19è Festival Internacional de

Badalona
Febrer 2019

XIX Memorial
Li-Chang

Un any més, aconseguir el millor no és fàcil,
però amb una resposta inigualable per part
del públic, fa que la inspiració mai s’acabi.
El més fascinant de tot és crear cultura i
afició, inspirant-nos en Joan Forns i Jordana,
‘Li-Chang’ (1916-1998) que ens va deixar en
herència el seu art. Després de molts anys
aquesta herència s’ha convertit en una de les
senyes d’identitat de Badalona.
Amb 19 anys de Festival Internacional de
Màgia, ja tenim una clara línia a seguir, un
estil que ens dóna categoria i ens fa referent
entre els millors festivals. El nostre secret:
Fer arribar la il·lusió a tots el racons de la
ciutat i més enllà.
Deixa’t seduir per la màgia

Enric Magoo. Director Artístic del Festival.

Li-Chang
El Demonio Amarillo
Artista de gran projecció internacional, el
badaloní Joan Forns i Jordana ‘Li-Chang’ va
destacar per la creativitat i elegància amb
què posava en escena fins i tot els números
més senzills. Les seves “revistes fantàstiques”
són una autèntica fita de les arts escèniques
del segle XX. Si Joan Brossa el va definir com
l’últim mestre de l’il·lusionisme clàssic català,
també és cert que Li-Chang és un exemple
de renovació per a les noves generacions
d’il·lusionistes.

(Jordi Jané, autor de la biografia Li-Chang,
el xinès de Badalona)

Màgia i humor
9 de febrer - 21 h
Teatre Principal - Sala Enric Borràs
Què tenim si sumem una actriu còmica i un parell de mags al mateix escenari?
Doncs la gala més desenfrenada i gamberra del Festival Internacional
de Màgia! Amb sort, si les coses surten bé… Si no, un espectacle únic que
tampoc voldràs perdre’t per res del món.
Aquest any comptarem amb la divertidíssima actriu Yolanda Ramos, que
ens farà de mestressa de cerimònies d’en Gerard Borrell, un showman al
més pur estil de Las Vegas on la comèdia, la sorpresa i l’engany van de la mà,
i d’en Pere Rafart que, amb la seva màgia més propera, segur que no deixarà
ningú indiferent.
Direcció: Enric Magoo
Presentació: Yolanda Ramos
Mags: Gerard Borrell i Pere Rafart

Preu: 20 €
Durada: 1h 30 min.

Embrossa’t. Addaura Teatre
Etiqueta del Festival: #lichang

La companyia Addaura Teatre Visual ens presenta, dins del Festival
Internacional de Màgia, un espectacle familiar basat en la poesia visual
del poeta, dramaturg i artista plàstic Joan Brossa, en el qual es barregen
la dansa, la màgia, els objectes, les projeccions, les titelles, les ombres…
Univers Brossa.

Ho organitza:

Amb el suport de:

Mitjans de comunicació oﬁcials:

El gran il·lusionista clàssic de capçalera de Joan Brossa va ser, ni més ni
menys, que el nostre Li Chang, el xinès de Badalona! Prepareu-vos per a
gaudir d’un espectacle incomparable!

Preu: 6 €
Durada: 50 min.

Ho patrocina:

www.facebook.com/teatrezorrilla.badalona/

17 de febrer - 18 h
Teatre Principal - Sala Enric Borràs

Direcció artística:
Teia Moner
Guió:
Teia Moner i
Cristian Bertran
Intèrprets:
Cristina Bertran,
Helena Rodríguez,
Gerald Sommier,
Mireia Plana
Coreografia:
Juan Carlos Castillo,
Eugenia Morales i
Helena Rodríguez

teatrezorrilla

@zorrillabdncat
Disseny: Estudi Ramon Carreté

Gala Internacional de Màgia
XIX Memorial Li-Chang

Preu: 24 € a 16 €
segons zona i dia
Durada: 1h 30 min.

22, 23 i 24 de febrer
Teatre Zorrilla

Horari:
Dv. 22- 21 h - B
Ds. 23 - 21 h
Dg. 24- 12 h
Dg. 24 - 19 h - A

A finals de febrer, els mags d’arreu del món tenen una cita
obligada a Badalona per participar a la Gala del Festival
Internacional de Màgia; reunits per primera i darrera vegada
a l’escenari del Teatre Zorrilla, tindrem l’ocasió de veure els
millors mags i il·lusionistes del moment i gaudir d’un espectacle
irrepetible!

