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SALUTACIÓ
FIMAG - Tot un món d’il·lusió
Els carrers, les places i els equipaments culturals més emblemàtics de Torroella es
tornen a omplir de màgia i d’il·lusió per setè any consecutiu. Amb constància, orgull
i tenacitat FIMAG ha arribat a convertir-se en tot un referent capdavanter i punt de
trobada per a mags i aficionats d’arreu.
Grans i petits es mereixen que les seves il·lusions es facin realitat. Des de FIMAG
intentarem que això sigui possible, ni que sigui per uns instants. A l’Espai Ter hi podreu
veure els grans espectacles de referència amb l’estrena al nostre país del Battement
de peur de Laurent Piron, la Gran Gala Internacional, amb números extraordinaris, un
d’ells a punt de competir al campionat del món de màgia FISM 2018 (Busan-Corea) i
el popular Mag Lari.
Però no podeu deixar escapar les gales solidària i de joves mags, ni el mercat màgic,
ni els espectacles de les places, ni els d’espais singulars, ni podeu deixar de passar pel
Pati Fimag, punt de trobada màgic, gastronòmic i d’esbarjo.
Perquè a FIMAG podem aparcar les cabòries i els maldecaps i deixar-nos portar a un
món ple de màgia i d’il·lusió. Que comenci l’espectacle!
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ESPECTACLE INAUGURAL

LAURENT PIRON
BATTEMENT DE PEUR
Bèlgica

Divendres, 1 de juny – 22h - Auditori Espai Ter
Entrades: 17 € / 14 € / 11 € / 8 €

Tots, ja siguem infants o adults, homes o dones, coneixem la por. Més aviat intentem
evitar-la. Però... què passaria si la por ja no fes por?
Laurent Piron ens presenta Gaspard, un jove d’allò més normal, obsedit a explorar les
seves pors: aquelles que el paralitzen, aquelles que el fan avançar o aquelles que ja
ha vençut.
Gaspard ens acompanyarà en un viatge cap al seu inconscient. Perquè a voltes
una simple carta ens pot menar fins a una cruïlla de camins. Llegir-la o ignorar-la,
respondre-la o no respondre-la, i sobretot què respondre? Què passa quan la por
deixa de ser la que guia les nostres decisions?
Battement de peur és un nou exponent de la magie nouvelle, una nova disciplina
de màgia que barreja alhora moltes altres disciplines artístiques (dansa, teatre, circ,
titelles...). FIMAG és pioner en la programació d’espectacles de magie nouvelle a casa
nostra i es postula com a capdavanter en l’aposta per les noves tendències de la
creació contemporània.
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GRAN GALA INTERNACIONAL FIMAG ‘18

Kenris Murat
Charlie Mag
Laurent Piron
Javier Benítez
Miguelillo
Dissabte, 2 de juny
17:00h i 21:30h
23€ / 20€ / 17€ / 14€
90’ - varies disciplines - tots els públics Auditori Espai Ter

La Gran Gala Internacional s’ha convertit al llarg els anys en una cita obligada per
als amants de la bona màgia. Un espectacle únic que reuneix figures de reconegut
prestigi a nivell internacional amb els seus números més innovadors i vanguardistes.
A la Gala d’enguany hi actuaran:
Kenris & Aurelia, amb el clàssic Tango Passion, un número poètic que combina la
passió del tango amb l’art de l’il·lusionisme.
Kenris Murat, amb l’exclusiu Sky Dron, mai vist en públic fins ara. Un número de
vanguarda on els típics coloms són substituïts per uns obedients drons. Amb aquest
número Kenris Murat competirà pocs dies després de FIMAG al Campionat Mundial
FISM que es celebra a Corea del Sud.
Charlie mag, un dels valors amb més projecció del panorama màgic català, amb
Paradigma, un número d’estètica futurista on ens transporta a una nova dimensió
amb coloms que apareixen, desapareixen i es transformen.
Laurent Piron, exponent de la magie nouvelle, amb el seu Numero visuel, un destil·lat
dels millors moments de l’espectacle 13 Rue du Hasard, on els objectes quotidians
adquireixen una nova dimensió. Una autèntica delícia poètica!
Javier Benítez, amb només quatre cartes realitza el seu personal homenatge al seu
mestre Arturo de Ascanio en forma de Réquiem por Ascanio. Premi Fool and Us al
mítim programa Penn&Teller (EE.UU.).
El polifacètic Miguelillo, conductor del programa Un país mágico de La 2 de TVE
exercirà de presentador de la gala. Considerat un dels màxims exponents de la
jove generació de comunicadors, és capaç capaços de sorprendre’ns amb una gran
habilitat per a la creació de contextos especials.
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MAG LARI
Catalunya

