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22è Festival
Internacional de

XXII Memorial
Li-Chang

Badalona
Febrer

Una tarda
amb el
Mag Lari

El més apassionant de la màgia és fer possible
tot allò que aparentment sembla impossible.
Veure com aquest Festival va complint anys és
advertir el curs d’una llarga i fecunda trajectòria.
Una travessa anual cap al goig de veure una
primavera primerenca: unes setmanes on tot
és possible. Poc a poc s’endevina en el rostre
de Badalona el somriure per l’arribada d’una
nova edició del Memorial Li-Chang (Joan Forns
i Jordana, 1916-1998).
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La millor i més espectacular màgia internacional,
les ments més creatives de la prestidigitació, les
noves fornades de joventut màgica carregada
de somnis... tot això i més ho podreu gaudir
aquest mes de febrer a la nostra ciutat.
Deixa’t portar cap al món de les il·lusions.

Diumenge 13
de febrer
a les 18 h

Enric Magoo

Director Artístic del Festival

Teatre Zorrilla

Ho organitza:

Amb el suport de:

Disseny: Estudi Ramon Carreté

Mitjans de comunicació oficials:

Ho patrocina:

FestMagiaBadalona

memoriallichang

@zorrillabdncat

#FestivalLiChang

L’espectacle Una tarda amb el
Mag Lari promet sorprendre’ns
i fer-nos riure. El reconegut
il·lusionista combinarà els seus
ingredients preferits: l’elegància,
la ironia i la presència escènica
amb un accent molt familiar
per fer-nos viure una tarda de
festa inoblidable.
Màgia, humor, aparicions i
desaparicions, participació del
públic amb grans sorpreses i
la il·lusió de sempre.
Després de més de 25 anys,
el Mag Lari segueix il·lusionant i
fent riure el públic.

Guió i direcció:
Josep Maria Lari
Disseny d’escenografia:
Efímer
Disseny d’il·luminació i so:
Oriol Rufach
Interpretació:
Mag Lari i Lluc Perelló
Durada:
1 h 20 min.
Preu:
General 10 €
Menors de 16 anys 8€

Màgia
i humor

Altres activitats màgiques

Dissabte 19
de febrer
a les 20 h
Teatre Margarida
Xirgu

Trobada
de Mags
de Catalunya
Dissabte 5
de febrer
Centre Comercial Màgic

Comptarem, un any més, amb
aquest format ja incondicional del
festival, tota una nit cabaretera
que mescla els dos ingredients
bàsics de l’espectacle: la màgia
i l’humor.
Gaudirem de la “màgia d’autor” de
l’il·lusionista vallisoletà Fernando
Arribas, que ens regalarà el seu
original repertori creatiu revestit
d’una presentació exquisida.
Un il·lusionisme visual, verbal i
musical de dilatada trajectòria
que l’ha portat a recollir diversos
guardons en molts festivals i
congressos màgics.
Les composicions (que no trucs)
del sevillà Javi Benítez, expert en
“màgia de prop”, estan sempre
trufades de bones dosis d’humor
i ens regalaran una bellesa
esplèndida gràcies a la tècnica
de la manipulació.
Direcció:
Enric Magoo
Mags i humoristes:
Javi Benítez,
Fernando Arribas i
Txabi Franquesa.
Preu: 18 €
Descomptes: Sí
Durada: 1h 30 min.

I adobarà la vetllada l’humor
canalla del català Txabi Franquesa.
Actor, còmic, presentador, clown,
director, reporter, monologuista,
guionista, músic, mestre de
cerimònies… Combinarà totes
aquestes facetes artístiques per
sortir a l’escenari!
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Hai, la
pescadora
de somnis
Espectacle escolar
Dijous 17
de febrer
a les 11 h
Teatre Margarida Xirgu
El conte de la pescadora de somnis de la companyia
Giramàgic narra, a través de màgia i metàfores,
visuals el navegar de Hai i la seva tribu (el públic)
per l’oceà de la imaginació.
Idea, creació i direcció
Joana Rhein i Miquel
Crespi
Música Original:
Mario Cortizo
Escenografia:
Joana Rhein

