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La primera setmana d’abril torna el Festival de Màgia Impossible a la Canonja. Enguany,
presentem aquestes catorzenes jornades amb el que ja és el seu format habitual de gala
internacional divendres, espectacle temàtic dissabte i diumenge de carrer.
Un format que gaudeix de molta acceptació i que permet incloure novetats i variacions que
el fan interessant any rere any. Així, a la gala d’enguany, trobarem l’elegància dels francesos
Kenris Murat et Aurélia, l’estil fresc i modern de G. Alexander i també el retorn de les grans
il·lusions a càrrec de Giro & cia, tot això amanit amb la màgia còmica de Carlos Adriano,
que presentarà la gala.
Dissabte al matí, l’espectacle “Pasen y vean” mostrarà novament la divertida màgia de Carlos Adriano i serà el preludi màgic del nou espectacle que Anthony Blake presenta al nostre
poble. El mentalisme, aquesta especialitat dins del món de la màgia no havia estat encara
representat tal com es mereix dins del Festival Impossible. La nit canongina esdevindrà
plena de revelacions i noves experiències.
Finalment, diumenge al matí, es dedicarà als espectacles de carrer. Amb l’elefant Hathi
del Centre de Titelles de Lleida i la màgica d’un vell conegut de l’Impossible, el mag Karlus:
emotiu i divertit a l’hora.
Pel que fa a espais, es manté com a eix central el Poliesportiu i les instal·lacions del seu
voltant per les actuacions de dissabte al matí i l’inici de la cercavila. També, pel que fa a
preus, es manté la línia d’ofertes d’anys anteriors que permeten gaudir de dos espectacles
al preu d’un.
Permeteu-me finalment que us recomani la presentació del festival que tindrà lloc el dimecres dia 3 on el Mag Gerard ens oferirà un tast de la seva màgia de prop.
Amb aquests ingredients, de ben segur que podreu gaudir un any més d’un festival de
qualitat al nostre poble.
Visca la Màgia!
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17 h l Castell de Masricart

Presentació de l’Impossible
i màgia de prop
amb el Mag Gerard

Vine a conèixer la programació d’enguany i gaudeix de la màgia de
prop més fascinant del Mag Gerard
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21 h
Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Preu: 9 €

Gran Gala Internacional de màgia
Kenris Murat et Aurélia (França),
G. Alexander (València) i Giro & Cia (Catalunya)
amb

Presentador de la gala:

Carlos Adriano (Argentina)
Direcció: Mag Gerard

El festival Impossible presenta la seva gran gala màgica en la que
podreu gaudir directament des de França dels il·lusionistes Kenris
Murat et Aurélia que presentaran el seu número “White paper” ple
de poesia i elegància. El valencià G. Alexander, conegut per les seves
aparicions televisives, ens oferirà el seu premiat número de manipulació amb un estil fresc i modern.
L’espectacularitat de les grans il·lusions aniran a càrrec dels catalans Giro & Cia, guanyadors del premi Merlin Awards, considerat
l’oscar de la màgia. Finalment, el mag i clown Carlos Adriano serà el
conductor d’aquest gran espectacle on ens oferirà un tast de la seva
màgia còmica durant la gala.
Us convidem a un fantàstic viatge per totes les especialitats de la
il·lusió per demostrar que amb la màgia podem somiar desperts.
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Plaça Ernest Lluch
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Pasen y vean
amb Carlos Adriano (Argentina),
Màgia de carrer

Carlos Adriano és un delirant mag i clown argentí especialitzat en màgia divertida. Excèntric, original i sorprenent,
aquest singular personatge proposa una enginyosa i equilibrada combinació de màgia i comèdia que ha sigut guardonada a l’Argentina, Espanya i Itàlia.
Els espectacles de Carlos Adriano són una metàfora del meravellós món del circ, rescaten el concepte del presentador
que es dirigeix des del centre de la pista a aquest públic que
el mira perplex i que espera més sorpreses, més riure i més
diversió.
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21 h
Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Preu: 9 €

Pensamientos confidenciales
amb ANTHONY BLAKE
Mentalisme. ESTRENA A CATALUNYA

Anthony Blake, mestre mentalista ben conegut per tothom per
les seves aparicions televisives, ha creat una gran obra de la vida
a partir de la combinació d’estranys amb persones que coneixes
en un ambient únic. Utilitza el poder de la ment humana per
treure a la llum els pensaments confidencials de les persones.
Busca allò que és únic en una persona, tot allò que no és vulgar.
En el seu nou espectacle Pensamientos Confidenciales, comparteix diversió i pensaments íntims de les ments de la seva
audiència. Revela històries que són gracioses, meravellosament
càlides pel cor, fent que cada moment sigui increïble.
El punt culminant es produeix quan Blake explora mentalment el
futur confidencial del públic. Pot veure-hi a través de la foscor i
treure els seus millors desitjos a la llum.
No hi ha una altra experiència como Anthony Blake en el món.

7

11.30 h
Sortida de la Plaça Ernest Lluch
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Hathi
amb el Centre de Titelles de Lleida

Un gran elefant s’obre camí pels carrers a pas ferm i solemne. Acompanyat per un guia i cuidador, recorre tot el món
fomentant el respecte als animals i la natura. Al seu país
d’origen, l’Índia, és un animal molt respectat i per a molts
inclús sagrat, però això no és així a tot arreu.
Un espectacle itinerant que pretén captivar a grans i petits
amb la majestuositat física i voluminosa d’aquest animal. El
seu elegant caminar al ritme de la música hindú et portarà a
la jungla que l’ha vist néixer. Però no tinguis por, l’Hathi no és
de témer si el tractes amb estima i respecte.
Gaudir del seu moviment és ja un veritable espectacle.
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12.30 h
Plaça del Castell

diumenge

The Bellboy

amb

Karlus

Va perdut pels carrers tot i que sap que el seu objectiu és
portar l’equipatge cap a l’hotel, però on és? The Bellboy, ‘el
grum’, amb el seu carret i les maletes ja en té prou per complicar-se; sap que no ha de tocar res ni mirar què hi ha dins
de l’equipatge, però per culpa de la tafaneria viurà situacions
delirants, curioses i màgiques.
Durant el seu trajecte li aniran apareixent problemes que
sense adonar-se’n anirà solucionant per art de màgia o de
manera còmica. No us perdeu aquest espectacle emotiu i
divertit amb jocs de mans, clown, mim i humor gestual.

Compra anticipada 2 x 1
(comprant un espectacle de 9 €,
Gala Internacional o Anthony Blake,
obtindreu l’altre de franc).
Venda anticipada:
www.codetickets.com
i al Castell de Masricart
fins el dia 5 d’abril a les 13 h
els matins de dimarts,
dimecres i divendres de 9 a 13 h
i les tardes de dilluns a divendres
de 16 a 20 h (excepte divendres 5)
Venda a taquilla a partir de les 20 h

A través de

Els espectacles començaran puntualment.
En cas de pluja, l’espectacle
Pasen y vean es representaria a l’Escola.
I els espectacles Hathi i The Bellboy
es representarien al Poliesportiu

Idea i producció:

Assessorament
de màgia:

Més informació:

Més informació:
www.lacanonja.cat
Patronat de Cultura del
Castell de Masricart
977 54 53 08
pcultura@lacanonja.cat
Batall Produccions
977 61 33 39
impossible@batall.com
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www.lacanonja.cat