Direcció:
Enric Magoo
Presentació:
Isaac Jurado
Mags:
Dani Polo,
Los Taps,
Reynold Alexander,
Néstor Hato i
Huang Zheng

La gala serà conduïda per Isaac Jurado; un mag-bufó, divertit i
despistat, que amb la seva creativitat ens demostrarà perquè és
el mag més foll que hi ha.
Des de Galícia ens arriba un jove talent de la màgia, en Dani
Polo, i del continent americà ens visitarà el famós il·lusionista
Reynold Alexander! Estigueu atents perquè us deixaran, segur,
amb la boca oberta…
Podrem veure també al divertit duet còmic Los Taps, que
combinen la màgia amb uns canvis de vestuari espectaculars!
I no hi haurà cap premiat al darrer Congrés Mundial de
Màgia 2018?
Aquest cop ens acompanyarà el francès Néstor Hato qui, amb
unes mans més ràpides que la llum, ens presentarà, a ritme
frenètic, els elegants jocs de la seva pròpia creació.
I per acabar, un final de traca i mocador! Una de les poques
magues que ha recorregut el món amb els seus espectacles, la
Huang Zheng, ens emocionarà amb les seves grans il·lusions
marcades pels efectes visuals, plens de tendresa, flamenc i
molta passió!

Isaac
Jurado

Catalunya

Reynold
Alexander

Puerto Rico

Menció honorífica

Gala Solidària de Màgia

22 de febrer - 21 h
Gala Internacional de Màgia

3 de març - 12 h
Teatre Blas Infante

La menció honorifica dins del Memorial
Li- Chang es concedeix a una personalitat
o empresa del món de la màgia en
reconeixement a la seva carrera artística i
trajectòria professional. Es lliurarà públicament
durant la Gala Internacional.

La cantera de nous mags que tenim a Catalunya és extensa, i la Gala
Solidària de Màgia de Badalona us ofereix una immillorable oportunitat per
descobrir-ne els millors!

Menció honorífica dels anys anteriors

Dani Polo

Galícia

Néstor
Hato
França

Los Taps
Madrid

Huang
Zheng
Xina

• Teresa Gutsens de l’establiment “Mágicus”
(2008)
• Joan Nieto “Gargot” (2009)
• Botiga “El Rei de la Màgia” (2010)
• Xavier Sala “Xevi” (2011)
• Francesc Andreu “Màgic Andreu” (2012)
• Capsa de “Magia Borras” (2013)
• Ediciones Marré (2014)
• Juan Tamariz (2015)
• Josep Miret Quitllet “Fakir Kirman” (2016)
• Jesús Julve Salvador “Hausson” (2017)
• Teia Moner (2018)

Premi Li-Chang
24 de febrer - 19 h
Gala Internacional de Màgia
El Premi Li-Chang es lliura a aquell mag o grup
que actuï a les gales de màgia i obtingui el
reconeixement més gran per part del públic
assistent. Per a aquest fi es disposarà d’un
sistema de votació durant les gales de divendres,
dissabte i diumenge matí. El premi es lliurarà
durant la gala del diumenge 24 de febrer a la
sessió de tarda.

Aquest any el projecte Solidarimàgia torna a visitar el continent africà;
portarà la seva màgia a Senegal, als barris més desfavorits de Dakar, i també
a les poblacions marginals de prop de la capital senegalesa, on es faran
tallers de màgia per als nens i nenes de Palmarín, Fanock, Mar Lodj, a les
escoles, als orfenats, a les escoles d’educació especial…

Presentació:
Lluís C. Blesa
Mags:
Magic Girls, Xavier Garcia,
Álvaro Cortés i Màgic Martini

Preu: 5 €
Durada: 1h 30 min.

Altres activitats màgiques

Actuacions màgiques

Trobada de Mags de Catalunya

Actuacions

2 de febrer - de 12 a 14 h i de 16:30 a 20:30 h
Centre Comercial Màgic. Av Concòrdia

Gaudiu dels espectacles de màgia que tindran lloc a diferents equipaments de la ciutat.

Durant tot el dia tindreu l’oportunitat de veure màgia de prop.

Centre Cultural
l’Escorxador – Nau3

Biblioteca Canyadó i
Casagemes - Joan Argenté

Biblioteca Can
Casacuberta

7 de febrer - 18 h
A càrrec de La Dama Inquieta

12 de febrer - 17.30 h
A càrrec de Joana Andreu

14 de febrer - 18 h
A càrrec d’Enric Magoo

Biblioteca
Sant Roc

Biblioteca Llefià Xavier Soto

21 de febrer - 18 h
A càrrec de Brando y Silvana

27 de febrer - 18 h
A càrrec de Jordi Pota

Per aquesta ocasió comptarem amb una animació itinerant de màgia pel Centre Comercial a càrrec del
Andrew i el bagul màgic de 12-14h i a la tarda en el vestíbul més de 20 mags de diverses associacions
de Catalunya ens obsequiaran amb diferents trucs.

