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El Festival Internacional de Màgia-XIII Memorial Li-Chang
es vesteix de gala a Badalona per portar al públic un
devessall d’oportunitats de connectar amb l’il·lusionisme,
amb ofertes clàssiques i contemporànies

MÀGIA MERCÈ MIRALLES

Res per aquí...
res per allí

o hi ha trampa, ni cartró... Hi ha il-
lusió. Això aporta el Festival Inter-
nacional de Màgia-XIII Memorial

Li-Chang. Fins al 2 de març, els mocadors de
colors, les cartes que es fan fonedisses i els
coloms ensinistrats s’estaran a Badalona.
D’aquest festival, el punt fort és la gala inter-
nacional, els dies 22, 23 i 24 de febrer: un
continu d’espectacle internacional, estatal,
nacional. Tot i així, l’agenda, fora d’aquests
tres dies d’escenari en majúscules, conté
més propostes. En aquesta agenda destaca
l’interès a descentralitzar i fer present el fes-
tival al territori, més enllà del centre de Ba-
dalona. I tot, fent memòria de l’últim mestre
de l’il·lusionisme clàssic català, amb parau-
les de Joan Brossa: Li Chang, Joan Forns
(1916-1998). Amb paraules del director de
festival, el mag Enric Magoo, Badalona és
coneguda, entre altres motius, “pel festival
de màgia. Hem hagut de fer jocs de mans,
mai millor dit, per aconseguir el nivell. Cada
any es tracta de superar-nos”. En aquest rep-
te, està clar, els diners són importants però, a
l’hora de la veritat, “la creativitat és molt im-
portant per buscar fórmules noves”. El pres-
supost que han tingut és de 50.000 euros.

En el festival hi ha tres grans blocs: les ac-
tuacions als teatres –Zorrilla, Principal i
Blas Infante–; les actuacions a d’altres equi-
paments, com les biblioteques, i les empre-
ses que s’hi han sumat i faran màgia en els
seus negocis –per exemple, la llibreria Salta-
martí. Tallers, xerrades, la segona edició de
la Gala Solidària de Màgia Jove, per fer una
expedició a camps de refugiats africans...

La pròxima actuació del festival és aquest
diumenge: Charlie Mag, Moments màgics.
Organitza La Xarxa. La gala internacional,
que es fa els dies 22, 23 i 24, s’instal·larà al
teatre Zorrilla. Per allí passaran mags d’ar-
reu. El Mago Migue, director del festival de
màgia Hocuspocus de Granada i bicampió
mundial de màgia, serà el presentador. Les
gales mostraran tots els estils. Com diu En-
ric Magoo: “Serà molt divers... Al públic
potser els agrada més un mag que un altre,
però precisament, com que el programa és
variat, agradarà a tothom.” Mirem què fan.
En el cas de la parella francesa Dressing
Flash, la seva especialitat són els canvis de
vestuari: rapidesa i elegància. Cubic Act

N també ve de França. Són un exemple de com
avança la màgia amb els temps. Entre altres,
el 2011 van rebre el Premi d’Or al Festival
Internacional de Xangai. El mag Sergio ve de
Catalunya. Ell farà màgia amb coloms i aus
exòtiques; és el representant dels mags més
joves. És director artístic i impulsor del Fes-
tival de Màgia Sant Joan Bosco de Sabadell.

Té el premi Valongo 2012. Ara vénen dues
propostes més de la gala: Mago Félix i Jam-
mes Garibo. El mag aragonès Félix és expert
en manipulació. Acumula també molts pre-
mis en el seu currículum. Garibo és valencià,
i la seva especialitat són les grans il·lusions:
aparicions i desaparicions de persones.

El dia de la presentació del programa, l’al-
calde badaloní, Xavier García Albiol, afir-
mava: “Hem de cuidar els certàmens que fan
de Badalona una referència. S’ha de fer un
esforç perquè es pugui mantenir i millorar si
es pot. La màgia és il·lusió, tant és si es tenen
6 anys com 70. I un moment d’il·lusió en els
moments actuals no és poca cosa.” ❋

D’ahir i
d’avui
El llegat de Li
Chang es manté i
es projecta cap al
futur. D’una
banda, s’ha
atorgat la menció
honorífica a la
capsa de Magia
Borras. D’altra
banda, hi ha la
Gala Solidària de
Màgia Jove, Àfrica
màgica, el 2 de
març, amb els
talents emergents.