Dolce vita

Diumenge, 3 de juny – 17:30h
23€ / 20€ / 17€ / 14€
Auditori Espai Ter

A Dolce Vita, el Mag Lari ens presenta un espectacle familiar on humor, màgia i
diversió s’hi donen la mà. Fruit de la inspiració combinada de la pel·lícula Dolce Vita
i el hit musical de Ryan Paris, el mag Lari ens sorprèn amb un extraordinari repertori
de jocs de mans diferents, ambientats en paisatges de la bella Itàlia.
Show àgil i divertit, on la ironia va lligada als tòpics italians més simpàtics. Música,
llums i un vestuari exquisit completen aquest fantàstic espectacle en el qual, un
cop més, el Mag Lari desborda la seva manera de fer màgia desenfadada i la seva
carismàtica faceta de showman.
El Mag Lari, il·lusionista des de fa quasi 30 anys, ha actuat en teatres d’arreu
de Catalunya i l’estat i en festivals internacionals de màgia a França, Portugal,
Alemanya, Suïssa i Japó.
Amb una trajectòria de més de 2.500 funcions “fetes sempre amb la mateixa il·lusió
que el primer dia”, ha recollit premis com l’Arc, el de millor espectacle a la Fira de
Tàrrega, dos Butaques, el Premio Nacional de Magia i finalista a Català de l’any. Ha
presentat el programa “Pura Magia” de TVE, on també era el director de l’acadèmia.
El Mag Lari ha dirigit també l’espectacle Nada es imposible del Mago Pop.
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1a Fira de programadors de màgia
La màgia i les arts afins a la màgia son encara avui disciplines poc destacades en
el camp de les arts escèniques a Catalunya malgrat la seva enorme potencialitat
d’atracció entre el públic.
Des de l’any 2012, la Fira Internacional de Màgia, FIMAG, convoca anualment a
Torroella de Montgrí un esdeveniment que ha mostrat, edició rere edició, el potencial
i l’interès que la màgia té entre la població.
Amb la voluntat de posicionar aquesta art escènica; i sobretot amb la idea de
configurar un espai de trobada professional entre programadors i mags neix a
Torroella de Montgrí, Ia Fira de Programadors de Màgia.

PROGRAMACIÓ DE LA FIRA
Divendres 1 de juny ‘18
10.00h Recepció de participants i presentació de la Fira
(Auditori Espai Ter)
11.00h Showcase matinal
(Can Quintana - Museu de la Mediterrània)
Cada mag disposa d’un quart d’hora per mostrar el més nou dels seus
espectacles.
Presenta: Marcel Tomàs
Intervenen:
Mag Pota - màgia-clown / Fèlix Brunet - Clàssic / Mag Karlus - The bellboy /
Magic Frank - Mag freak / David el mag – Un món d’il·lusió / Nanu Ferrari
13.00h Dinar i taula rodona amb Laurent Piron.
(Auditori Espai Ter)
15.00h Showcase de tarda
Intervenen:
Carlos Adriano - Simsalabim / Raymon – Màgia al cub / Javier Benítez - magiaderías /
The Rocker / Shado - Cleptómago / Adan Xou.
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UNA FIMAG SOLIDÀRIA
FIMAG vol arribar a tothom. Per això, cada any s’ha programat accions pensades per
a col·lectius socials amb necessitats especials. La Gran Gala Solidària ja s’ha convertit
en una prèvia necessària de FIMAG.
El divendres 25 de maig al matí, l’Auditori Teatre Espai Ter acull aquest acte on hi
son convidats alumnes de nou centres d’educació especial del Baix Empordà, Alt
Empordà, Gironès i la Selva. És un fet absolutament màgic veure l’esclat de somriures
que els mags col·laboradors en aquest projecte poden treure d’aquests joves que,
d’un any per l’altre, s’esperen amb gran il·lusió aquesta jornada.
La setmana posterior a la gala solidària es fan també accions a l’Hospital Vall
d’Hebrón de Barcelona i a les residències geriàtriques Santa Caterina, Vila Vella i Vila
Montgrí.
Aquestes accions són possibles gràcies a la implicació dels mags David el Mag,
Carles Mag i Magic Frank.

