
32 diarimés 09/10/2018 A L’ÚLTIMA

SUDOKU

Nivell mitjàNivell 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.

22º

Estat del cel
Fins a migdia el cel estarà molt ennuvolat en general, amb el 
creixement d’algunes nuvolades. A partir de llavors la nuvolosi-
tat tendirà a minvar de sud a nord i el cel quedarà entre poc i mig 
ennuvolat, amb núvols més abundants al vessant sud del Piri-
neu i del Prepirineu. A banda, al inal del dia la nuvolositat aug-
mentarà al litoral, prelitoral i a la resta del quadrant nord-est.

Precipitacions
Fins a primera hora de la tarda s’esperen ruixats de distribució 
irregular que podran afectar a qualsevol punt, essent més pro-
bables a la meitat est. A partir de llavors, la precipitació minvarà 
de sud a nord i es restringirà al vessant sud del Pirineu i del Pre-
pirineu, si bé al inal del dia arribaran xàfecs a punts del litoral.

EL TEMPS 

15º
Màxima Mínima

M’ho vaig passar tan bé als castells que en torno 
a parlar. No sóc l’únic nostàlgic, mira si fa temps 
que va morir el Franco i encara ho celebren. Tinc 
una vida tan anodina que qualsevol activitat és 
una aventura, com la de veure el Torra al costat del 
Pep. De què parlarien? «Ballesteros, posa’t un llaç 
groc, home!». «President, és que el groc porta mala 
sort». Llavors li devia donar un ultimàtum i l’alcal-
de va pujar al segon pis, al meu costat. Vaig estar a 
punt de saludar-lo, però se’m va escapar. 

No sóc de primera categoria, però, quan el meu 
partit @RiemUnits arribi a les municipals, ja en 
parlarem.

Reconec que no vaig fer gaires fotos, però diuen 
que és una rucada comprar-te un iot, si ja tens un 
amic que en té un. I jo anava amb el Josep Ribas, 
que no té un iot, però sí una càmera de fotos de les 
bones. Acostumem a anar junts, som com l’Oli-
ver Hardy i l’Oliver Hardy. No, no m’he equivocat. 
Així que ell fa fotos i després me les envia. Jo porto 
ulleres de «lluny» i de «prop», només em falten les 
d’equidistant. Però coi, tinc vista. Mirava des del 
segon pis cap als tres mil castellers (120 segons Cs) 
i enmig d’aquell formiguer li dic al Ribas: «Aquell 
puntet d’allà, crec que és l’Ivan Rodon ». L’enfoca 
amb el teleobjectiu, fa la foto, l’amplia i... Era ell! 
Al·lucinant! Així que he descobert que tinc molta 
vista... Però no sempre, perquè ahir vaig rebatejar a 
un casteller: el president de Repsol, Josep Francesc 
Font, al que vaig citar com a Josep Maria (devia es-
tar pensant en el Bonet). Em poso als seus peus, no 
sigui que el 2020 hagi de pagar per entrar... i per les 
cerveses.

ELS MANAMENTS DE MOISÉS

Rebatejar el Font, quina poca vista!

MOISÉS PEÑALVER
Periodista

Cristina Serret
—Aquesta està sent una setma-
na molt especial.  
—Sí, celebro que faré 500 ac-
tuacions des que vaig pujar per 
primera vegada a l’escenari com 
a mag professional. I, com que 
això va passar al Bravium Tea-
tre, em fa molta il·lusió estrenar 
el meu nou espectacle en aquest 
mateix lloc.
—Recorda com va ser aquella 
primera actuació?
—I tant! Va ser amb l’associació 
AMIC, i recordo que entre altres 
vaig fer un número amb unes 
llums blaves i un bastó que vo-
lava. Em fa molta il·lusió que els 
mags que em van veure comen-
çar i que em van ajudar ara pu-
guin venir-me a veure.
—Aquest dissabte passat tam-
bé ha estat l’estrella de la Fira 
de Màgia al Carrer de Montgai.  
—Sí, vaig presentar aquest nou 
espectacle, exhaurint les entra-
des, i com a l’Espectacle Estrella 
del Montgai Màgic, amb motiu 
dels deu anys de la ira. També ha 
estat molt emocionant, perquè la 
primera vegada que hi vaig anar 
era un nen i allà hi havia molts 
dels meus referents en el món 
de la màgia. Somiava que un dia 
potser faria l’espectacle estrella, i 
s’ha fet realitat. 
—Se li acosten nens i joves, per 
preguntar-li com s’ha de fer, 
per ser mag?
—Molt sovint. Em pregunten 
com poden començar al món de 
la màgia o si he anat a una escola 