Una mica de tot
D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Charlie Mag.
Cubic Act (màgia contemporània); Mag Alex
Ferrer (Gala Solidària); Dressing Flash (canvis
de vestuari) i Màgic Sergio (màgia amb
coloms).

PROPOSTES
Festival Internacional de Màgia
Les gales: 22, 23 i 24 de febrer. Web:
www.badalona.cat i www.zorrilla.cat

Més activitats
Biblioteques: Mag Selvin, a la biblioteca
de Sant Roc, el 15 de febrer, i el 20, a la
biblioteca de Llefià-Xavier Soto. Mag
Gelonch, a la biblioteca de Lloreda, el 21
de febrer. Els dies 19 i 21, al Centre
Cultural de l’Escorxador Nau 3, el
mag Brando.
Altres: ‘Història de màgia’, 18 de febrer, a
l’Espai Betúlia. Demà, el mag Enric
Magoo actua a Saltamartí Llibres i el mag
Isaac, a la discoteca Sarau 08911.
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Gelabert estrena la segona edició
del cicle ‘Fet a Mataró’

es d’avui i fins al 6 de juliol es podran veure a
diferents espais de Mataró un seguit d’espectacles
de companyies mataronines o amb vinculació
creativa amb la ciutat. Tots formen part de la
segona edició del cicle Fet a Mataró. Les disciplines
que es veuran en acció són diverses, com la dansa
(Cesc Gelabert, Àngels Margarit i Reinaldo
Ribeiro) o el teatre perfomance. Avui, amb
invitació, es fa l’assaig obert d’un espectacle que
està en procés de creació: La cueva de piedra del
cielo, de la companyia de dansa Gelabert Azzopardi
i Kodo Foundation, amb els ballarins i coreògrafs
Cesc Gelabert i Chieko Kojima. Aborden, des de la
contemporaneïtat, l’esperit de les danses
tradicionals japoneses i catalanes. La previsió és
que s’estreni a la tardor al festival Temporada Alta.
El cicle continua amb dues propostes teatrals
multidisciplinàries. El diumenge 24 de febrer es
farà l’assaig obert de Passar a millor vida, de la
companyia Teatre Animal, a Can Gassol. Art
escènic amb interacció per parlar de la mort, les
relacions de poder, l’amistat, la realitat i la ficció.
Després, els dies 9 i 10 de març, es podrà veure Art
amb sorra, dels maresmencs de Ytuquepintas, al
Teatre Monumental. És un muntatge que barreja
circ i titelles, il·lustració i art amb sorra i música en
directe. Can Xalant serà l’escenari d’algun dels
projectes de Fet a Mataró. S’hi estrenarà Xarxa,
guanyador dels Premis a la Creació Escènica 2012.
Es farà els dies 16, 17, 18 i 19 de març. El programa
d’aquesta segona edició del cicle mataroní es

tancarà amb dansa. D’una banda, Àngels Margarit
farà una estada a Can Gassol per preparar el seu
nou espectacle, Capricis. I el 25 d’abril es podrà
veure un assaig obert. El dia 6 de juliol faran
l’últim assaig amb públic al Teatre Monumental,
abans d’estrenar l’espectacle al Festival Grec de
Barcelona. L’altra proposta de dansa és Puerto
Iguazú, del ballarí brasiler Reinaldo Ribeiro, el 12
de maig, a Can Gassol.

CICLE FET A MATARÓ
La cueva de piedra del cielo
Lloc i data: Mataró, a Can Gassol, Centre de Creació
d’Arts Escèniques. Es fa avui, divendres.
Web: www.culturamataro.cat/esceniques
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VINS I LLIBRES
‘Biblioteques amb
DO’

ontinuen les
activitats
dedicades a
maridar la
cultura del vi i les
lletres. Aquest
febrer, a la DO
Alella. A la
biblioteca Ferrer i
Guàrdia d’Alella,
el 19, rondalles:
En Pansa Blanca i
en Syràh dins la
bóta de sant
Ferriol. El 21,
Contes sorneguers
de Pere Calders. A
la biblioteca
Montserrat Roig
de Martorelles, el
22, tertúlia sobre
El celler, de Noah
Gordon. I el 23,
plantada de ceps.

C

Cesc Gelabert
Avui es fa un assaig
amb públic de ‘La
cueva de piedra del
cielo’, de la
companyia de
dansa Gelabert
Azzopardi i Kodo
Foundation.


