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LA CANONJA

17es JORNADES DE MÀGIA



El Festival Impossible esdevé novament un dels eixos de l’activitat cultural i festiva del 
nostre poble. Entre el 13 i el 16 d’octubre la Canonja s’omplirà de màgia i diversió de les 
mans d’un conjunt d’artistes excepcionals vinguts d’arreu.

Enguany hi trobarem espectacles adreçats a tota mena de públic. Des d’aquelles perso-
nes que gaudeixen quedant-se bocabadats amb les grans il·lusions fins a aquelles que 
s’admiren amb l’aparent facilitat amb què el mag manipula una baralla de cartes.

Si els espectacles de màgia tenen un poder, és el d’il·lusionar d’igual manera a petits i 
grans. Hi ha un bon truc per a cadascun de nosaltres, i el trobarem a la Gala Internacional.

Enguany, per primer cop, atesa l’espectacular acollida que va tenir en el seu moment, 
repetim artista amb la presència novament a l’Impossible de Jeff Toussaint amb la seva 
increïble capacitat d’hipnotitzar a tot-hom qui s’atreveixi a pujar a l’escenari. Seràs tu, el 
que llegeixes aquestes línies, el proper? 

I no podem oblidar els espectacles que trobarem al carrer de forma gratuïta. Recuperem la 
cercavila amb més humor que mai i us presentem nous espectacles els matins de dissabte 
i diumenge, amb artistes que combinen la màgia i la comicitat per tal de fer-nos passar 
una estona d’allò més agradable a tota la família.

Us esperem de nou a aquesta dissetena edició de l’Impossible. Un Festival cada cop més 
arrelat al nostre poble i del que ens sentim orgullosos.

No hi faltis!!!

Salvador Ferré Budesca
Regidor de Cultura

17 h
Castell de Masricart

PRESENTACIÓ
DE L’IMPOSSIBLE 
amb la màgia d’ALISKIM
“L’INVENTOR D’IL.LUSIONS” 

13
dijous

o c t u b r e



El festival Impossible presenta la seva gran gala màgica, la xinesa Huang Zhen és una de les 
magues més destacades a escala mundial, ens oferirà un número poètic, visual i sorprenent 
que fascinarà a tothom.

Vingut directament des de l’Argentina, Henry Evans va guanyar el premi mundial de màgia 
amb l’especialitat de cartomàgia, actualment és un referent dins aquesta especialitat i durant 
la gala podrem gaudir d’una selecció de les seves rutines més destacades.

El francès Pilou va ser guanyador del Gran Premi Mundial de Màgia en l’especialitat de mani-
pulació i ha participat en els millor festivals de màgia internacionals. Podrem il·lusionar-nos 
amb el seu número inspirat en els personatges de Charles Dickens.

Aliskim és un dels artistes catalans amb més projecció internacional, especialista en grans 
il·lusions on ens presentarà il·lusionisme de gran format amb un estil vuitcentista.

Des del País Basc ens visitarà Jon Zabal, un mentalista molt reconegut dins del món de la 
màgia, interpretant a un personatge una mica esbojarrat, la seva llarga trajectòria i les seves 
habilitats escèniques quedaran ben demostrades presentant la gala internacional.

Us convidem a un fantàstic viatge per totes les especialitats de la il·lusió per demostrar que 
amb la màgia qualsevol cosa és possible.

21 h
Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Preu: 12 € *. Sessions numerades
Aforament limitat

GRAN GALA INTERNACIONAL 
DE MÀGIA
amb 
HUANG ZHEN (Xina), 
PILOU (França), 
HENRY EVANS (Argentina), 
JON ZABAL (País Basc) i 
ALISKIM (Catalunya). 
Direcció: MAG GERARD

14
divendres

o c t u b r e



Aquesta parella d’artistes que fusionen el teatre còmic amb la màgia ens presenten el seu 
nou espectacle familiar en el que un misteriós personatge anomenat “The Charlatan” arriba 
a La Canonja per fer creure que amb la imaginació i amb la complicitat del públic assistent 
qualsevol cosa és possible.

12 h
Plaça Ernest Lluch
Espectacle gratuït

15
dissabte

o c t u b r e

THE CHARLATAN
amb la 

CIA DEAUX A LA TACHE
(Itàlia – l’Argentina)



El televisiu Jeff Toussaint és conegut com a l’hipnotitzador del programa d’Antena 3 “Hip-
notízame”. En la seva primera emissió ha estat vist per més de 3.000.000 teleespectadors. 
En aquesta ocasió ens presentarà un espectacle en el qual viuràs una experiència difícil de 
creure, interactiva, plena de fortes emocions, magnetisme, misteri i humor. Un viatge a l’últim 
racó del subconscient a través de la fascinant tècnica de la hipnosis, la capacitat de suggestió 
i impressionants moments d’hipnosis col·lectiva. 

Descobriràs el misteriós i desconegut poder de la ment humana. T’atreveixes a provar?

21 h
Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Preu: 12 € *. Sessions numerades
Aforament limitat

NIT D’HIPNOTISME 
amb 

JEFF TOUSSAINT

15
dissabte

o c t u b r e



El circ més petit del món arriba a la ciutat. Els mossos de pista busquen una plaça on puguin 
instal·lar-se.

Quan la tenen presenten els artistes més petits del món.

Un espectacle còmic: “The polls show” on els mossos són els encarregats de trobar polls entre 
el públic per poder realitzar l’espectacle.

11.30 h
Sortida del Castell de Masricart
Espectacle gratuït

CERCAVILA PETIT CIRC
amb 

FADUNITO

16
diumenge

o c t u b r e



Espectacle de cloenda que combina el clown i la màgia.

Gags, jocs teatrals, il·lusionisme i un pallasso diferent, un clown, protagonista d’un divertit 
espectacle que emocionarà a l’espectador amb una profunda reflexió: de vegades les coses 
no surten com un vol, però en la poca traça i en l’equívoc també hi ha la bellesa i la grandesa 
d’un artista.

TORPEZA OBLIGA
amb la 

CIA CIVI CIVIAC (Aragó)

12.30 h
Plaça Ernest Lluch
Espectacle gratuït

16
diumenge

o c t u b r e



Venda anticipada:

Més informació:

Idea i producció:

www.lacanonja.catC
ul

tu
ra

C
ul

tu
ra

Amb la col·laboració de:

Assessorament
de màgia:

*Venda anticipada: 
Adquirint l’abonament 2x1 gaudiràs 
de la Gala Internacional i de la 
Nit d’Hipnotisme pel preu d’un espectacle.
Venda anticipada:
A través de                 
www.codetickets.com

Al Castell de Masricart 
Matins de dilluns, dimecres i divendres
de 9 a 13 h
Tardes de dilluns a divendres
de 16 a 20 h
Els espectacles començaran puntualment.
Obertura de portes 30 minuts abans de l’inici.
En cas de pluja, els espectacles The Charlatan, 
Petit Circ i Torpeza Obliga es representarien al Poliesportiu.

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


