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A
partir del 9 de febrer,
compte on poseu els
peus a Badalona. No si-

gui que caigueu dins d’un bar-
ret i us convertiu en conill. O
agafeu el camí equivocat i aca-
beu desapareixent del món
real. Durant gairebé un mes, la
ciutat de Badalona es conver-
teix en el gran escenari del Fes-
tival Internacional de Màgia IX
Memorial Li-Chang, l’esdeveni-
ment d’aquest gènere més antic
de Catalunya: mags de prestigi,
nacionals i internacionals, “por-
taran la màgia a cada racó”, as-
segura el director artístic, En-
ric Magoo. Organitzat per l’À-
rea de Cultura de l’Ajuntament
de Badalona, la programació
del festival amara diferents es-
pais de la ciutat amb aparici-
ons, il·lusionisme i màgia poèti-
ca o visual.

“Si en els anys seixanta i se-
tanta els mags espanyols eren
famosos per la “màgia de prop”
(cartomàgia i manipulació d’ob-
jectes), a partir dels anys vuitan-
ta vam començar a tenir també
bons mags d’escenari”, explica
Magoo. Però ara la màgia “ha
d’evolucionar al ritme de la so-
cietat”, assegura. Després de 14
edicions, el director ha notat
que, a causa de la rapidesa de
les noves tecnologies i d’Inter-
net, “tens pocs segons per entre-
tenir els nens, i amb la seva ca-
pacitat de deducció, són més di-
fícils de sorprendre: avui dia,

un bon mag ha de manipular
les seves percepció, psicologia i
memòria de manera més cons-
cient que abans”.

Mostres de la màgia més ac-
tual seran visibles en els tres
teatres que durant els caps de
setmana allotjaran els especta-
cles més importants: el Princi-
pal, el Blas Infante i el Zorrilla,
on a més tindrà lloc la Gala In-
ternacional de Màgia —junta-
ment amb l’entrega per votació

popular del Premi Li-Chang—,
el 21, 22 i 23 de febrer. I és en
aquest esdeveniment que s’exhi-
biran, al costat de mags nacio-
nals com Miguel Gavilán i Joan
Mayoral, els convidats interna-
cionals, com ara la xinesa
Huang Zheng, amb les seves le-
vitacions, aparicions i rituals
de dansa; el francès Pierre Xa-
min, expert en la tècnica del
canvi de màscara —considera-
da la més misteriosa entre les

arts dramàtiques procedents
de la Xina—, i el seu compatrio-
ta Pilou, gran manipulador de
cartes i objectes.

Tot i que el pressupost del
festival hagi baixat molt en els
darrers anys —un 20% el 2012,
gairebé el 30% el 2013—, aquest
any es manté estable. Però, se-
gons Magoo, “els diners no són
res davant la creativitat. De fet,
sovint hem organitzat especta-
cles més bons amb menys pres-

supost”. Com a exemple, el direc-
tor assenyala el xilè Juan Este-
ban Varela, que el dia 15 actuarà
davant d’un màxim de cent as-
sistents al Teatre Principal. “És
comú que els il·lusionistes en-
ganyin la percepció visual. Però
Varela volia que els cecs també
poguessin gaudir de la màgia, i
va crear l’espectacle Desde la os-
curidad, on tots els espectadors
porten un antifaç, i el mag crea
il·lusions auditives, tàctils i nu-
mèriques”, explica Magoo.

Les activitats en els teatres tin-
dran un cost entre els 4 euros
—com ara la gala solidària de
Màgia Jove, que destinarà la
recaptació a una ONG perquè or-
ganitzi una expedició de mags
als camps de refugiats d’Àfrica—
i els 20 euros. Gratuïts, per a
nens i adults, seran tots els ta-
llers, jocs de demostració i con-
ferències que el festival
organitzarà al llarg de les diver-
ses setmanes a les biblioteques
municipals i als centres culturals
de Badalona. A l’esdeveniment se
sumaran, amb més propostes i
espectacles, també teatres pri-
vats, llibreries i comerços.

