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d’Entrada Escenaris

� LLOC: teatre Kursaal. Passeig de Pere III, 35. Manresa. �DIA I HORA: diumenge, a
les 18 h. �ENTRADES: 22 euros. Venda a taquilles, telèfon 93 872 36 36 i
www.kursaal.cat.  Fila 0 al número de Catalunya Caixa: 2013 6010 13
0201330508. Rotary Club Manresa-Bages organitza per a aquest diumenge el Con-
cert de Reis solidari que es va ajornar la setmana passada per la coincidència amb el
derbi futbolístic entre el Barça i l’Espanyol. Sobre l’escenari del Kursaal, l’onzena edició
del certamen anirà a càrrec de l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat del Vallès que diri-
geix Josep Ferré. La recaptació que s’obtingui en aquesta vetllada estarà destinada al
Premi Simeó Selga, que enguany s’ha atorgat a l’Associació per a la Recepció Auditiva
dels Nens Sords ARANS, concretament el projecte d’atenció a les persones amb dificul-
tats auditives i/ logopèdiques sense recursos. En les darreres edicions, les entitats
guardonades han pogut obtenir una recaptació al voltant dels 6.000 euros gràcies al
concert. L’OSV interpretarà un repertori en dues parts. La primera s’iniciarà amb el Vals
de les flors, de Pytor Ilych Tchaikowsky, i continuarà amb la Dansa hongaresa nùm. 1, de
Johannes Brahms, la Tirolese & Bolero, de Benjamin Britten, la sardana Sol ixent, d’E-
duard Toldrà, i les nadales catalanes de Salvador Brotons. La segona part comprendrà
Foxtrot, de Pablo Sorozabal,  There will never be another you, de Gordon Dexter, i quatre
peces de Johan Strauss jr, Galop dels bandits, Veus Primavera, Eljen a Magyar i el popular
El bell Danubi blau, que tancarà l’actuació. REDACCIÓ

L’ORQUESTRA DE SANT CUGAT, EN
EL CONCERT DE REIS DE ROTARY
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SMOKING STONES
Avui, a les 12 de la nit. La ban-
da de tribut dels Rolling Stones
torna a la sala Silenci de Manresa
després del seu pas pel local el
maig del 2011, on van aplegar
una bona legió d’incondicionals
del llegendari grup anglès. Smo-
king Stonés és una formació amb
quinze anys de trajectòria que ce-
lebra les noces d’or dels Rolling
amb el disc 50 años de satisfac-
ción. Manresa (Silenci). Entrada
lliure fins a la 1 h. (Auditori
Sant Josep). 

XAVI MÚRCIA
Dissabte, a les 19 h. El cantant i
guitarrista Xavi Múrcia presentarà
demà el seu darrer treball disco-
gràfic, D’Arrel, un àlbum on l’autor
de Sabadell exposa novament la
seva visió del món a partir d’un
estil característic i unes lletres
afinades. Al seu costat, una banda
formada per Lluís Figueras (guita-
rres), Albert Vila (baix elèctric i
contrabaix) i Xarli Oliver (bateria i
percussions). Manresa (D’Arrel).
Entrades a 6 euros.

PUNK-ROCK
Dissabte, a les 22.30 h. Els
grups  El Konde Rata (punk-hc),
Kargunjo (punk-rock), Pànic (mu-
tant punk-rock) i El trono de Ju-
das (punk-rock) participen en
el concert que organitza per a

demà el col·lectiu calafí Unu du
Maiu Produktions. Calaf (Sala
d’actes). Entrades a 6 euros.

MÉS PROPOSTES
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La nit dels genis és un espectacle
que neix fruit de la casualitat. El
mes de gener des de fa tres anys,
mags internacionals vinguts d’ar-
reu i liderats per dos il·lusionistes
catalans, Xavier Tapias i Pere Miró,
es reuneixen al terme municipal de
Sallent, a la masia Mas Martorell,
de May Closa que té, explica, «el
cinquanta per cent de la meva
vida lligat al Bages». Closa
fa pocs anys que s’ha vin-
culat a la màgia però
aquest és un món ad-
dictiu malgrat que
per posar en
escena

un número de 6 o 7 minuts es ne-
cessitin «uns 4 o 5 anys de feina».
La suma d’aquests cervells que
fan de la il·lusió la seva manera de
viure (són 14 que ja es troben re-
closos al Mas Martorell en el que
ells anomenen Claustre d’Esce-
na) ha propiciat que el Kursaal de
Manresa aprofiti la possibilitat de
treure’ls del retir de quatre dies per
tornar-los a l’escenari, demà. 

L’anomenat Festival Interna-
cional de Màgia neix amb vocació
de continuïtat; sobretot perquè a la
comarca hi ha autèntica afició a
aquesta disciplina. Què es trobaran
els espectadors demà?. Com ex-
plica Pere Miró, «una gala amb
espectacles que s’estan posant en

escena arreu del món» i artistes
que guanyen prestigiosos cer-
taàmens internacionals.
Noms com Sergi Buka,
que podria presentar

un número nou amb papallones;
el jove valencià Nuel Galán, que el
2012 va guanyar el premi de Màgia
en el Congrés d’Il·lusionistes cele-
brat a París. Especialitzat en la
manipulació d’objectes quotidians,
Nuel embolcallarà el públic amb
un història de cedés; la francesa
Gwenaëlle, que emula el mag ame-

ricà de principi de segle XX,
Harry Keller, amb The Gol-
den Butterfly; el també

francès Sebastien Fourie, que prac-
tica la mímica i la poesia visual amb
cordes; la parella americana Adrian
& Andrea Soler, amb números de
grans il·lusions (ella, per exem-
ple, es queda sense cap uns se-
gons); la madrilenya Amelie, una
maga que, segons Miró, «té àngel»
i oferirà, del grup, l’espectacle de
màgia més «clàssic»; la màgia d’es-
cenari del mag Txema i la màgia
còmica de Jaime Figueroa, un
«clown en majúscules». La gala la
presentaran Pere Miró i Nacho
Diego i cada actuació serà d’entre
4 i 8 minuts.

La màgia catalana és, explica
Tapias, màgia d’escena, l’únic lloc de
l’estat on es practica. En canvi, a Es-
panya, la influència del gran Juan Ta-
mariz ha creat escola en la carto-

màgia. Aquí, hi ha
un altre món per

ensenyar. Però no
per desvelar.
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D’il·lusió també es viu
El Kursaal convida al seu escenari mags internacionals que aquests dies fan una trobada a Sallent

La nit dels genis

L’ESPECTACLE

Teatre Kursaal. Passeig de Pere III, 35.
Manresa. Dia: dissabte, a les 21 h.
Entrades: 12 i 15 euros. Direcció
artística: Xavier Tapias i Pere Miró.
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D’esquerra a dreta, Pere Miró, May Closa, Xavier Tapias, i Andrea i Adrian Soler

Sessió informal amb els mags
de la Catalunya Central

Els mags que passen aquests
dies a Sallent faran demà, entre

les 5 i les 7 de la tarda al Kursaal,  una
trobada amb mags de la Catalunya
Central per compartir experiències.
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