i imprevisibles i combinen 
una tècnica exquisida amb un sen-

tit de l’humor boig. Per la seva part, 
el jove Yann Frisch, campió del món 
el 2012, només necessita una pilote-
ta i una tassa per deixar els especta-
dors bocabadats.
 I de la màgia de prop a les grans 
il·lusions que brindaran les gales 
del Victòria. Per allà passaran el 
nord-americà Mike Caveney, tot un 

clàssic dels trucs còmics; la també 
nord-americana Tina Lenert, la il-
lusionista més contractada del món 
actualment i especialista en màgia 
dramatitzada; els alemanys Sos & 
Victoria Petrossian, que posseeixen 
el rècord Guinness de canvi ultra-
ràpid de vestuari (16 vestits en 120 
segons); el sorprenent coreà Hun 
Lee, capaç d’«accelerar i rebobinar 
el temps» mentre apareixen i desa-
pareixen objectes; l’ucraïnès Voro-
nin, mag, mim, actor i còmic que ha 
aconseguit fama mundial amb els 
seus números de màgia catastròfi-
ca; el barceloní Charlie Mag, especi-
alista a fer aparèixer i desaparèixer 
coloms de forma molt nova, i, per úl-
tim, Jorge Blass, l’artífex del festival, 
que ha aconseguit introduir les no-
ves tecnologies en els seus jocs usant 
mòbils, tauletes o xarxes socials.

MÉS MÀGIA A LA CARTELLERA / En paral-
lel a les activitats del Mag Fest, del 20 
al 30 d’abril vinent el mestre Juan 
Tamariz torna a desplegar la seva es-
pectacular baralla al Teatre Tívoli, i 
a més a més cada dijous a la nit Pere 
Rafart oferirà els seus trucs al Rei de 
la Màgia. H

FINS AL 7 DE MAIG

33 La maga nord-americana Tina Lenert actuarà al Teatre Victòria.

 


