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Arribem a la vint-i-unena edició carregats d’il·lusió i esperança!

El llegat de Joan Forns i Jordana “Li-Chang” (1916-1998) el tenim present no només en aquest Festival, 
sinó que també ens ha encomanat l’esperit de lluita i superació que va demostrar al llarg de tota la 
seva trajectòria. I l’empenta invisible del seu ànim ens fa agafar forces per, ara més que mai, superar 
les adversitats.

La màgia i un somriure no poden guarir els mals del nostre món, però ens poden ajudar a afrontar-los 
amb moltes més ganes; o no són les il·lusions les que ens ajuden a viure? Com diu Paulo Coelho, “la 
màgia és un pont que et permet anar del món visible a l’invisible i aprendre de tots dos”.

I és amb aquest enorme desig i energia que hem elaborat el Festival d’enguany. Com sempre, únic, 
espectacular i per a tothom.

 
Enric Magoo

Director Artístic del Festival
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NOTA DE PREMSA 

Torna la màgia a Badalona amb la 21a edició  
del Memorial Li-Chang

El Festival arrencarà el 13 de febrer amb la divertida gala “Màgia i humor” 
que enguany comptarà amb els mags i humoristes Dani Pérez, Jandro i Xulio 
Merino

La Gala Internacional d’aquesta edició inclourà un elenc de mags i magues 
de gran prestigi i reconeixement internacional que interpretaran números 
d’il·lusionisme plens de mímica, manipulacions, bombolles màgiques i 
increïbles i veloços canvis de vestuari 

El Festival presenta enguany una programació adaptada a les circumstàncies 
actuals sense renunciar a les propostes innovadores i de qualitat

Dijous, 4 de febrer de 2021 - El Festival Internacional de Màgia de Badalona - Memorial Li-Chang, 
un dels màxims referents entre els festivals de màgia d’arreu de l’Estat, celebra aquest any la seva 
21a edició amb una programació adaptada a les circumstàncies actuals sense renunciar a les 
propostes innovadores i de qualitat. Malgrat les adversitats, l’organització segueix apostant 
per impulsar un festival de prestigi que compta amb mags, magues i artistes tan locals com 
internacionals que posaran l’accent en diferents disciplines del món de l’il·lusionisme.

El Festival s’inaugurarà el dissabte 13 de febrer al Teatre Margarida Xirgu amb la Gala “Màgia Hu-
mor”, consolidat en edicions anteriors com a format de nit cabaretera i de màgia clandestina. Enguany 
anirà a càrrec del televisiu Jandro, el memorable ex-col·laborador del programa El Hormiguero que 
torna al festival una edició més. L’acompanyarà el gallec Xulio Merino, un dels nous representants 
de la màgia actual que extreu l’autèntica essència de la màgia a partir de les coses més absurdes, 
convertint les seves accions en autèntics miracles. Tot plegat, presentat per l’actor i humorista Dani 
Pérez, mestre de la comèdia amb 25 anys de trajectòria i referent en el món del monòleg barcelonès. 

El diumenge 21 de febrer al mateix Teatre Margarida Xirgu, el mag Txema  Muñoz, punter en 
propostes infantils, meravellarà als petits de la casa amb el seu espectacle The Postman, amb el 
qual ha estat premiat en diversos països del món. Amb una escenografia extremadament cuidada, 
The Postman és un espectacle en circuit que explica la història d’un carter i del misteri d’un paquet 
sense destinatari. Una aventura màgica i fantàstica amb objectes que provoquen situacions màgiques 
i inexplicables i un final sorprenent. 

Entre el 26 i el 28 de febrer al Teatre Zorrilla, se celebrarà la Gala Internacional de Màgia XXI Memorial 
Li-Chang on actuaran artistes de gran renom que presentaran els seus espectacles d’èxit internacional. 
Entre les propostes, destaca la portuguesa Solange Kardinaly, especialitzada en canvis ràpids de 
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vestuari, una disciplina poc vista dins el món de la màgia. Kardinaly, presenta un show espectacular 
que ha recorregut el planeta recollint una gran quantitat de guardons. Per altra banda, des d’Itàlia 
arriben Marco Zoppi & Rolanda que ompliran el teatre de bombolles màgiques. Rubén Vilagrand 
(Úbeda), Premi Nacional de Màgia, oferirà una magistral interpretació d’un espectacle únic i mo-
dern que combina mímica, màgia i comèdia i el canari Héctor Mancha (guardonat amb el premi 
mundial de màgia FISM 2015) ens deixarà sense paraules amb una de les especialitats més difícils 
de l’il·lusionisme, la manipulació. 

