
DOS JOVES MAGS La Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya ha escollit els bagencs Set de
Màgia per ser els representants catalans al festival de teatre amateur Bellevue en scène. El certamen té lloc a la
localitat francesa de Montberon, al nord de Tolosa, i els joves mags actuaran al costat d’una vintena de grups
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Els caps de setmana, els seus
companys juguen a futbol o a
hoquei. Ells fan màgia. Els sant-
vicentins Arnau Perramon i Ge-
rard Revuelta són Set de Màgia,
una jove companyia que, des de
fa 7 anys, es dedica a fer, tal com
diuen ells mateixos, «màgia cò-
mica teatralitzada». Són mags,
però també són actors i mims,
unes potencialitats que exploten
a l’espectacle de creació pròpia Les
dues cares, del qual han fet més
d’un centenar de representacions
per tot Catalunya. Ara, salten
fronteres i, aquest diumenge, por-
taran el muntatge a França. La Fe-
deració de Grups  Amateurs de
Teatre de Catalunya, a la qual
pertanyen, els ha escollit per ser
els representants catalans al fes-
tival de teatre amateur Bellevue en
scène, que té lloc anualment a la
localitat francesa de Montberon,
al nord de Tolosa.

Després d’una selecció prèvia
que va fer la federació teatral, el
muntatge de Set de Màgia es va
acabar imposant a la
fase final a dos grups
que presentaven un
musical i una obra
de teatre de text. El
festival Bellevue en
scène arriba aquest
any a la sisena edi-
ció i, des d’aquest
divendres fins
diumenge, reu-
neix una vinte-
na de companyies
franceses, a més
dels catalans Set
de Màgia. El cer-
tamen francès,
que espera reunir
unes 3.000 perso-
nes, aplega dife-
rents gèneres tea-
trals, però el dels
bagencs serà l’únic
espectacle de màgia
que s’hi podrà veure. 

Arnau Perramon i
Gerard Revuelta, jun-
tament amb el seu inse-
parable tècnic de so i
llums Gerard Riudalbàs,

actuaran a Montberon, diumen-
ge a 2/4 de 10 del matí. L’aventu-
ra, però, comença ja aquest di-
vendres quan, acompanyats d’al-
guns familiars, viatjaran cap a la
localitat francesa per assistir als
tres dies del festival. 

Els joves de Sant Vicenç han
traduït al francès, per a l’ocasió, el
seu muntatge de màgia i teatre, i
aquests dies «estudien el text i
practiquen l’accent», asseguren.
Es mostren il·lusionats i alhora els
fa respecte actuar davant el públic
francès. De totes maneres, estan
convençuts del que fan i creuen
que el seu espectacle, per ser di-
ferent, convencerà el públic. 

Les dues cares és un muntatge
que combina màgia i teatre. «No
sabem si som mags, actors  o
mims, encara no estem classifi-
cats. Les nostres idees van molt
cap al teatre perquè tenim força
potencial en l’entreteniment del
públic i fem una barreja de màgia
i teatre», assegura Gerard Re-
vuelta. Van començar fa set anys,
quan tot just eren uns nens, i
s’han fet grans fent màgia. Perra-
mon, de 16 anys, estudia batxi-
llerat i Revuelta, de 18, fa la carrera
d’infermeria. Confessen, però,
que els agradaria dedicar-se pro-
fessionalment a la màgia. «Quan

quedem per assajar és

quan més vivim, quan més som
com som, i ens agradaria treballar
en això», diu Revuelta, que re-
corda que «quan vam començar
érem uns nens i amb qualsevol
cosa que fèiem la gent ja ens
aplaudia, però ara ja som més
grans i tenim més pressió. Hem de
ser més exigents». 

De comunions a l’escenari
Després de debutar durant una
Festa Major de Sant Vicenç, on
van fer la seva primera actuació,
s’han dedicat a actuar en comu-
nions i aniversaris fins que han fet
el salt als escenaris de tot Catalu-
nya. Amb els anys, el seu espec-
tacle Les dues cares ha anat evo-
lucionant. «Ens hem decantat
molt cap a la bogeria, com un cò-
mic boig, i cap al teatre, sense dei-

xar mai de banda la màgia»,
diu Perramon, i Revuelta afe-
geix que «és un espectacle
obert, anem fent proves i hi
anem incorporant coses no-

ves». No hi falten els jocs clàs-
sics de la màgia, com les car-

tes o les anelles xineses,
però també hi ha telepa-
tia còmica, mentalisme i

jocs de mímica. En defini-
tiva, com que els encanta
somniar i, sobretot, ex-

perimentar, són uns «mags
amb aires de científics».

QUERALT CASALS | SANT VICENÇ DE CASTELLET

Els santvicentins Set de Màgia actuen
en un festival de teatre amateur francès
Arnau Perramon i Gerard Revuelta porten a Montberon el seu espectacle «Les dues cares»
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Els dos joves mags, que tenen
18 i 16 anys, han traduït al
francès, per a l’ocasió, el text
del seu muntatge de màgia

La companyia va començar
actuant en aniversaris i
comunions i ja ha fet més
d’un centenar d’actuacions

Arnau Perramon i Gerard Revuelta formen la
companyia Set de Màgia

Santi Arisa, en la presentació al Sielu
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El manresà Santi Arisa presen-
ta avui (21.30 h), a la sala Luz de
Gas de Barcelona (Muntaner, 246),
el seu disc Ara!, que conté 21 can-
çons «patriòtiques» i que el músic
explica que és la seva «contribució
al procés de la independència».
Ara!, que es va estrenar el novem-
bre a la sala El Sielu, es va poder
enregistrar amb l’ajut del micro-
mecenatge. En la gravació hi van
participar diferents corals del país,
i en el concert d’avui hi seran la co-
ral Espígol, Les Veus del Brugue-
ra, el cor Coral·lí, La colla Xaloc,
Deu DeVeu i Tribu Patriòtica. L’en-
trada costa 10 euros amb CD.
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Santi Arisa
presenta avui el
disc «Ara!» a la
sala Luz de Gas

Breus

Manresa acull, des d’ahir i fins al
31 d’octubre, a la sala d’exposicions
de la Plana de l’Om, la mostra
Català, llengua d’Europa, creada
pel departament de Cultura, i que
té per objectiu mostrar una visió
del català com a llengua moderna,
competitiva i oberta al món en dià-
leg amb altres llengües.
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Manresa acull l’exposició
«Català, llengua d’Europa»

LINGÜÍSTICA

Amb les entrades exhaurides es
veurà al Kursaal de Manresa el diu-
menge 19 d’octubre l’espectacle A
+ A, que protagonitzen el ballarí
Ángel Corella i el violinista Ara
Malikian. La carismàtica trobada
de dos artistes que han actuat més
d’un cop al Kursaal va ser molt
aclamada al Tívoli de Barcelona.

REDACCIÓ | MANRESA

Ara Malikian i Ángel Corella
exhaureixen entrades
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