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PUBLICITAT

Exposició del 5è programa concurs

Inauguració: dia 9 d’octubre, a les 20 h

Fins al 7 de novembre

Horari de l’exposició

De dilluns a dijous: de 9 a 18 h

Divendres: de 9 a 14 h  

O C T U B R E 2 0 0 8

“Nous genis”, 

pintures sobre

La natura, patrimoni de tots

119001-941845B

El cicle Teatre Màgic és
una proposta inèdita al
país, que té la finalitat de
recuperar la màgia teatral
com a recurs escènic: «És
un festival que ha d’anar
creixent perquè la màgia
és una proposta escènica
que no sempre ha estat ben
cuidada i valorada, quan la
màgia és un element propi
del teatre», deia ahir Joan
Pascual, cap de gestió de
Cultura de l’Ajuntament
de Tarragona. Igualment,
el Mag Gerard, que oferirà
l’espectacle inaugural del
festival, va destacar que
«no hi ha cap altra ciutat al
país que dediqui dos me-
sos a programar produc-
cions pròpies de màgia i
altres espectacles de ni-
vell».

El mag Gerard i la maga
Inés seran els encarregats
d’inaugurar aquesta sego-
na edició del Teatre Mà-
gic, que enguany es des-
plegarà per tres teatres: el
Metropol, el magatzem i la
Sala Trono. Divendres
(22.30 h) al Metropol es-
trenaran l’espectacle Má-
gia a 4 manos, produït pel
mateix Ajuntament de
Tarragona. Inés (que és la

maga del programa de te-
levisió Nada x Aquí, del
canal Cuatro, i està consi-
derada una de les millors
il·lusionistes d’Europa) i
el mag Gerard (el mag més
divertit i original de les
nostres comarques) puja-

ran per primer cop junts a
un escenari per presentar
un repertori d’il·lusions
que fusionaran el misteri,
la imaginació i l’entreteni-
ment. «Hi haurà màgia vi-
sual, telepatia, prediccions
impossibles, l’art mil·le-

nari de les ombres xine-
ses...», explicava ahir la
maga Inés, que també va
avançar que tot el públic
que divendres (i en una se-
gona sessió programada
per dissabte) assisteixi a la
representació «podrà fer

màgia». Amb tot, no va
voler donar detalls per no
trencar l’efecte sorpresa.

Un altre dels plats forts
del cicle serà l’actuació
d’Anthony Blake, el 20 de
novembre. Aquest il·lu-
sionista i mentalista farà
un repàs dels seus 25 anys
de carrera amb el muntat-
ge Más cerca, en què pre-
sentarà un nou concepte d
mentalisme.

La resta d’espectacles
del festival seran Pala-
bras màgicas, amb Bran-
do i Silvana (24 d’octu-
bre, a la Trono); Magic-
mania, a càrrec de Capsa
Màgica Teatre (31 d’octu-
bre, a la Trono),  Dèjà Vu,
amb el mag Edgar, de la
companyia del mag Lari,
que també tindrà com a
atractiu «el cap» d’Ana
Tamariz, que rebrà els es-
pectadors a l’entrada de
l’espectacle (28 de no-
vembre, al Magatzem); i,
per acabar, la companyia
Escénicus farà l’estrena a
Catalunya del seu nou es-
pectacle, La fabulosa má-
gia de ayer, hoy y maña-
na, amb guió de Juan Ta-
mariz, al Magatzem (29
de novembre).

Una producció del Metropol amb els mags
Gerard i Inés obrirà el cicle Teatre Màgic

El cap de cartell és l’il·lusionista i mentalista Anthony Blake, que actuarà a Tarragona el 20 de novembre

Els mags Inés i Gerard, ahir al Metropol, en una demostració del seu espectacle. / J. F.

● La sorpresa per la bona resposta del públic
de la primera edició del cicle Teatre Màgic, que
es va organitzar l’any passat per primer cop
amb el Teatre El Magatzem com a únic escena-

CARINA FILELLA / Tarragona ri, continuarà i s’ampliarà en aquesta segona
edició. El certamen arrencarà aquest divendres
i durarà fins al 29 de novembre en tres teatres:
el mateix Magatzem, la Sala Trono i el Metro-
pol. L’espectacle inaugural serà precisament

una producció del Metropol, Magia a 4 manos,
amb el tarragoní mag Gerard i amb la maga In-
és, del programa de televisió Nada x Aquí,
(Cuatro). El cap de cartell serà l’il·lusionista i
mentalista Anthony Blake.

La candidatura
Tarragona 2016
ja té 505
voluntaris

● Tarragona.  La candida-
tura Tarragona Capital
Europea de la Cultura
2016 ja té 505 volunta-
ris des que va iniciar la
seva campanya de reco-
llida d’adhesions el
mes de juny passat.
Aquest voluntariat «es-
tà concebut com un dels
principals instruments
de participació i de di-
namització de la candi-
datura», segons diu el
consistori tarragoní.
Els voluntaris, en prin-
cipi, col·laboren en la
difusió i en la recollida
d’adhesions, però tam-
bé en accions més sin-
gulars. Concretament,
un petit grup de volun-
taris ja va realitzar una
acció teatral el dia 13 de
juny passat, amb motiu
de la presentació públi-
ca de la candidatura, al
Palau de Congressos de
Tarragona. D’altra ban-
da, l’acció Tarragona
encén la flama, que va
tenir lloc el 10 de se-
tembre, a l’amfiteatre,
amb motiu de la Nit
dels 25 anys de TV3,
també va ser possible
gràcies a la participació
dels voluntaris. Els in-
teressats a fer-se volun-
taris o a adherir-se a la
candidatura poden fer-
ho al Museu d’Història
de Tarragona o mitjan-
çant la web www.tarra-
gona2016.org. / EL

PUNT

● La gralla, un dels instru-
ments de música més po-
pulars, serà la protagonista
del proper concert del Ci-
cle de Tardor de l’Auditori
Pau Casals del Vendrell,
que tindrà lloc el dissabte
11 d’octubre, a les deu de
la nit. Aquest concert ser-
virà per homenatjar els
grallers i els timbalers his-
tòrics del Vendrell. En
concret, l’actuació
d’aquest any estarà dedi-
cada al grup de grallers Els
Romeas, en el centenari de
la seva creació. Hi inter-
vindran les gralles del
Baix Penedès, el grup To-
cats de Canya, i el grup de
Vilanova i la Geltrú Clau
de Mar, que actuarà com a
grup convidat. Serà aquest

mateix grup el que inter-
pretarà i estrenarà la peça
d’encàrrec, l’obra Cor de
foc, que ha escrit el músic
Jordi Fàbregas. A més, al
concert de dissabte s’hi
presentarà l’edició d’algu-
nes peces seves que, amb
el nom de Quatre tocs amb
canya, han editat el Patro-
nat Municipal Auditori
Pau Casals i Clivis. El con-
cert es tancarà amb l’ac-
tuació conjunta del tres
grups participants.

L’any 2006, el Patronat
Municipal Auditori Pau
Casals va iniciar la progra-
mació anual d’un concert
que, amb el nom genèric
de Música de gralles al
Vendrell, homenatgés gra-
llers i grups de grallers del
Vendrell.

L’Auditori Pau Casals del
Vendrell programa una

actuació de grallers
EL PUNT / El Vendrell


