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El Magic Andreu, estrella del Memorial Li Chang

Mar Martínez. BADALONA

Mags europeus i espanyols tenen de nou una cita al Teatre Zorrilla de Badalona, ciutat que
comença a consolidar-se com a punt de referència per als especialistes en el món de
l'il·lusionisme.

Fa dies, però, que menuts i grans s'han arremangat per practicar trucs als tallers que diversos
especialistes imparteixen en mercats, biblioteques i centres cívics. Si l'any passat va ser el carismàtic
Juan Tamariz qui va rebentar les taquilles del Zorrilla, enguany l'estrella del Festival Internacional de
Màgia és el Màgic Andreu, que els últims anys s'ha dedicat a voltar pel món impartint conferències
sobre màgia. Al Zorrilla presentarà el 14 de febrer un espectacle exclusiu amb motiu dels seus 25 anys
com a mag, Antologia, acompanyat d'Aliskim & Luna. "És un dels mags que ha creat escola amb
aquesta manera de fer màgia de tu a tu, utilitzant la broma constantment", diu Enric Magoo, director del
Festival.
Magoo, il·lusionista badaloní, presentarà Abracadabra. El retorn de Merlí, amb la indispensable
participació a l'escenari del públic infantil. El cap de setmana del 28 i 29 de febrer se celebrarà la Gala
Internacional de Màgia presentada pel Mag Lari, Primer Premi Nacional de màgia. Hi seran els coloms
del suís Pierre Alain, guanyador de les Anelles Màgiques de Suïssa (1995), Jorgos Katsaros, Primer
Premi d'Alemanya, Yunke, Segon Premi Mundial de Màgia, i el zamorà Ya-Lipú, Primer Premi Nacional,
amb un espectacle ambientat a l'Orient.
Amb aquest últim mag en especial, el Festival vol recordar l'homenatjat, Li Chang, nom amb què va ser
reconegut arreu del món el mag badaloní d'estètica oriental Joan Forns (1916-1998). En la presentació
de l'esdeveniment hi havia el seu fill, Joan M. Forns, que comparava l'esperit dels mags amb el dels
infants: "Són com els nens amb els cromos. Els mags s'intercanvien trucs i efectes quan es troben. Em
sap greu que el meu pare no sigui aquí perquè estaria encantat de participar en les conferències i els
tallers". El Festival de Màgia s'inaugura aquest diumenge amb Justo Thaus i Industrial Teatrera.
L'espectacle i la fascinació estaran servits quan el mag pugi a una moto i amb els ulls tapats recorri un
circuit traçat al parc de Montigalà.
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