La Gala Internacional també comptarà amb el millor talent de casa nostra gràcies al Mag Edgard, 
que presenta un espectacle on la teatralitat es barreja amb sorprenents i innovadores il·lusions que 
provoquen un fort impacte al públic. L’original posada en escena, amb un estil molt Tim Burton, el 
va fer guanyador del programa de màgia de TV1 Pura màgia i del 1r Premi Nacional de Màgia en la 
modalitat de grans il·lusions. I tot aquest repertori màgic estarà presentat per Karim, l’innovador 
mag asturià i monologuista que porta més de 20 anys trepitjant escenaris amb tot el seu carisma i 
simpatia. A la gala de diumenge 28 de febrer a la tarda es lliurarà el Premi Li-Chang a aquell/a mag/a 
que obtingui el reconeixement per part del públic assistent a les gales a través d’un sistema telemàtic 
de votació popular. 

El Festival clourà el 7 de març al Teatre Blas Infante amb la tradicional Gala Solidària de Màgia, la 
qual oferirà al públic la possibilitat de conèixer el talent de la nova cantera de joves mags de Catalunya 
i els seus innovadors espectacles. Presentada pel Mag Caru, la Gala Solidària comptarà amb el Mag 
Rovi, Roger Sala ( Premi Jove Li-Chang 2020), Doble A i Dídac. La recaptació de la gala es destinarà 
al projecte Solidarimàgia, una iniciativa que acosta la màgia a tothom i a tot arreu. Amb l’edició 
d’enguany, el projecte podrà organitzar espectacles i tallers de màgia per a diversos col·lectius en 
centres de menors no acompanyats, centres d’acollida de persones sense sostre, presons i geriàtrics.

El Festival Internacional de Màgia de Badalona està organitzat per l’empresa municipal Badalona 
Cultura i en duu la seva direcció artística el mag professional badaloní Enric Magoo.

Menció honorífica
La menció honorífica 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. Enguany, el 
premi que es lliurarà públicament durant la Gala Internacional, recau sobre Josep Mª Llácer Sánchez, 
reconegut il·lusionista i propietari de la botiga de màgia més gran de tot Europa. Llácer acumula una 
trajectòria de més de 60 anys de dedicació al món de l’il·lusionisme i regenta la seva botiga de màgia 
a Barcelona des de fa més de 47 anys.

 



Dani Pérez
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MÀGIA I HUMOR
 
Amb Dani Pérez, Jandro i Xulio Merino

Presentat per Dani Pérez

Direcció: Enric Magoo

Data i hora: Dissabte 13 de febrer a les 20 h

Duració: 1h 30 min.

Lloc: Teatre Margarida Xirgu, Carrer de Francesc Layret, 41

Preu: 18 €

Aquest 2021, més que mai, ens cal aquesta combinació tan prodigiosa de la màgia amb l’humor 
o de l’humor amb la màgia. L’ordre dels factors no ens alterarà el producte ni les ganes de riure i 
enlluernar-nos amb els trucs i l’enginy dels dos mags i l’humorista que ens acompanyaran a la gala 
d’enguany. 

Què podríem esperar, si no, d’una gala presentada per un mestre de la comèdia com Dani Pérez? Actor 
i humorista amb 25 anys de trajectòria a l’esquena, és un dels grans noms del monòleg barcelonès. 

El memorable ex-col·laborador del programa El Hormiguero, el televisiu Jandro, torna al festival per 
deixar-nos bocabadats amb el seu estil particular. No és perquè sí que fins i tot ha triomfat a Las Vegas. 

I tindrem, també, un dels nous representants de la màgia actual: Xulio Merino. El gallec extreu 
l’autèntica essència de la màgia de les coses més absurdes i converteix les seves accions en autèntics 
miracles. I ho fa, a més, d’una manera extravagant, fresca i divertida! 

Teniu ganes de divertir-vos?

Xulio Merino Jandro
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THE POSTMAN
Amb Txema Muñoz – direcció i interpretació

Banda sonora original: Tomás Peire i Lucas Peire

Escenografia:  Placton escena, StageLab

El mag Txema Muñoz ens porta al Teatre Margarida Xirgu l’espectacle amb el qual ha estat premiat 
en diversos països d’arreu del món com ara la Xina, Alemanya, França, Xile o el Japó. 

The Postman és la història d’un carter i del misteri d’un paquet sense destinatari. Després de repartir 
cartes i paquets en més de vint països diferents —n’ha portat, fins i tot, a la reina d’Anglaterra, al Papa 
i a un president de la Casa Blanca—, haurà de descobrir per a qui és el paquet misteriós. 

Una història fantàstica amb objectes que provoquen situacions màgiques i inexplicables. Una aventura 
màgica amb un final sorprenent.

Data i hora: Diumenge 21 de febrer a les 18 h

Duració: 55 min.