7

UNA FIMAG QUE DONA OPORTUNITAT A JOVES MAGS
GALA DE MAGS JOVES
Escola de màgia 3 de Trebol
Dissabte 2 de juny – 18.00h
Espectacle gratuït – 120’ – Plaça de la Vila
Una mostra de la vitalitat de la màgia és l’interès que genera entre el públic juvenil i
infantil. No només per assistir a espectacles de màgia sinó per implicar-se en aquest
món i per conèixer-ne els secrets.
A la Gala de mags joves podrem veure-hi els millors alumnes del curs de l’Escola de
màgia 3 de Trébol, de Barcelona. Qui sap si algun dia en veurem algun d’ells a la gala
gran de l’Espai Ter, al costat dels millors mags del panorama internacional.
ESCENARI DESCOBERTES
Dissabte 2 de juny - 17.30h / 18.45h / 20.00h
Diumenge 3 de juny - 17.00h / 18.15h / 19.30h
Espectacles gratuïts - Diverses disciplines - Passeig de Catalunya
A part de la Gala de mags joves, FIMAG destina un escenari en exclusivitat a aquests
joves en formació en l’art de l’il·lusionisme. L’anomenem Escenari Descobertes i
s’instal·la al Passeig de Catalunya, a tocar del mercat màgic.
Enguany hi actuaran:
MAG NIL (15 anys)
PAUPI EL MAGO (2n Premi al festival Màgicus de BCN)
ERIK I GEMMA (13 i 9 anys, els participants més petits de l’especial Màgic de Got
Talent) ROGER SALA (15 anys, guanyador del trofeu 3 de Trebol 2017)
MIQUEL BRASÓ (màgia humorística)
LLUC MARÍN (10 anys, el mag més jove que ha tingut un espectacle unipersonal
a FIMAG).
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LA MÀGIA DE FIMAG A LES PLACES
PLAÇA DE LA VILA
MAGIC FRANK
Catalunya
MAGIC FREAK
Divendres 1 de juny – 18.30h
Espectacle gratuït / 60’ / Itinerant Biblioteca – plaça de la Vila
Màgia itinerant sobre un tricicle. El rosa intens del personatge ens aporta tics del
clàssic de La Pantera Rosa, tot proposant un espectacle molt interactiu amb els
vianants, petits i grans.
ÓSCAR DE LA TORRE
Catalunya
MOMENTS MÀGICS
Diumenge 3 de juny – 18.00 / 20.00
Espectacle gratuït – 50’ – tots els públics
Moments màgics es una tria dels millors números de màgia dels diferents
espectacles de la companyia que ens permet veure un espectacle de màgia que
combina grans il·lusions amb màgia de sala còmica.
Després de més de vint anys de carrera professional ha creat espectacles per a tot
tipus de públic i s’ha especialitzat sobretot en màgia educativa, en un projecte que
combina màgia i pedagogia en valors.
Col·laborador habitual de televisió en programes com l’APM de TV3.
PLAÇA PERE RIGAU
CARLOS ADRIANO
Argentina
Pasen y Vean
Dissabte 2 de juny – 11.30 / 18.00h
Gratuït / 55’ / clown-màgia / Tots els públics
SimSalabim
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Diumenge 3 de juny – 11.30 / 18.00h
Gratuït / 55’ / clown-màgia / Tots els públics
Carlos Adriano és un delirant mag i clown argentí especialitzat en màgia divertida. És
molt recordada la seva actuació al segon FIMAG (2013). 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 son 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.
Dissabte presenta l’espectacle Pasen y vean i diumenge el Simsalabim.
PLAÇA ERNEST LLUCH
MATSUBINS
Catalunya
NAS ARRELAT
Dissabte 2 de juny – 12.30h / 18.00h
Espectacle gratuït – 55’ – tots els públics – pallassos i circ
NAS ARRELAT és un espectacle de pallassos i circ amb música en directe. Combina
números de pallasso clàssic i actual amb diferents tècniques de circ (monocicle, malabars, equilibris) en una posta en escena carregada d’energia i complicitat.
Show esperpèntic carregat d’ensurts i moments imprevisibles.
KARLUS
Catalunya
THE BELLBOY – El botones
Diumenge, 3 de juny – 12.30 / 18.00
Espectacle gratuït - 60’ - tots els públics - clown-màgia
El mag Karlus (Premi Nacional d’Espanya de màgia còmica 2010) ha jugat sempre
a oferir una màgia nova, fresca, dinàmica i sobretot divertida. Amb una imaginació
sense mesura no ha parat de crear il·lusions i sorpreses.
Enguany arriba a FIMAG amb un espectacle de carrer molt divertit i màgic, apte per
a tots els públics: The Bellboy – el botones. Amb el carret carregat de maletes que
ha de portar a l’hotel. Però... on és l’hotel? Ell sap que les ha de portar, que no ha de
tocar res, que no ha de mirar dins de l’equipatge...
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LA MÀGIA EN ESPAIS SINGULARS
Fundació Vila-Casas - Palau Solterra

