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La màgia torna a l'abril a Tarragona
El festival permetrà veure a la ciutat Màgic Andreu, Pep Bou i Adrián Soler

La presentació del festival internacional de màgia, al Teatre Tarragona | Josep M. Llauradó

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=aIoAdSygzKA
Aquest diumenge s'enceta el Festival Internacional de Màgia a Tarragona, que durarà fins al 29
d'abril i que té com a principal novetat el seu creixement amb propostes repartides per
diferents punts de la ciutat, inclosos els barris. L'acte de presentació s'ha dut a terme aquest
dimarts amb una petita mostra per part del Mag Gerard, que serà qui amenitzarà alguns dels
espectacles.
El festival ha estat 16 anys celebrant-se de manera ininterrompuda, salvant la pandèmia, i ara
torna amb un esdeveniment inaugural amb grans noms del món de la màgia: Màgic Andreu, Pep
Bou i Adrián Soler. Màgic Andreu és famós per les seves aparicions a la televisió, mentre que Pep
Bou s'especialitza en la teatralització de les bombolles de sabó. Pel que fa a Adrián Soler, es
tracta d'un mag veneçolà que treballa a Las Vegas (Estats Units) i que és autor de diferents
creacions artístiques, dues de les quals es podran veure per primer cop a la ciutat. Per tot plegat,
segons ha assenyalat Mag Gerard, Tarragona serà un "aparador internacional" en el món de la
màgia, també de la màgia de gran format.
En aquest sentit, ha volgut especificar que el festival ofereix espectacles "per a tota la família, no
només infantils" ja que hi ha mags que "capten l'atenció de diferents generacions". Pel que fa al
repartiment dels espectacles, els teatres dels centres cívics n'acolliran també de professionals, i
no tan sols tallers. Màgia, ombres xineses, música en directe i altres formats seran els que
portaran aquests mags provinents de França, Argentina, Veneçuela, Madrid o Catalunya. Les
entrades es podran comprar a cadascun dels teatres - Sala Trono, Teatre Tarragona, Biblioteca
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Pública, Centres Cívics...- i també hi haurà lloc per a un espectacle solidari de la mà de l'associació
Aspercamp.
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