
MÀGIA X ACÍ
DEL 2 AL 5 DE MARÇ DE 2023

14  é FESTIVAL DE MÀGIA DE VILA-REAL 

Gala
Internacional

Màgia 
SolidÀria

Gala
Familiar



Horari per a poder adquirir l'entrada/donatiu a la taquilla de l'Auditori:
matins, de dilluns a divendres de 10 a 13 h

vesprades, dimarts i dijous de 15 a 17 h

HORARIS

Dijous 2 de març

MÀGIA SOLIDÀRIA

10.30 h CEAM Vila-real l’Olivera
12.00 h Residència Verge de Gràcia 

16.30 h Residència Discapacitats Psíquics de Vila-real
Mago Pinchito - Mago Miraver -Vicent Villagrasa

Dissabte 4 de març

GALA INTERNACIONAL

22.30 h – Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner 
Murphy - Alyson y Herbert - Javi Rufo - Javier Botía - Ramó&Alegría

Entrada/donatiu: 10 € 
A benefici de Cáritas Interparroquial de Vila-real

Diumenge 5 de març

GALA FAMILIAR

12.00 h –Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner 
Calamidad y Desastre - Francis Zafrilla - Estefanía Galera

Entrada/donatiu: 5 € 
A benefici de XICAES

L’Ajuntament de Vila-real vol que aquest 14é Festival de Màgia, Màgia x ací, 
ajude a aconseguir els objectius de CÁRITAS Interparroquial i XICAES



Mago Miraver (València)
Atreveix-te a sentir la màgia, el misteri, la ilꞏlusió i l'encant 

del campió d'Espanya de 2022, Mago Miraver.

   MÀGIA SOLIDÀRIA   



Vicent Villagrasa (Vila-real)
Vicent Villagrasa és un jove mag que es caracteritza per la seua 

proximitat quan tracta amb el públic. Actualment el podem 
trobar treballant com a guia i mag en el Magic Museum by 

Yunke a Peníscola, Castelló. La il·lusió, les rialles i la sorpresa són 
els ingredients principals de la seua màgia.
www.vicentvillagrasailusionista.site123.me/

   MÀGIA SOLIDÀRIA   

Mago Pinchito 
(Castelló de la plana)

El Mago Pinchito és un estudiós de la rialla i clown. La seua missió 
és fer l'humor de totes les formes possibles i amb quanta més gent 

millor. El Mago Pinchito amb la seua màgia aconsegueix que 
els xiquets descobrisquen que res és impossible i que els majors 

desitgen tornar a ser xiquets.
www.magopinchito.com

   MÀGIA SOLIDÀRIA   



Alyson y Herbert (Bèlgica)
Alyson y Herbert són un duo màgic diferent. Alyson és una diva amb 

plomes capaç d'usar tots els seus encants per a desviar l'atenció, ella recorre 
els escenaris més importants de tot el món, sempre va acompanyada del seu 
fidel assistent, Herbert, un personatge entranyable i poèticament campestre.

www.alysonandherbert.com

Javi Rufo (Madrid)
Comptarem amb la presència de Javi Rufo que ens mostrarà l'acte 

pel qual ha rebut el segon Premi FISM mundial de màgia a Canadà 
aquest 2022. L'acte es diu Esferas lentas i és una oda als vincles 

eternament inseparables que es generen entre les persones. Un acte 
preciós amb dues esferes i una sola mà que «no es pot fer més lent».

www.javirufo.com

   GALA INTERNACIONAL      GALA INTERNACIONAL   



Javier Botía (València)
Javier Botía és campió mundial de mentalisme. La seua carrera 

professional comença en televisió on es desenvolupa com a 
presentador d'èxit a l'Argentina, l'Uruguai, Paraguai i Espanya 

abans de fer incursions en la màgia. Aquesta faceta de showman 
l’ha portat a aconseguir un estil únic en el qual combina els 

efectes de mentalisme més sorprenents amb l'humor.
www.javierbotia.com

Murphy (Madrid)
Murphy és un presentador experimentat amb ritme i humor 

que busca sempre la complicitat amb el públic i aconsegueix que 
cada gala siga diferent. Un artista de l’old school que li encanta 

enfrontar-se al repte de traure somriures després de 32 anys 
sobre els escenaris.

www.magomurphy.com

   GALA INTERNACIONAL      GALA INTERNACIONAL   



Ramó & Alegría (Barcelona)
Ramó & Alegría ens porten un acte de grans ilꞏlusions còmiques. 
Un acte que han portat per alguns dels millors festivals de màgia 

de tota Europa. Un acte de màgia inusual i canalla, que potser 
ens està parlant molt més del que podria semblar.

www.thisisramo.com

   GALA INTERNACIONAL   

Calamidad y desastre (Saragossa)
Parella de fet? Sí, però què han fet perquè els que els veuen no tornen a 
ser els mateixos? (o perquè alguns, simplement no tornen en si). Màgia 

iconoclasta, màgia transgressora, màgia a contrapèl, màgia diferent, però 
sempre MÀGIA amb majúscules, de qualitat i molt fresca (Premi Nacional 

d'Invenció). Ells són Calamidad y Desastre. 
www.calamidadydesastre.com

   GALA FAMILIAR   



Francis Zafrilla (Albacete)
Des d'Albacete enlaira un coet amb destinació al món sencer amb 
l'única missió de sorprendre el públic amb el seu art, la seua alegria 
i la seua ilꞏlusió. Aquesta vegada torna acompanyat del seu assistent 

màgic virtual Milo i del seu xicotet amic Morocho, disposat a 
omplir-ho tot de música, diversió i molta màgia.

www.franciszafrilla.es

   GALA FAMILIAR   

Estefanía Galera 
(Talavera de la Reina)

Estefanía Galera és una il·lusionista manxega que porta des del 
2006 sobre els escenaris. Durant aquests anys l'hem pogut veure en 
nombroses ocasions, tant en sales de màgia, festivals, teatres i molts 

altres esdeveniments.
www.estefaniagalera.com

   GALA FAMILIAR   



Tres dies dedicats a la màgia amb una gala solidària, una gala internacional 
i una gala familiar amb els millors  mestres dels trucs, la fantasia i la il·lusió. 

Sota la direcció del mag Yunke, aquest festival arriba ja a la 14a edició.

Horari per a poder adquirir l'entrada/donatiu a la taquilla de l'Auditori:  
matins, de dilluns a divendres de 10 a 13 h  

vesprades, dimarts i dijous de 15 a 17 h

Patrocina 
Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vila–real

Direcció artística
Yunke