PERE RAFART
Catalunya
PEREsonal
Dissabte 2 de juny – 11.15 / 12.15h / 13.15h / 17.15h / 18.15h / 19.15h / 20.15h
Polsera màgica / 30’ / cartomàgia / Tots els públics
En Pere surt dels quatre portals de la seva Solsona natal per degenerar amb el
seu il·lusionisme d’autor còmic. Quan tenia 25 anys va deixar una feina fixa en una
multinacional per viure de la màgia i pagar autònoms. Tres anys i mig després encara
sobreviu. La seva mare espera impacient que fracassi per dir-li: “Ja t’ho deia, carallot!”
Recentment guardonat amb el premi Ascanio al Cercle de Màgia de Madrid. És
també el vigent campió del Premi Nacional de màgia de prop.
JAVIER BENÍTEZ “chango”
Espanya
MAGIADERÍAS
Premi FOOL US al programa PENN AND TELLER (EE.UU)
Diumenge 3 de juny – 10.30 / 11.30h / 12.30h / 13.30h
Polsera màgica / 30’ / Cartomàgia / Tots els públics
Premi Nacional de Màgia l’any 2011, Javi Benítex és un dels mags amb més projecció
internacional del panorama estatal en l’art de la cartomàgia. Així ho va demostrar
al mític programa de TV Penn and Teller (EE.UU.) on es va fer mereixedor del premi
Fool us.
Magiaderías és un conjunt de retalls de màgia, de petites obres on l’espectador, el
mag i la màgia es reuneixen a la taula a fer petar la xerrada i a somniar desperts.
Màgia de prop d’alt voltatge.