Les diverses activitats
s’organitzaran en
teatres, centres
culturals i comerços

FESTIVAL DE MÀGIA
IX MEMORIAL LI-CHANG
Del 9 de febrer a l’11 de març
badalona.cat

LA VIDA QUOTIDANA EL 1714
Sala d’exposicions
de la Biblioteca de Catalunya
Del 4 de febrer al 22 de març

Una nit Miquel Àngel Rizzo, de 27
anys, va sortir de festa amb una
gorra que havia fet ell mateix, i
tothom li preguntava per la gorra.
Així, va obrir una pàgina online per
vendre 30 gorres, 40 samarretes i
50 dessuadores de la seva crea-
ció: en cinc dies no quedava res.
“Cal atrevir-se amb aquest projec-
te”, es va dir, i va deixar la feina en
un banc. Després de poc més
d’un any, Rizzo és el creador de
Fadeaway, una marca d’accessoris
i roba d’estil urbà “senzilla, còmo-

da i per a cada dia”. Inspirats en
els esports extrems, el bàsquet,
l’skate i els DJ, els seus productes
han estat un èxit de vendes online
entre totes les edats, amb preus

des els 10 eu-
ros (ulleres i
gorres) fins als
50 (jaquetes):
això ha permès
a Rizzo inaugu-
rar, ara fa tres
setmanes, una
petita botiga a
Sant Gervasi,
on fins i tot ha
atret l’atenció
de les mares
del barri, que

ara li demanen models per als
seus nens.

FadeawayBCN. Lincoln, 58
Barcelona. fadebcnaway.com

Un mes de màgia per a Badalona

M
algrat el conflicte i la
guerra, la vida no va pa-
rar ni al camp ni a les

ciutats a la Catalunya del segle
XVIII. L’establiment de la cort
de l’arxiduc Carles a Catalunya
—entre 1705 i 1713— va impulsar
la producció i les expressions ar-
tístiques, musicals i literàries. A
més, el progrés agrícola, el dina-
misme comercial i l’activitat
dels gremis van ser distintius de
l’època. La devoció religiosa
tampoc impedia la circulació de
comèdies satíriques, romanços i
poesies satíriques.

L’ús del català i el castellà

estava bastant repartit. Mentre
que el català era la llengua més
utilitzada en documents de l’es-
fera privada o en la literatura
popular, en la creació musical i
literària més culta i en la políti-
ca l’idioma més estès era el
castellà. Documents privats, gra-
vats i altres objectes d’aquella
època produïts entre 1700 i 1714
formen l’exposició La vida quoti-
diana a Catalunya al voltant de
1714, que dóna una idea de com
vivien els catalans fa 300 anys.
La mostra, que reuneix fins a
136 peces, ha quedat instal·lada
a la sala d’exposicions de la Bi-
blioteca de Catalunya.

L’exposició està dividida en
cinc àmbits. Notícies i guerra re-
cull les publicacions —impresos
i fulls periòdics— que informa-

ven de l’evolució del conflicte i
de la situació de les tropes.
Guanyar-se la vida explica coses
del dia a dia: els preus i els sala-
ris, i com la guerra va contri-
buir a encarir el cost de la vida i
l’augment de l’activitat delicti-
va. El tercer àmbit de la mostra
és Normes, misses i pronòstics,
que explica l’ordenament jurí-
dic de l’època i el poder de l’Es-
glésia, el qual s’estenia a molts
aspectes de la vida quotidiana
alhora que condemnava impla-
cablement els escrits contraris
a la fe catòlica. Els documents
de l’arxiu de l’Hospital de la San-
ta Creu conformen el quart

àmbit, i posen en evidència que
era un gran centre assistencial i
de formació que no va dubtar a
buscar altres vies de recursos,
com ara les rifes i els teatres de
comèdia, entre ells el Principal
de la Rambla. Romanços, poe-
mes i cançons és l’àmbit de
l’exposició que recull, per exem-
ple, la importància de la Capella
Reial en el camp de la música,
que va propiciar la introducció
de nous instruments, estils i ba-
lls. La situació política va provo-
car un esclat de romanços i poe-
mes de caràcter satíric. Acaba-
da la guerra només van ser tole-
rats els “no facciosos”.

La Filmoteca estrena Too Much
Johnson, la pel·lícula inèdita d’Or-
son Welles, descoberta el 2005 a la
ciutat italiana de Pordenone i pro-
jectada solament als EUA, Itàlia i
França. Són 66 minuts d’imatges ro-
dades el 1938 quan Welles tenia 23
anys. La pel·lícula és una comèdia
d’embolics en la qual s’anticipen es-
cenes de Ciutadà Kane. La projec-
ció anirà acompanyada dels comen-
taris d’Esteve Riambau, director de
la Filmoteca. (Orson Welles inèdit,
12 i 13 de febrer, Filmoteca.)

Un dels mags nacionals, Miguel Gavilán, durant un dels seus espectacles.

Progrés i dinamisme el 1714

Anna Garbus

Un gravat de l’exposició.

Blanca Cia
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