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memora el centenari del seu
naixement amb una edició en
laqualparticipenunaquinze
na dels millors mags del mo
ment durant els quatre caps
de setmana que dura, segons
ha informat el director artís
tic del festival, EnricMagoo.
El mag Josep Miret (Fakir

Kirman) rep una menció ho
norífica per cinquanta anys
farcits de proeses inversem
blants a sobre dels escenaris,
com el rècord Guiness que va
guanyar el 2001 per suportar
149 quilos de formigó a sobre
d’un llit amb punxes.
En la inauguració de l’acte

hi participarà l’humorista
PepPlazacomamestredece
rimònies, que amb els mags
Isaac Jurado i Dani DaOrtiz
presenten un espectacle que

combina la màgia i l’humor.
El mag Isaac promet sor
prendre l’espectador amb
trucs demàgia plens de comi
citat i unxouamb“moltes bo
geries”, amésd’assegurarque
el seu company, elmagDaOr
tiz, es tracta d’“un dels mi
llors del món”.
Durant el mes que dura el

festival s’organitzen tallers,
xerrades i actuacions relacio
nades amb l’il∙lusionisme en
diversos locals comercials
–restaurant, llibreries, etcè
tera– del municipi per crear
escola. També tindrà lloc una
gala solidària el 6 demarç, en
la qual actuaran mags joves i
la recaptació de la qual anirà
destinada a portar la màgia a
les zonesmésdesfavoridesde
la República Dominicana.!

RAFA TINTORÉ
Barcelona

Des de l’any 2000 se
celebra el Festival
Internacional de
Màgia de Badalo

na en honor al mag Joan
Forns i Jordana (19161998)
–mésconegutpel seunomar
tístic, LiChang–, una de les
grans figures de l’il∙lusionis
me català. Entre els seus
guardons hi ha el gran premi
del I Congrés Nacional
d’Il∙lusionisme, que es va ce
lebrar aBarcelona el 1949, i la
medalla d’Or del I Congrés
Internacional d’Amics del
Circ (1988), un certamen en
què van participar 200 mags
de 24 països.
Aquest any el festival com

Homenatgea l’il∙lusionisme

Barcelona ciutat

Mercat de la Terra de Slow Food. Una
trentena de productors de proximitat
presenten una gran varietat de pro-
ductes locals i de temporada.
Parc de les Tres Xemeneies (de 10 a 16
hores).

Taller deMúsics. Audicions dels alum-
nes de l’Espai Senior del Taller deMú-
sics. Entrada lliure.
Escola Superior d’Estudis Musicals. Se
gre, 2432 (11 hores).

Els dissabtes matinals. Concert a càr-
rec del Walter Corona Duo. 5 euros.
Artte. Muntaner, 83 (12 hores).

EscoladeVeus. Els alumnes d’aquesta
escola fan una audició.
Centre Cultural Can Fabra. Segre, 2432
(12.30 hores). Entrada lliure.

Ruta del Barri Gòtic i la Ribera. Un re-
corregut pel Barri Gòtic i la Ribera de
Barcelona de 2000 anys de durada:
art, història, curiositats i anècdotes.
Plaça de Ramon Berenguer el Gran (de
16 a 18.15 hores). 12 euros.

Les samedis culturels du CCFB. Com ca-
da segon dissabte demes se celebren
activitats en francès.
Llibreria Jaimes. València, 318 (17.30
hores). 5 euros.

La del soto del parral. Representació
d’aquesta sarsuela de Reveriano
Soutullo i Juan Vert. Gratuït.
Orfeó Martinenc. Avinguda Meridiana,
97 (avui i demà, 17.30 hores).

Festival de Cinema Colombià de Barce
lona: la Diàspora. S’obre la convoca-
tòria de participació en aquest festi-
val amb la projecció d’Infierno o Pa-
raíso, de Germán Piffano.
Cinemes Girona. Girona, 175 (18 h).

Nunca digas vodka, nunca jamás. Pre-
sentació d’aquest llibre de l’escriptor
Sergi Álvarez.
Tuuu Librería. Planeta, 17 (18 hores).

La reina de bellesa de Leenane. Repre-
sentació d’aquesta obra a càrrec de
Teatre Dinàmics.
Centre cívic La Sedeta. Sicília, 321 (avui i
demà, 18 hores). 3 euros.

25anys deMusicaReservata deBarce
lona. El conjunt demúsica antiga ofe-
reix a la ciutat que l’ha vist créixer un
concert especial d’aniversari, sota la
direcció de Peter Phillips.
Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelo
na. Plaça Sant Jaume, 1 (18 h).

Poesia. Lectura de poesia d’Emma
Romeu Riaño, oriünda de Cuba que
viu a Boston, Massachusetts. La seva
obra periodística destaca pel rigor en
la informació científica.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores).

