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Benvolgut Li-Chang

ot és a les seves mans... Una carta, un
objecte, un ésser humà. Els envien al
no-res o els porten des del no-res. Un

mag, un escenari i tot és possible. Diumenge
torna el Festival Internacional de Màgia-XIV
Memorial Li-Chang. I ho fa amb les entrades
per a l’actuació del mag Lari ja venudes. “Es-
perem acabar el festival amb un ple total!”,
diu el director, el mag Enric Magoo. L’any
passat, més de 3.000 persones van assistir a
les diverses activitats que es van organitzar.

En el festival es poden distingir tres àmbits:
les actuacions als teatres i altres espais de la
ciutat –programades des de la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Badalona–, i les
activitats d’iniciativa privada. Anem als tea-
tres. En el cas del mag Lari, el peix ja està ve-
nut. El dia 15 de febrer, al teatre Principal es
fa Des de la foscor, del mag xilè Juan Esteban
Varela. Explica Magoo: “És molt especial,
una novetat. L’espectacle està pensat per a
persones no vidents. I penseu que la base de
la màgia és crear il·lusions òptiques...! El pú-
blic durà un antifaç que se li lliurarà a l’entra-
da, i unes hostesses l’acompanyaran a la bu-
taca. Aquest mag ens il·lusionarà a través dels
altres sentits, que estaran més receptius.
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FESTIVALS MERCÈ MIRALLES

Premi Mundial de Manipulació de la Federa-
ció Internacional de Societats Màgiques. Mi-
guel Gavilán (Palma), per la seva part, oferirà
un espectacle basat en la màgia més especta-
cular, la de les grans il·lusions. El públic tin-
drà l’opció de votar i premiar aquella actua-
ció que els hagi agradat més. En l’apartat de
premis, cal dir, d’altra banda, que aquest any
la menció honorífica que reconeix el treball
en el món de la màgia és per a Ricard Marré
(Edicions Marré).

L’il·lusionisme estarà present a la ciutat en
forma de xerrades, tallers, una gala solidària,
un concurs d’aparadors de botigues al barri
del Centre, un sopar tertúlia, l’activitat de
Geocaching Les ombres de Li-Chang... I el
pressupost del festival? Segons la dada facili-
tada per l’Ajuntament, 50.000 euros. ❋

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE MÀGIA
Dates: del 9 de
febrer a l’1 de
març, a Badalona
Web:
www.badalona.cat

Al llarg de tres setmanes, la màgia
ocupa teatres, centres cívics,
biblioteques. Tot, en record del
badaloní Li-Chang. El Festival
Internacional de Màgia-XIV
Memorial Li-Chang comença
diumenge, i inclou un sorprenent
espectacle pensat per a invidents

D’aquí i d’allà. A
dalt, en primer
terme, el mag

Miguel Gavilán. A
sota, una actuació

de Pierre Xamin
FESTIVAL

INTERNACIONAL DE
MÀGIA

També la ment estarà més receptiva. Quan el
vaig veure em va entusiasmar.” Els dies 21, 22
i 23 de febrer és el torn de les gales internacio-
nals de màgia, la nineta dels ulls del festi-
val.“Mantenim la qualitat de l’edició ante-
rior, i la superem. Cada any ho dic, però és
que se supera.” Per a les gales, que es fan al
teatre Zorrilla, estan programades les actua-
cions de mags molt diferents. Juan Mayoral
(Lleó) mostrarà la seva especialitat en màgia
poètica, per la qual té el Premi Mundial de
Màgia. Pierre Xamin (França) portarà un es-
pectacle d’origen xinès nou a Europa, el can-
vi de màscares. La il·lusionista Huang Zheng
(Xina) farà màgia visual i Pilou (França) pu-
jarà a l’escenari amb un muntatge de mani-
pulació de cartes i objectes que li ha valgut el
màxim guardó del món de la màgia, el Gran