Fundació Mascort - Casa Galibern

RAYMON
Espanya
MÀGIA AL CUB
Dissabte 2 de juny – 12.15h / 18.00h / 19.00h / 20.00h
Diumenge 3 de juny – 12.15 / 13.15h / 17.00h / 18.00h / 19.00h
Polsera màgica / 30’ / micromagia / Tots els públics

Raymon és un jove mag especialitzat en màgia amb cubs de Rubik. Guardonat
amb el Premi al millor Mag d’Espanya en màgia de prop l’any 2016. Ha actuat al
Festival Internacional de Màgia del Circ Price 2017, entre d’altres. Va participar als
programes de televisió Got Talent España i Pura magia, arribant en ambdós a les
semifinals.
A FIMAG ens farà descobrir un objecte conegut per tothom que potser és un gran
desconegut: el cub de Rubik.
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El pati FIMAG

MAGIC FOOD TRUCKS
Pati de Can Quintana
Dissabte 2 de juny - Tot el dia
Diumenge 3 de juny - Tot el dia
Punt de trobada / descans / espai gastronòmic
Per a viure intensament el FIMAG i no caure esgotats, és molt important saber trobar el moment per al descans. Al Pati FIMAG (pati de Can Quintana) podreu fer una
aturada i recarregar forces a les quatre Magic food trucks. Segons a quina hora hi
passeu qui sap si alguna cosa màgica us pot passar a tocar la vostra taula...
MÀGIA LLIURE
Dissabte 2 i diumenge 3, de 19h a 24h.
Pati - terrassa - gastronomia - begudes - música - actuacions espontànies - màgia
lliure!!!
El Pati FIMAG és un espai per al descans entre espectacle i espectacle, per prendre
un refrigeri o fer un mos a les Magic foodtrucks. Però també és un espai per a les
sorpreses. Perquè… qui diu que no hi trobarem algun mag inquiet que, fora de
programa, ens vol demostrar que és el millor en el seu art?
DAVID EL MAG
Catalunya
Viu la màgia
Divendres 1 de juny - 21.30h
Gratuït - 60’ - Pati de Can Quintana
espectacle familiar / tots els públics
David el Mag, que no actuava al FIMAG des de la primera edició, presenta
l’espectacle Viu la màgia amb el qual ens farà viure la màgia com mai abans l’havíem
viscut. Aparicions i desaparicions d’objectes, la mascota Willy Bartomeu fent de les
seves… i moltes coses més!!! Un espectacle que no perd l’essència i que es manté
igual de familiar, proper i dinàmic.
David el Mag fa una mitjana de 250 activitats de màgia al llarg de l’any entre
espectacles, tallers de formació per a infants i adolescents i és clar, la Màgia
Solidària, del qual té un record Guinness juntament amb la fundació Abracadabra.
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JOAQUIN MATAS
Catalunya
Intimagia
Dissabte 2 de juny – 00.00h
Gratuït - 75’ – Pati de Can Quintana
Cartomagia-Close-up - adults
Joaquín Matas és un dels mags més sol·licitats i respectats del país. Especialista en
màgia d’escena i de prop, centra les seves actuacions en la participació activa dels
espectadors, tot combinant harmònicament el millor il·lusionisme amb grans dosis
d’humor i ironia.
Ha treballat per a les més prestigioses empreses nacionals i internacionals. Prova
d’això son les més de 200 actuacions que realitza al llarg de l’any.
Per les vetllades de “màgia golfa” del festival hi ha passat el bo i millor de la màgia
actual. Joaquin Matas recull el testimoni amb il·lusió i assumeix el repte de mantenir
el nivell.

SHADO
Catalunya
Cleptómago
Diumenge 3 de juny - 21.30h
Gratuït - 60’ - Pati de Can Quintana
pickocket - adults
Un xou canalla, dinàmic i divertit, amb un llarg recorregut en el món de la màgia.
Shado és un dels pocs mags que es dedica al Pickpocket, també conegut com
“robatori en escena”. Ha demostrat les seves dots al programa televisiu Got Talent,
on va robar-li el rellotge a Risto Mejide sense que se n’adonés.
Shado compta amb un premi nacional d’invenció, essent el tercer del nostre país per
aconseguir crear un enginy que no s’havia vist mai.
No et perdis un xou que barreja la psicologia i el morro, on es posa el public a la
butxaca… i les seves pertinences també!

13

ALTRES ACTIVITATS FIMAG
MERCAT MÀGIC
Dissabte 2 de juny - D’11.00h a 24.00h
Diumenge 3 de juny - De 10.30h a 20.00h
Totes les edats - Mercat
Un dels pols d’atracció del FIMAG és, cada any, el Mercat Màgic que s’instal·la al Passeig de
Catalunya. Els aficionats a la màgia, els curiosos que hi tenen el primer contacte o aquells
qui ja fa temps que s’han introduït en aquest món, hi trobaran articles de màgia, jocs, llibres,
vídeos… a través dels quals sorprendre els seus familiars i amics o millorar la tècnica amb
què emular els professionals.
TALLER DE BOMBOLLES DE SABÓ
Dissabte 2 de juny - 11.30h / 17.30h
Diumenge 3 de juny - 11.30h / 17.30h
Polsera màgica / Passeig de Catalunya
Petits i grans trobaran el seu moment màgic al taller de bombolles de sabó instal·lat al
passeig de Catalunya. Les bombolles sempre aconsegueixen despertar la curiositat de tot
tipus de públic. Els petits hi descobreixen la màgia efímera de les bombolles. Els grans no
podran evitar un somriure que els farà viatjar a la seva infància.
MÀGIA ALS APARADORS
Dissabte 2 de juny - 18.00h / 19.00h / 20.00h
Vallara / Cruixent / Cafè del passeig - Sunyer lounge bar
Gratuït
La “Màgia als aparadors” s’ha convertit en tot un clàssic de la FIMAG. Els millors alumnes de
l’escola de màgia 3 de Trébol mostren les seves habilitats des dels aparadors de comerços
col·laboradors de la fira i fan que la passejada per la vila sigui una experiència autènticament
màgica.
MIGUEL DURAN
Catalunya
MAGSCI - LA MÀGIA DE LA CIÈNCIA
Dissabte 2 de juny – 17.00 / 19.00
Diumenge 3 de juny – 17.00 / 19.00
Gratuït - Itinerant (sortint del Pati de Can Quintana) – 30’
Vine a conèixer el patrimoni cultural, històric i científic del nucli antic de Torroella de Montgrí
a través de la màgia. Amb La màgia de la ciència els participants a la visita coneixeran
aspectes relacionats amb la ciència i la tecnologia sovint amagats a simple vista. Visita en el
transcurs de la qual es van intercalant les explicacions de caire més científic i matemàtic amb
els trucs màgics i jocs de mans. Matemàtica i ciència? Ciència i matemàtica? Matemàgia!!!
TALLERS D’INICIACIÓ A LA MÀGIA
LA MAGIA DE CRISTINA
			
MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA – Espai La Tina
DB 02 de juny. 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 20.00
DG 02 de juny. 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 20.00
Gratuït - 20’ - infantil - taller
Cada infant pot portar un mag dins seu. Només cal descobrir-lo. La maga Cristina Ferrer,
filla del gran Màgic Ferman, ho sap molt bé i ha ensenyat les primeres nocions de món de la
màgia a desenes i desenes de nenes i nens. Creu fermament que la màgia i l’il·lusionisme són
aspectes a fomentar entre els més petits i que els nens a partir de 4 anys poden fer de mags
amb jocs de fàcil realització i de gran impacte.
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Venda d'entrades espectacles del FIMAG a l’Espai Ter:
En línia:
www.fimag-magia.com
www.espaiter.cat
Presencialment:
- A l'Auditori Teatre Espai Ter, dilluns, dimecres i divendres de 11 a les 13 h.
- A l'Oficina de Turisme de l'Estartit, informació i horaris al tel. 972 75 19 10
- A la taquilla, una hora abans de l'espectacle, en el cas que quedin entrades a la
venda.

+info:
AbelFont					
comunicacio@fimag-magia.com		
www.fimag-magia.com			
607956466					

Joan Andreu
jandreu@torroella-estartit.org
www.espaiter.cat
607600316

Organitza:

Producció:

Amb el suport de:

Patrocinadors principals:

Partners:
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