Disseny d’il.luminació:
Miquel Crespi
Vestuari:
Joana Rhein
Interpretació:
Joana Rhein
Duració: 55 min

Neu i
els arbres
màgics
Durant tot el dia tindreu l’oportunitat de veure màgia
de prop. Al matí comptarem amb una animació
màgica itinerant amb el mag Fèlix Brunet i el seu
espectacle “Bicicadabra”.
I a la tarda comptarem amb les actuacions i màgia
de prop de diverses associacions de Catalunya a
l’escenari central del C.C.Màgic.
Les associacions participants seran :
• ACAI - SEI (Cercle de Barcelona - Societat

Espanyola d’il·lusionisme)

• AMIL - SEI (Associació de Mags

il·lusionistes de Lleida)

• Cercle Màgic Tarragona (Tarracadabra)
• AMG - SEI (Acadèmia màgica de Girona -

Societat Espanyola d’il·lusionisme)

Cinema familiar
Diumenge 20
de febrer
a les 12 h
Teatre Margarida Xirgu
El quartet d’històries Neu i Els arbres màgics ens
fa somriure amb la seva tendresa i ens fa pensar
quan les coses o les persones canvien de papers.
Els seus mons, poblats per bestioles, natura i
personatges entranyables, constitueixen quatre
contes inoblidables sobre l’enginy, l’amistat, el
respecte i l’alegria de viure amb la natura.
Preu:
General 5 €
Menors 16 anys 4€

Duració: 51 min.

Gala Internacional de
Màgia XXII Memorial
Li-Chang

Teatre Zorrilla

Direcció:
Enric Magoo
Presentació:
Gerard Borrell
Mags:
Celia Muñoz (Madrid),
Disguido Magic (Itàlia),
Artem Shchukin (Rússia),
Ramó & Alegria (Barcelona)
i Arno (França).
Preu:
22 € / 16 €
segons dia i hora
Durada:
1h 30 min.
Horari:
Divendres 25 a les 20.00 h
Dissabte 26 a les 20.00 h
Diumenge 27 a les 12.00 h
Diumenge 27 a les 19.00 h

El plat fort del Festival Internacional
de Màgia – Memorial Li-Chang
continuen sent les Gales
Internacionals, una oportunitat
única per veure, una vegada a l’any
a Badalona, el millor talent mundial
en el món de l’il·lusionisme.

gran plasticitat i la seva tècnica
depuradíssima, apresa a l’escola de
Moscú. Una perfecció en l’execució
que l’ha portat a ser guanyador,
aquest passat 2021, del primer premi
tant al Congres Francès de Màgia
com al Congres Europeu (FISM).

A les actuacions de mags i magues
internacionals s’hi sumaran els
shows d’artistes més propers com la
polifacètica Celia Muñoz, que està
revolucionant l’escena amb la seva
innovadora combinació artística.
De formació en teatre clàssic i
posteriorment com a soprano lírica,
ha entrat recentment al món de la
màgia a través d’una especialitat
que ha renovat: la ventrilòquia. La
fusió del cant amb la ventrilòquia
l’ha fet guanyadora i «passi
d’or» de la recent edició del Got
Talent Espanya.

El show de grans il·lusions vindrà
aquest any de la mà d’una parella
de mags catalans, Ramó & Alegria,
que lluitaran còmicament pel
protagonisme a escena. Amb la seva
actuació, el rol tradicional del mag i
la seva ajudant quedarà totalment
caduc. S’aportarà, així, una visió
molt més actual de la professió,
una frescor i un dinamisme que els
està fent triomfar en l’àmbit mundial
de la màgia, amb aparicions als
millors festivals i l’obtenció recent
del Premi Europeu de Grans Il·lusions
FISM2021.

L’humor ens arribarà aquest any
des d’Itàlia, amb l’excèntrica
parella d’artistes Isabella i Guido
(Disguido Magic). Ens presentaran
el seu captivador número de
màgia còmica on barregen, en un
perfecte equilibri, el cinema amb
l’il·lusionisme. Una combinació
original que els ha fet guanyadors
de diversos premis a tot el món,
entre els quals el Premi Europeu
de Màgia FISM i el Premi Mandrake
d’or de França.

