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16es JORNADES DE MÀGIA



17 h l Escola La Canonja - Sala d’actes

PRESENTACIÓ DE L’IMPOSSIBLE 
i MÀGIA DE PROP

De nou la Canonja es retroba amb la màgia, un any més hem adaptat el format 
del festival a la normativa vigent, amb motiu de la COVID-19,  amb la voluntat 
de construir un espai segur que a l’hora salvi, en tant que sigui possible, les 
incomoditats que habitualment comporten l’adopció d’aquestes mesures.

Igual que l’any passat volem destacar el fet d’haver duplicat sessions. Hem 
comptat amb la bona disposició d’artistes, tècnics i gestors per tal de facili-
tar aquesta situació, ja que significa un augment de feina considerable per a 
totes aquestes persones.

Una feina, que sens dubte, contribuirà a fer possible en el nostre poble 
un festival valent i espectacular. No és en va que quinze anys avalin ja a 
l’Impossible canongí, quinze edicions que contribueixin a dotar al nostre fes-
tival d’un segell de qualitat com pocs en el món de la màgia. Així ho demos-
tren la qualitat dels artistes que al llarg de tants anys ens han acompanyat, 
però també, la fidelitat d’un públic que any rere any espera trobar aquesta 
espectacularitat i diversitat que ha convertit l’impossible en una cita impres-
cindible del calendari canongí.

La màgia, el mentalisme i el teatre de carrer seran protagonistes d’aquest Im-
possible amb la voluntat que retorni l’any vinent al teatre de l’Orfeó Canongí 
que el va veure néixer i que un cop remodelat l’acollirà de nou.

Ens posem en mans de la màgia tot esperant que, ara sí, sigui possible.

Visca la Màgia.

Salvador Ferré Budesca
Regidor de Cultura

29/9
dimecres



El festival Impossible presenta la seva gran gala màgica que inaugurarà un 
cap de setmana màgic. La manipulació és una de les especialitats més difícils 
de l’il·lusionisme i el Mago Félix l’ha portada a l’excel·lència amb el número 
que ens presentarà que inclou un sorprenent final.

David Blanco, especialista en mentalisme i màgia de saló, amb reconeguda 
trajectòria al Regne Unit ens oferirà una de les seves creacions on un espec-
tador podrà guanyar 500 €.

El Senyor Pérez, un personatge molt màgic ens farà recordar la nostra in-
fantesa amb un número poètic de bombolles de sabó que ha estat premiat a 
nivell nacional i a França.

L’espectacularitat de les grans il·lusions amb una acurada posada en escena 
aniran a càrrec de Sasha & Connie. Finalment, Pepín Banzo artista molt po-
lifacètic dins el món de la màgia, amb les seves habilitats màgiques, escèni-
ques i musicals presentarà 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.

1
divendres

20 i 22.30 h
Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Preu: 12 € *. Sessions numerades.
Aforament limitat. Ús obligatori de mascareta.
2 sessions.

GRAN GALA INTERNACIONAL DE MÀGIA
amb SASHA & CONNIE (Bòsnia - Argentina), DAVID BLANCO (País Basc),

MAGO FÉLIX (Aragó), EL SEÑOR PÉREZ (País Basc) 

i PEPÍN BANZO (Aragó). Direcció: MAG GERARD.

octubre



Com si fóssim funambulistes, Eduard Juanola ens proposa pujar sobre la 
corda que separa el que és possible del que és impossible, amb l’objectiu de 
divertir-nos i sorprendre’ns.

En el trajecte veurem efectes de màgia visual, estranyes habilitats, objectes 
curiosos i molts efectes d’il·lusionisme. Una proposta original per gaudir el 
matí en família.

2
dissabte

12 h
Plaça Ernest Lluch
Espectacle gratuït.
Aforament limitat. Ús obligatori de mascareta.

STREET MAGIC
amb EDUARD JUANOLA

octubre



El mentalista Luis Pardo, conegut per les seves intervencions televisives, 
ens presenta un espectacle fascinant per gaudir de l’impossible. És la com-
binació perfecta del mentalisme i la psicologia humana, un espectacle pur 
de PsychoMàgia. 

Luis Pardo s’endinsarà en els racons dels teus pensaments, no només per a 
llegir-te la ment, sinó per a interpretar-la i manipular els teus pensaments 
fins a límits sorprenents.

Maximiliano Stia és un artista polifacètic que combina el clown, el circ i la 
màgia amb una posada en escena que recrea el teatre de varietats que es 
va fer popular als EE.UU amb el nom de Freak Show. Maximiliano ha estat 
presentador del Circ Raluy en diferents temporades i en aquesta ocasió ens 
presentarà els seus números més sorprenents. 

2
dissabte

20 i 22.30 h
Poliesportiu Josep Canadell i Veciana
Preu: 12 € *. Sessions numerades.
Aforament limitat. Ús obligatori de mascareta.
2 sessions.

NIT DE MENTALISME i FREAK SHOW
amb LUÍS PARDO i MAXIMILIANO STIA

octubre



Espectacle de cloenda que combina diferents disciplines del circ amb la mà-
gia i l’humor.

Ambientat en El Gran Hotel Paraíso, un negoci de luxe vingut a menys, Birly i 
Birloque intenten, potser en va, que tot segueixi com abans. Per això, es con-
verteixen en botones, en cambrers, en cuiners... Pugen a escales i monocicles 
impossibles, fan aparicions i desaparicions màgiques, realitzen malabars pe-
culiars, toquen música en directe i fins i tot aconsegueixen fer levitar a un 
hoste... 

3
diumenge

12 h
Plaça Ernest Lluch
Espectacle gratuït.
Aforament limitat. Ús obligatori de mascareta.

A SU SERVICIO!
amb TIRITIRANTES (Burgos).

octubre



*Venda anticipada: 

2 x 1 (comprant un espectacle de 12 €,
Gala Internacional o Luís Pardo i
Maximiliano Stia, obtindreu l’altre de franc)

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 Street Magic i A su Servicio! 
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
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Més informació:

Idea i producció: Assessorament
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Amb la col·laboració de:


