ac
da Fn rer
Agen0 al 26 de feb
del 2

20/02
FNAC TRIANGLE
17:00h ESTOPA. Firma del seu
nou disc “Esto es Estopa”.
FNAC ARENAS
19:00h PRESUNTOS
IMPLICADOS. Presentació en
directe i firma del seu nou disc,
‘‘La Noche 2 desde Ciudad de
México’’.

Coses per fer

21/02
FNAC TRIANGLE
19:00h CRYPTSHOW 2014.
Presentació del festival amb
representants de Cryptshow
Festival i Festhome
FNAC L’ILLA
19:30h MARINA BBFACE & THE
BEATROOTS. Presentació en
directe del seu disc ‘Time to
Begin’.
FNAC ARENAS
19:00h NUEVO TALENTO FNAC
DE MÚSICA. BUENA
ESPERANZA. Presentació en
directe del seu disc ‘‘Pacífica’’.
22/02
FNAC L’ILLA
12:00h EL CLUB DELS SÈRIEADDICTES. Xerrada dirigida pel
periodista I expert Toni de la
Torre.
24/02
FNAC L’ILLA
19:00h EL CLUB DE L’AGULLA.
Mini-taller d’amigurimi (II),
amb Ingrid Valls de Ganchitos.
Places limitades. Inscripcions
gratuïtes a través de la pàg.
d’Fnac l’illa a Facebook.
25/02
FNAC L’ILLA
19:00h ‘LA CREATIVITAT’.
Presentació a càrrec de l’autor
Lluís Bassat.
FNAC ARENAS
19:00h ‘‘VERDADES COMO
PUEBLOS’’. Presentació a càrrec
de l’autor, Daniel Pueyo Pedret.
26/02
FNAC TRIANGLE
19:00h “LA VOZ QUE NO CESA”.
Presentació amb els autors,
Ramón Preira i Ramón Buldú.

Amb nens

Sis mags i un sol espai

La Gala Internacional de Màgia és la culminació del Festival
Internacional de Màgia de Badalona. Per Maria Junyent
Durant gairebé un mes,
Badalona esdevé la capital
internacional de la màgia, que
no només es fa amb els teatres,
sinó que envaeix biblioteques,
escoles i racons diversos.
Aquesta és ja la catorzena
edició del Festival, que aplega
professionals de projecció
internacional d’arreu del món.
La Gala Internacional de Màgia,
per la seva espectacularitat, és
una de les cites imperdibles del
Festival. Enric Magoo, mag de
prestigi de llarga trajectòria i
director del Festival, ens explica
que l’objectiu de la gala és
“oferir un espectacle total de
màgia clàssica, contemporània,
il·lusionisme i humor”.
Hi participen cinc mags
especialistes en diferents
disciplines i premiats
internacionalment: Pierre
Xamin, de França, presenta un
joc de màscares xineses ple de
misteri i d’una tècnica gairebé
desconeguda. Huang Zheng,
una jove il·lusionista de la Xina,
demostrarà en què consisteixen
la levitació i les aparicions. El
mag Pilou, de França, presenta
una manipulació de cartes
insòlita. Per si no n’hi hagués
prou, Miguel Gavilán, de
Mallorca, ha preparat un
espectacle de grans il·lusions,
en el qual fa aparèixer i
desaparèixer persones mentre
que Juan Mayoral, Premi Mundial
de Màgia, fa gala d’una praxi
poètica protagonitzada pel foc.
El mag Murphy és l’encarregat
de presentar aquesta gala, que
farà que tot espectador es
plantegi els límits de la realitat.
El Festival Internacional de
Màgia és, des de la seva
creació, un memorial al mag
badaloní Joan Forns i Jordana
(1916-1998), conegut com a
Li-Chang, una figura bàsica en la
història de la màgia.
La Gala Internacional es fa al
Teatre Zorrilla el divendres 21,
dissabte 22 i diumenge 23.
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HUANG ZHENG
Els espectacles d’aquesta jove
maga xinesa són un desplegament
plàstic ple de color. És especialista
en aparicions, levitació i canvis de
vestuari instantanis.

PILOU
Si penseu que un espectacle
de manipulació consisteix en
l’il·lusionisme primari dels trilers,
aneu equivocats. Pilou ho demostra
amb una tècnica impecable.