de mags. Jo els explico que m’he 
format mirant molts vídeos, lle-
gint llibres i veient molts i molts 
espectacles, perquè et donen 
l’oportunitat de veure com és la 
màgia que t’agrada.
—Quin tipus de màgia li agrada 
més?
—M’agraden tots els tipus de 
màgia, però a l’hora d’executar-
la, em decanto per la màgia de 
les grans il·lusions, tallar una 
persona per la meitat, fer-la apa-
rèixer o desaparèixer… La màgia 
d’aprop m’agrada més mirar-la 
que fer-la.
—Quin han estat els seus refe-
rents a l’hora de formar-se?
—He mirat molta màgia, però els 
espectacles que més m’han sor-
près i que són més de l’estil que 
m’agrada són els del Mag Lari, 
que és el millor, i el Mag Edgard, 
que ha estat per a mi un mestre 
i padrí. He pogut anar de bolos 
amb ell i n’he après moltíssim.
—Aquestes 500 actuacions li 
deuen haver servit també per 
guanyar ‘taules’  sobre l’esce-
nari. Quins són els grans apre-
nentatges que ha fet?
—Sobretot he après molt el do-
mini dels tempos, perquè els 
meus espectacles són de màgia 
visual i musical, no parlo, sinó 
que només transmeto mitjan-
çant els gestos, amb el joc i la 
història que hi ha al darrere. Una 
altra cosa que he après és a actu-
ar en escenaris de tota mena. He 
fet espectacles a peu pla, amb el 
públic a un metre de distància, 

i espectacles per a 6.000 perso-
nes a Salou en el marc de les Nits 
Daurades. Això també et forma 
molt. També vull dir que, sense 
el meu ajudant d’escena, el Jordi 
Nadal, que porta sis anys amb 
mi, res no seria igual. 
—Creu que el fet de ser tan jove 
li permet donar una mirada di-
ferent a la màgia clàssica?
—Jo estic bastant en la línia de 
trencar els estereotips de la mà-
gia clàssica, com ho fan el Mag 
Lari o el Mag Edgard. El meu 
partenaire, per exemple, no és 
la típica noia que crida l’atenció, 
sinó que sobre l’escenari som 
dos amics que fan màgia.
—Com serà l’espectacle que 
estrenarà al Bravium aquest 
dissabte?
—Molt visual. Aposto molt per 
la il·luminació perquè m’agra-
den molt els efectes de llum i els 
efectes especials. Pel que fa a la 
màgia, hi ha dos o tres jocs molt 
potents, i una selecció de jocs 
clàssics però enfocats des d’una 
perspectiva diferent a la mane-
ra que la gent està acostumada. 
És una hora de màgia seguida, 
sense parar, apta per a tots els 
públics, i que passa molt ràpida-
ment. 

«M’agrada trencar els 
estereotips de la màgia 

clàssica»

Albert Picollà

Mag Albert

El mag reusenc celebra la seva actuació número 500 amb l’espectacle 

‘Albert Illusionist’, que es podrà veure dissabte al Bravium Teatre 

OLÍVIA MOLET

L’Albert té vint-i-un anys i, des dels divuit, que es dedica professionalment al món de la màgia.

M’agrada tot tipus 
de màgia, però, a 
l’hora d’executar-la, 
em decanto per la 
màgia de les grans 
il·lusions


