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ESCENA // CERTAMEN

Comença a Badalona el Festival de Màgia 

MANUEL CABELLO. BADALONA 

Badalona posa en marxa, a partir d'avui fins al 29 de febrer, la quarta edició del Festival Internacional de
Màgia Memorial Li Chang. Seran 20 dies d'actuacions d'alguns dels mags més prestigiosos del moment,
activitats i tallers per a nens i, fins i tot, un concurs per a futurs il.lusionistes. El plat fort del certamen
serà l'actuació del popular Màgic Andreu al teatre Zorrilla, el 14 de febrer.
"Feia anys que volíem comptar amb el Màgic Andreu, i ara és un bon moment", va assegurar el
director del festival, el també il.lusionista Enric Magoo. El motiu no és cap altre que la celebració del 25è
aniversari professional i artístic del Màgic Andreu. Per commemorar la data, l'il.lusionista ha preparat un
espectacle especial per a l'ocasió, una antologia dels millors números de la seva dilatada carrera.
Segons l'organització, encara queden algunes entrades per presenciar aquest espectacle.
L'endemà, també al Zorrilla, serà el mateix director del festival qui presentarà l'espectacle
Abracadabra. El retorn de Merlí. Els dies 28 i 29 de febrer se celebrarà la gala internacional, amb la
participació de Mag Lari, Pierre Alain, Jandro, Jorgos Katsaros, Yunke i Ya Lipú.
El festival no es reduirà a les actuacions al teatre Zorrilla, ja que, durant tres setmanes, la ciutat
s'omplirà de màgia. El parc de Montigalà acull avui, a partir de les onze del matí, l'acte de presentació,
una gran festa ciutadana en què participaran diversos mags i que comptarà com a plat fort amb la
participació de Civi Civiac, que intentarà fer un recorregut en moto totalment a cegues.
El festival també servirà per presentar un llibre biogràfic de Joan Forns, conegut amb el nom de Li
Chang, el més internacional dels il.lusionistes badalonins.
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