I de França el mag Arno ens portarà
la poesia que la màgia i un batre
d’ales poden desencadenar.
L’il·lusionista, amb més de 25
anys recorrent escenaris, ens
convidarà al seu meravellós món
on fa aparèixer del no-res les aus
més boniques del planeta.

Procedent de Rússia, el jove
il·lusionista Artem Shchukin ens
posarà la pell de gallina amb el
seu art de la manipulació, la seva

I un autèntic showmag, el català
Gerard Borrell, serà l’encarregat
de conduir les gales amb molt
d’humor, cant i ball. Farà de les
seves aparicions un divertit
cabaret màgic!

Museu de Badalona — Cartell any 1946

25, 26 i 27
de febrer

2022
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22è Festival
Internacional
de Màgia

Arno
(França)

Celia
Muñoz
(Madrid)

Gerard
Borrell
(Barcelona)

Disguido
Magic
(Itàlia)

Ramó &
Alegria
(Barcelona)

Artem
Shchukin
(Rússia)

Menció
honorífica

Gala
solidària

Divendres 25
de febrer
a les 20 h

Diumenge 6
de març
a les 18 h

Gala Internacional de Màgia
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Àlex Gilabert

Teatre Blas Infante
Next Generation

Premi
Li-Chang
Diumenge 27
de febrer
a les 19 h
Gala Internacional de Màgia
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.
Menció honorífica dels anys anteriors:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
Toni Cachadina Salamanca ( 2019 )
Andreu Llorens “Selvin” (2020)
Josep Mª Llácer Sánchez (2021)

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 27 de
febrer a la sessió de tarda.

Direcció:
Enric Magoo
Coordinació:
Mag Nani
Presentació:
Àlex Gilabert
Mags:
Next Generation
Alejandro Ruiz
Maga Game
Mag Nil

Mag Nil

Alejandro Ruiz
Maga Game

La gala de clausura del Festival
es farà un any més al Teatre Blas
Infante i potenciarà la màgia jove
amb els millors mags i magues
del moment.
De la comarca de l’Urgell arribaran
les Next Generation, tres magues
joveníssimes que ens acostaran el
fascinant món del quick change,
canvis de vestuari màgics.
El mag valencià Alejandro Ruiz ve a
oferir-nos una màgia espectacular
centrada en la disciplina del
mentalisme. Farà endevinacions
magistrals i acabarà amb un secret
molt ben guardat.

L’osonenca Maga Game porta
deu anys actuant arreu del territori
amb les seves il·lusions i el seu
entusiasme. Ens regalarà un
espectacle fantàstic amb les
màscares com a protagonistes.
També hi actuarà, com cada any,
l’actual Premi Jove Li-Chang 2022,
el Mag Nil. Escollit dins del Festival
Magicus de Barcelona, el seu és
un número de màgia musical,
fresc i dinàmic i amb una execució
impecable de jocs sorprenents.
I el presentador d’enguany serà
l’Àlex Gilabert, que amenitzarà
la gala amb una màgia on l’humor,

l’enginy i la participació del públic
seran peces fonamentals i on
l’única norma serà no deixar mai
de jugar.
La recaptació d’aquesta gala
es destinarà, un any més, a
Solidarimàgia, una iniciativa que
acosta la màgia a tothom i a tot
arreu. Amb l’edició d’enguany el
projecte tornarà a Senegal per
oferir els seus espectacles i tallers
de màgia als hospitals oncològics
infantils, orfenats, leproseries
de Dakar i a les escoles aïllades
al mig de la sabana africana,
entre d’altres.