Invisibles. El saxofonista Xavi López
presenta el seu espectacle narrat en
forma de fotografies musicals, del
jazz al latin passant pel flamenc, din-
tre del cicle Born de Cançons. Gratuït.
El Born Centre Cultural. Sala Moragues.
Plaça Comercial, 12 (20 hores).

Zinemaldia. En el marc d’aquest cicle
de cinema basc, projecció de les
pel·lícules Jai Alai Blues, de Gorka Bil-
bao, VOS (20 hores), i Txarriboda, de
Javier Rebollo i Alvar Gordejuela, VOS
(22 hores).
Cinemes Girona. Girona, 175.

Enamorats... del blues! Deep Blues i
Bluesnet Band (potent banda que té
la col·laboració de Llorenç Santama-
ria a la veu) faran gaudir d’una inten-
sa nit de blues. 6 euros.
Nau Bostik. Ferran Turné, 11 (20 hores).

Banc Sabadell 17è Festival Mil∙lenni.
Concert de folkpop a càrrec d’Anni B
Sweet. 18 euros.
Sala Bikini. Av. Diagonal, 547 (21 h).

SEX o no SEX. Espectacle de teatre
clown, ambVirginia Imaz, una pallas-
sa que es pregunta sobre la vida, la
mort i el sexe. 11 euros.
Almazen. Guifré, 9, baixos (21 hores).

El huevo deMagritte y el collar de per
las. Espectacle per a adults a càrrec
de Yoshi Hioki a Contes i Cuentos.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobradi
el, 8 (21.30 hores). 7 euros.

Love Is In The Air. Festa amb música
dels anys vuitanta. 10 euros.
Ornina Tasting Cultures. Avinguda Dia
gonal, 593 (23.45 hores).

!El Festival Internacional de Màgia de Badalona obre la 16a edició
l’any del centenari del naixement de LiChang amb la producció
Màgia i humor al teatre Principal, un espectacle en format de caba
ret en el qual hi participen els mags Isaac Jurado i Dani Ortiz, i l’hu
morista Pep Plaza, que exerceix de mestre de cerimònies.

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÀGIA

Teatre Principal
Carrer Francesc Layret, 41

Fins al 6 de març

PAU CORTINA / ACN

ElsmagsEnricMagoo,Nani i IsaacJurado, i laregidoradeCulturadeBadalona,EulàliaSabater

Any Nou xinès. La comunitat xinesa
barcelonina celebra avui dissabte
l’Any Nou xinès. L’acte central de la
festa serà una animada i acolorida
desfilada en la qual hi
participaran les federaci-
ons i les entitats xine-
ses de Catalunya. El
recorregut de la desfi-
lada començarà a les
11.30 h al parc de
l’Estació del Nord i
acabarà a l’Arc de Tri-
omf, on s’hi celebraran
un seguit d’espectacles
de la cultura i del folklore
xinès i també català.

FestesdeSantaEulàlia.Ge-

gants, bastoners, esbarts dansaires,
cercaviles, correfocs, desfiladesmusi-
cals i moltes altres activitats per a to-
ta la família és el que ens han prepa-

rat ambmotiu de les fes-
tes de Santa Eulàlia.
http://lameva.barcelo-
na.cat/santaeulalia

¿Hoja de ruta? Aquest és
l’espectacle resultant
del projecte Barris en
dansa, dirigit per Ál-
varo de la Peña, de la
companyia Iliacán.
¿Hoja de ruta? posa
en escena més de

100 participants de totes
les edats i condicions

de diversos barris de Barcelona i
l’Hospitalet. La música en directe de
l’espectacle la posaran 59 alumnes
del Centre de Música i les Arts de
l’Hospitalet.
Mercat de Les Flors. Avui i demà, 18 ho
res. http://mercatflors.cat/

Cinema. A la sessió infantil de la Fil-
moteca es projecta la pel·lícula sueca
de dibuixos animats El bosc en perill,
de Jan Gissberg, 1991, en català
(avui i demà, 17 hores). Al Texas es
projecten Cher ami, de Miquel Pujol
(avui, 16 h, demà12 i 16h), i demàa
les 12 h, Phantom Boy, Els cinc i l’Illa
del Tresor i 10+2 El gran secret.

Josep Maria Serra

!La companyia Joventut de la
Faràndula de Sabadell s’està fins
a finals de febrer al Poliorama

amb l’espectacular musical fami-
liar El món del màgic d’Oz. Aques-
ta adaptació de la història de L.F.
Baum inclou una moderna posada
en escena i uns decorats molt treba-
llats, així com cançons interpretades
en directe. Durant 75 minuts l’es-
cenari es transforma en la màgica
terra d’Oz, poblada per fades i
nans, i que la jove Dorothy ha de
travessar pe retornar a la seva llar a
Kansas.
Teatre Poliorama. Rambla, 115.
Diumenges, 12.30 h. 12 euros.

El món del màgic d’Oz
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