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REPORTATGE

Un quart de segle amb Màgic Andreu 

El mag presenta a Badalona un nou espectacle que resumeix 25 anys de carrera

MANUEL CABELLO
BADALONA

Un quart de segle de carrera artística condensat en dues hores de gags, humor i trucs sempre
sorprenents. Aquest és el nou espectacle preparat pel popular Màgic Andreu per celebrar els seus 25
anys com a mag i que dissabte a la nit va estrenar al Teatre Zorrilla de Badalona, dins del Festival
Internacional de Magia-Memorial Li Chang.
"Vaig començar el 1979 com a aficionat, i el 12 d'abril del 1980 vaig debutar com a professional
en un pub barceloní amb Eugenio i el Tricicle, quan no ens coneixia ningú", recorda amb passió
Francesc Andreu Sabadell (així es diu l'artista). La mateixa passió amb què parla de la màgia i que no
ha perdut des que un amic li va mostrar com fer des- aparèixer una pesseta de la mà. La mateixa nit del
debut professional naixia la seva filla Joana, que ara l'acompanya i que ja prepara el seu propi número
per seguir els passos del pare.
Per celebrar l'esdeveniment, Màgic Andreu ha preparat un espectacle especial: "És un recopilatori de
la millor màgia que puc donar, amb el mateix objectiu de sempre: que el públic s'ho passi bé i
al.lucini amb la màgia". Després de presentar-lo a Badalona, Andreu portarà el xou a una sala
barcelonina.
Pel que s'ha vist al Zorrilla, Màgic segueix en forma: el seu humor, una mica àcid però innocent, i la
seva màgia segueixen enlluernant els espectadors, tot i que els trucs ja siguin coneguts. ¿El secret del
seu èxit?. "La comunicació. A la gent li fa falta comunicar-se, per això no es tracta només de fer
màgia i ja està", assegura amb la tranquil.litat de qui sap que ha creat escola.

OBLIT DE LA TELE
La televisió l'ha oblidat fa temps, però Màgic Andreu no descarta tornar-hi. "La gent m'ho demana,
però seria amb un programa sa i net, no com aquestes emissions d'ara en què els que apareixen
no paren d'insultar-se".
Malgrat tot, de feina no n'hi falta, encara que en una faceta sorprenent: "Les empreses em contracten
perquè prepari un espectacle amb què presentar un nou producte als seus clients". Encara li
queda temps per col.laborar amb Mags per l'Esperança i Somriures sense Fronteres, i visitar hospitals
per fer passar, amb la seva màgia, una estona agradable als nens malalts.

Màgic Andreu, dissabte al Teatre Zorrilla de Badalona. Foto: ALBERT BERTRAN


	REPORTATGE
	Un quart de segle amb Màgic Andreu
	El mag presenta a Badalona un nou espectacle que resumeix 25 anys de carrera
	MANUEL CABELLO�BADALONA