Altres activitats màgiques

Curs de màgia i
il·lusionisme per
a docents
Formació docents
Dimarts 8, 15 i 22
de febrer i 1, 8 i 15 de març
a les 17:30 h

Koko
espectaculaaarr
Actuacions
Dissabte 26
de febrer
a les 12 h
Saltamartí Llibres
Mag convidat:
Mag Koko

Centre de Recursos Pedagògics de Badalona
L’art de l’il·lusionisme és un recurs molt útil en el
procés d’aprenentatge de l’alumnat dels centres
escolars i socioeducatius. Afavoreix l’adquisició
de competències bàsiques en diferents àmbits
del coneixement i ajuda els docents a captar
l’atenció de l’alumnat.
El curs serà presencial prèvia inscripció al Centre
de Recursos Pedagògics de la Ciutat:
www.sebadalona.cat (places limitades)
Objectius didàctics del taller: Introduir la màgia
com a instrument pedagògic, innovador, alternatiu
i motivador, que ajuda al desenvolupament de les
habilitats físiques, emocionals i intel·lectuals dels
infants i els adolescents.

Gala de joves
promeses de
la màgia
Actuacions
Dissabte 5
de febrer
a les 18 h
El Círcol
Catòlic

Culminació en forma de gran Gala de Màgia de la
residència artística al Teatre del Círcol Catòlic dels
mags Álvaro Cortés (Premi Jove Li-Chang 2018),
Daniel Sánchez (Premi Jove Li-Chang 2019), Roger
Sala (Premi Jove Li-Chang 2020), Àlex Gilabert i
Dídac Haro, els quals presentaran el seu número
assajat pel concurs del proper Congrés Nacional
de Màgia.

A càrrec de:
Enric Magoo i Maty Gálvez
Cronograma
6 sessions presencials de 2h cada una.
Ho organitza:
CRP de la Generalitat de Catalunya i Serveis
de Cultura i d’Educació de l’Ajuntament de Badalona.
Hi col·labora:
Botiga Mágicus

Mags convidats :
Álvaro Cortés, Daniel Sánchez, Roger Sala,
Àlex Gilabert i Dídac Haro

Calendari d’activitats

Venda
d’entrades
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5/02
Dissabte
Trobada de Mags
de Catalunya

5/02 Dissabte
Gala de Joves
Promeses de
la Màgia

8, 15 i 22/02
i 1, 8 i 15 /03
Curs de formació
per a docents

Centre comercial
Màgic

El Círcol Catòlic
a les 18 h

CRP de Badalona
a les 17:30 h

13/02
Diumenge
Una tarda amb
el Mag Lari

17/02
Dijous
Hai, la pescadora
de somnis

19/02
Dissabte
Màgia i
Humor

Teatre Zorrilla
a les 18 h

Teatre Margarida
Xirgu a les 11 h

Teatre Margarida
Xirgu a les 20 h

20/02
Diumenge
Neu i els
arbres màgics

25/02
Divendres
Gala Internacional
de Màgia

26/02
Dissabte
Gala Internacional
de Màgia

Venda en línea
i descomptes

Teatre Margarida Xirgu
a les 12 h

Entrega Menció
honorífica
Teatre Zorrilla
a les 20 h

Teatre Zorrilla
a les 20 h
Koko espectaculaaarr
Saltamartí Llibres
a les 12 h

Trobada de Mags
de Catalunya
Actuacions a teatres
Actuacions a llibreries
Formació

27/02
Diumenge
Gala Internacional
de Màgia

6/03
Diumenge
Gala
solidària

Entrega Premi
Li-Chang
Teatre Zorrilla
a les 12h i a les 19h

Teatre Blas Infante
a les 18h

Totes les activitats són possibles gràcies a:

Com a mesura
excepcional, les entrades
de tots els espectacles es
vendran exclusivament per
Internet al web
www.teatrezorrilla.cat.
Les taquilles del Teatre
Zorrilla i Margarida Xirgu
oferiran atenció presencial,
sempre amb cita prèvia*,
només a aquelles
persones que no tinguin
accés a Internet o que
tinguin dificultats a l’hora
de comprar les entrades de
manera electrònica.
*La cita prèvia per a
l’atenció presencial a
taquilla haurà de ser
concertada trucant al
93 384 40 22 de dimarts
a dijous de 12 h a 14 h
.

A través de:
www.teatrezorrilla.cat

Dissabte 5 de febrer
Centre Comercial Màgic

XXII Memorial
Li-Chang

Trobada de Mags
de Catalunya
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