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Trucs i sorpreses a Badalona

L’il·lusionisme, els miratges,
les baralles de cartes i les des-
aparicions tornen a apode-
rar-se de Badalona un any
més de la mà del 17è Festival
Internacional deMàgia, on
es recorda el mag Badaloní
que en va impulsar la crea-
ció, Li-Chang. Tres setma-
nes d’espectacles, xerrades
i tallers que arribaran a tots
els racons de la ciutat, a més
dels principals teatres.

Una tradició
Fins al 8 de març, es podrà
gaudir d’aquest festival que
ofereix diverses d’activitats.
Demà a les 21 hores, al Tea-
tre Principal, es podrà veure
sobre l’escenari un encreua-
ment únic demàgia i molt
d’humor de la mà de dos
mags impressionants, Joaquín
Matas i Miguel Ángel Gea,
acompanyants del polifacètic
humorista José Corbacho.
Amb aquest combinat es-

pecial d’una hora i mitja de
durada, el festival posa en
marxa el seu programa d’ac-
tuacions. Però la cita més re-
llevant del festival no arri-
barà fins als dies 24, 25 i 26
de febrer, que es celebrarà la
Gala Internacional deMà-

gia, una trobada d’alguns dels
mags i il·lusionistes més im-
portants de l’actualitat. L’acte
oferirà actuacions demags
catalans, valencians, madri-
lenys i francesos. Al mateix
esdeveniment tindrà lloc un
dels millors espectacles vi-
suals delNouveau Cirque,
interpretat per Melodia Gar-
cia Rigolo i la tècnica suïssa
de Saddorn Balance. L’últi-
ma parada del festival és la

Gala Solidària, el 5 de març,
al Teatre Blas Infante, que
es farcirà de joves mags vin-
guts d’arreu de Catalunya per
sorprendre i emocionar el
públic. La vetllada recaptarà
fons per al projecte Solidari-
màgia, iniciativa que traslla-
da la màgia a les regions més
desfavorides del món.

Activitats per a la família
Al llarg de la setmana hi haurà

diferents activitats per tota
la ciutat. Els espectacles Pota
de cabra 2.0 i Somiatruites,
impressionaran els més
petits. Amés, s’han preparat
tallers d’aprenent demag
perquè nens i nenes d’entre
6 i 12 anys puguin conèixer
tots els secrets i trucs per
arribar a ser mags experts. Per
altra banda, el Mag Gerard
presentarà el seu llibreMàgia
amb aliments, un manual que

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÀGIA CELEBRA LA SEVA 17A EDICIÓ AMB DIVERSES ACTUACIONS, TALLERS I XERRADES

MARINA GÓMEZ

recull jocs demàgia inèdits
en què s’utilitzen diversos
productes, i que inclou trucs
demàgia per als nens i nenes.

Mags i il·lusionistes com Joaquin Matas mostren els seus millors trucs fins a començament de març.

LLOC: BADALONA. DATA: FINS AL 8
DE MARÇ. CONSULTEU ELS HORARIS
A LA PÀGINA WEB. PER ALS TALLERS
ÉS NECESSARI REGISTRAR-SE
PRÈVIAMENT. ENTRADA GRATUÏTA

A LES XERRADES. 5O% DE
DESCOMPTE. • Badalona.cat

FESTIVAL INTERNACIONALDEMÀGIA

Consulta les condicions a clubvanguardia.com

Flormar

Posa�t guapa

Flormar t�ofereix una gama professional de més de 800 referències de
maquillatge a un preu just. I un curs de maquillatge �no make up� gratis.
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