Les associacions participants seran:
•
•
•
•

Associació GENI Barcelona
AMIL - SEI (Associació de Mag il·lusionistes de Lleida)
Cercle Magic Tarragona (Tarracadabra)
AMG - SEI (Acadèmia màgica de Girona - Societat Espanyola d’il·lusionisme)

Restaurant
La Sargantana

CEE Escola Llevant
(IMSP)

Fundació ASPACE
de Badalona

6 de febrer - 21 h

6 de febrer - 15.30 h

7 de febrer - 11 h

Sopar de màgia amb Isaac
Jurado i Enric Magoo.
Reserves 934642216
C/ Sant Sebastià, 2, Badalona

Actuació de màgia a càrrec
dels Mags Magickel i Enric
Magoo. Av. Martí Pujol, 110.
Badalona

Actuació de màgia a càrrec dels
Mags Magickel i Enric Magoo.
C.C. La Salud Avinguda Marquès
de Sant Morì, s/n, Badalona

Teatre Societat Coral
La Badalonense

Centre sociosanitari
de El Carme

Saltamartí
Llibres

10 de febrer
17.30 i a les 19.30 h

21 de febrer - 17 h

23 de febrer - 12 h

Actuació de màgia a càrrec de
Mag Txema

Actuació de màgia a càrrec de
Maga Gisell.
Carrer Canonge Baranera, 78.
Badalona

Espectacle de Màgia “Magikart”
a càrrec de Guillem Bautista,
Álvaro Cortes i Alouette. Carrer
Sant Anàstasi, 14, Badalona

Les biblioteques de Badalona se sumen a la celebració de la Harry Potter Book Night
amb tallers i activitats. El lema d’aquest any és: Col·legi Hogwarts de Màgia i Fetilleria.
7 de febrer

Tallers de màgia

Literatura i màgia

Tallers

Realitat o ficció?

Si ets aprenent de mag, apunta’t als tallers! Per a infants de 6 a 12
anys. Material dels tallers a càrrec de Màgicus i Magia Borras.
Cal inscripció prèvia. Màxim 15 places per taller.

Biblioteca Lloreda
12,19 i 26 de febrer - 17.30 h
A càrrec de Cristina Ferrer

Biblioteca Pomar
4, 11, 18 de febrer - 17.30 h
A càrrec de David El Mag

15 de febrer - 18 h - Espai Betúlia
Col·loqui i tastet de màgia dirigit a públic juvenil. Un format
informal i proper pel qual comptarem amb l’escriptor i actor
Rubèn Montañá, el director del Festival Internacional de Màgia de
Badalona, Enric Magoo, i el reconegut mag Selvin.

18 h. Col·loqui Rubèn Montañá i Enric Magoo
La trobada tindrà com a punt de partida l’obra de Rubèn Montañá.
‘El bolígraf de Higgs’, una història esbojarrada i divertida que
entrellaça la realitat i la ficció en la seva trama que gira al voltant
d’un bolígraf màgic.

18.45 h. Espectacle de màgia i ventrilòquia
amb el mag Selvin
Taller de formació per a mestres i educadors/es

Màgia i il·lusionisme
5, 12, 19, 26 de febrer i
5 i 12 de març - 18 h
Centre de Recursos Pedagògics
Av. del Maresme, 212, 08918 Badalona
Taller de formació per a mestres i educadors/es
A càrrec d’Enric Magoo i Magic Sergio
Els jocs de mans són una eina per millorar les competències
comunicatives, d’autonomia i iniciativa personal.

Places limitades
Hi col·labora: Centre de Recursos Pedagògics
de Badalona. Departament d’Ensenyament

Un espectacle sorprenent que barreja la màgia i la ventrilòquia,
dues arts en les quals aquest mag n’és un gran veterà.
Emmarcat en el projecte e-tertúlies de la Xarxa Municipal de
Biblioteques de Badalona.

Presentació de llibre
28 de febrer - 18.30 h - Espai Betúlia
100 trucs per sorprendre amb el mòbil,
del Mag Gerard
Aquest llibre és un recull d’un centenar de trucs, bromes i gags
amb el telèfon mòbil que podeu fer en diverses situacions de la
vostra vida: amb els vostres companys de feina durant un descans,
amb els amics fent un mos en una cafeteria, en un àpat amb
la vostra família… Després de llegir aquest manual deixareu a
tothom enlluernat amb les vostres habilitats màgiques. El repertori
de trucs que s’explica és, en molts dels casos, inèdit o adaptat
als temps actuals, amb la intenció que, si els poseu en pràctica,
pugueu sorprendre tot tipus de públic, fins i tot les persones que
ja s’han iniciat en l’il·lusionisme. Benvinguts al fascinant, misteriós,
enigmàtic i sorprenent món de la màgia!

Mags:
Enric Magoo,
Rubèn Montañá i
Mag Selvin.

Calendari d’activitats

Febrer

2 - dissabte

4 - dilluns

5 - dimarts

6 - dimecres

7 - dijous

Trobada de Mags
de Catalunya
Centre Comercial
Màgic
Av Concòrdia
De 12 a 14 h i de
16:30 a 20:30 h

Taller:
David El Mag
Biblioteca Pomar
17.30 h

Taller de formació
per a mestres
i educadors/es
Centre de Recursos
Pedagògics
18 h

Actuació:
Magickel i Enric Mago
CEE Escola Llevant
(IMSP)
15:30 h

Actuació:
Magickel i Enric Magoo.
Fundació ASPACE
de Badalona
11 h

Sopar de màgia
Restaurant
La Sargantana
Isaac Jurado i Enric Magoo
21 h

Harry Potter Book Night
Biblioteques de
Badalona

9 - dissabte

10 - diumenge

11 - dilluns

12 - dimarts

Màgia i Humor
Teatre Principal
Sala Enric Borràs
21 h

Espectacle de
Màgia “Magikart”.
Teatre Societat
Coral La
Badalonense
17:30 i a les 19:30 h

Taller:
David El Mag
Biblioteca
Pomar
17.30 h

Actuació: Joana Andreu
Biblioteca Canyadó
i Casagemes - Joan
Argenté
17.30 h
Taller:
Cristina Ferrer
Biblioteca Lloreda
17.30 h

Taller de formació
per a mestres i
educadors/es
Centre de Recursos
Pedagògics
18 h

Venda d’entrades
Actuació:
La Dama Inquieta
Centre Cultural
l’Escorxador – Nau3
18 h

14 - dijous

15 - divendres

Actuació:
Enric Magoo
Biblioteca
Can Casacuberta
18 h

Literatura i màgia
Realitat o ficció?
Enric Magoo,
Rubèn Montañá i
Mag Selvin
Espai Betúlia
18 h

17 - diumenge

18 - dilluns

19 - dimarts

21 - dijous

22 - divendres

23 - dissabte

24 - diumenge

Embrossa’t.
Addaura Teatre
Teatre Principal
Sala Enric Borràs
18 h

Taller:
David El Mag
Biblioteca
Pomar
17.30 h

Taller:
Cristina Ferrer
Biblioteca Lloreda
17.30 h

Actuació: Mag Txema
Centre sociosanitari
de El Carme
17 h

Gala Internacional
de Màgia
Teatre Zorrilla
21 h

Gala Internacional
de Màgia
Teatre Zorrilla
21 h

Gala Internacional
de Màgia
Teatre Zorrilla
12 h i 19 h

Taller de formació per a
mestres i educadors/es:
Centre de Recursos
Pedagògics
18 h

Actuació:
Brando y Silvana
Biblioteca
Sant Roc
18 h

Març

26 - dimarts

27 - dimecres

28 - dijous

Taller:
Cristina Ferrer
Biblioteca Lloreda
17.30 h

Actuació:
Jordi Pota
Biblioteca Llefià Xavier Soto
18 h

Literatura i màgia
Presentació de llibre:
100 trucs per sorprendre
amb el mòbil,
del Mag Gerard
Espai Betúlia
18.30 h

Taller de formació per a
mestres i educadors/es
Recursos Pedagògics
18 h

Totes les activitats són possibles gràcies a:

Actuació:
Maga Gisell
Saltamartí Llibres
12 h

Horaris de taquilla
Teatre Zorrilla
C/ Canonge
Baranera, 17
08911 Badalona
Tel. 93 384 40 22
Dijous, divendres
i dissabte
- de 18 a 20.30 h
- Dues hores abans de
l’inici de l’espectacle
al teatre on tingui
lloc la funció

Venda online
- A través de la
pàgina web
www.teatrezorrilla.cat
- Plataforma de venda
d’entrades Ticketea

Informació de
descomptes:

www.teatrezorrilla.cat

Actuacions a teatres

3 - diumenge

5 - dimarts

12 - dimarts

Gala Solidària de Màgia
Teatre Blas Infante
12 h

Taller de formació per a
mestres i educadors/es:
Centre de Recursos
Pedagògics
18 h

Taller de formació per a
mestres i educadors/es:
Centre de Recursos
Pedagògics
18 h

Actuacions a
biblioteques
i Centre Cultural
l’Escorxador – Nau3
Altres activitats
Trobada de Mags
de Catalunya

19è Festival
Internacional de

Trobada
de Mags de
Catalunya

2 de febrer - de 12 a 14 h
i de 16:30 a 20:30 h
Centre Comercial Màgic
Av Concòrdia

Badalona - Febrer 2019
XIX Memorial Li-Chang