Lloc: Teatre Margarida Xirgu, Carrer de 
Francesc Layret, 41

Preu: 6 €
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GALA INTERNACIONAL DE MÀGIA XXI 
MEMORIAL LI-CHANG

 
 
Amb :

• Rubén Vilagrand (Andalusia)
• Solange Kardinaly (Portugal)
• Marco Zoppi & Rolanda (Itàlia)
• Héctor Mancha (Canàries)
• Mag Edgard (Catalunya)

Presentat per: Karim

Direcció: Enric Magoo

 
Incansables, volem seguir estenent pel món l’interès de l’il·lusionisme i gaudir del talent de qui el 
practica, i per això aquest any tornarem a comptar amb un elenc de mags i magues de gran prestigi 
i reconeixement internacional. 

Des d’Úbeda ens arribarà la màgia teatral de Rubén Vilagrand, format a l’Escola Màgica d’Ana Tamariz 
i Premi Nacional de Màgia. Amb el maletí ple de somnis i una magistral interpretació, presenta un 
espectacle únic i modern que combina mímica, màgia i comèdia en una atmosfera de fantasia i 
meravella. 

De vegades el talent per la màgia ve de família. És el cas de Solange Kardinaly, tercera generació 
d’una família de mags portuguesos. Especialitzada en canvis ràpids de vestuari, una disciplina poc 
vista dins del món de la màgia, ha recorregut el planeta amb un show espectacular que ha recollit 
una gran quantitat de guardons. 

És possible agafar una bombolla de sabó amb la mà? Marco Zoppi & Rolanda vindran d’Itlàlia 
per demostrar-nos que potser sí… Són uns dels pocs il·lusionistes al món que dominen aquest art 
desconegut i fascinant de les bombolles màgiques. 

De Canàries vindrà Héctor Mancha per deixar-nos sense paraules amb una de les especialitats més 
difícils de l’il·lusionisme: la manipulació. Ens oferirà el número magistral amb el qual va aconseguir 
el màxim guardó que pot guanyar un mag: el gran premi mundial de màgia FISM 2015. 

I també tindrem talent de casa nostra: el Mag Edgard ens portarà un espectacle on la teatralitat es 
barreja amb sorprenents i innovadores il·lusions que provoquen un fort impacte al públic. L’original 
posada en escena, amb un estil molt Tim Burton, el va fer guanyador del programa de màgia de TV1 
Pura màgia i del 1r Premi Nacional de Màgia en la modalitat de grans il·lusions. 

I tot aquest repertori màgic estarà presentat per Karim, l’innovador mag asturià i monologuista que 
porta més de 20 anys trepitjant escenaris amb tot el seu carisma i simpatia.

Que res aturi la màgia! 

Data i hora: 

Divendres 26 a les 20h 
Dissabte 27 a les 20 h 
Diumenge 28 a les 12 h i a les 19 h

Duració: 1h 30 min.

Lloc: Teatre Zorrilla, Carrer del Canonge Baranera, 17

Preu: 22 € (el dia 28 a les 12 h – 16 €)
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Solange Kardinaly

Héctor Mancha

Marco Zoppi & Rolanda

Rúben Vilagrand

Karim

Mag Edgard
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GALA SOLIDÀRIA DE MÀGIA
 
 
 
Amb Mag Rovi, Roger Sala, Doble A i Dídac

Presentat per Mag Caru

Direcció: Enric Magoo

Coordinació: Mag Nani

 
El punt final al Festival el posarem un any més al Teatre Blas Infante amb aquesta gala tan especial 
que promou la màgia jove. 

Gaudirem d’una nova generació de mags presentats pel Mag Caru. El manresà, amb el seu estil proper 
i elegant, ens portarà la il·lusió i ens ajudarà a connectar amb el nen i la nena que portem dins. 

Pujarà a l’escenari el Premi Jove Li-Chang 2020: en Roger Sala. Escollit dins del Festival Magicus de 
Barcelona, ens seduirà amb el seu número de manipulació clàssica modernitzada Thief’s dance. 

L’acompanyaran Doble A, una parella de mags que fusionen l’humor absurd, el teatre, la comèdia i 
la màgia per crear números únics i diferents. 

També tindrem el Mag Rovi. Porta des dels 12 anys voltant per Catalunya i fusionant la música amb 
la màgia. Podràs seguir el seu ritme màgic? 

I finalment comptarem amb el joveníssim mag Dídac, creador d’una màgia musical, plena de sorpreses 
i trucs inesperats. 

La recaptació d’aquesta gala es destinarà a Solidarimàgia, una iniciativa que acosta la màgia a tothom 
i a tot arreu. Amb l’edició d’enguany, el projecte podrà organitzar espectacles i tallers de màgia per 
a diversos col·lectius en centres de menors no acompanyats, centres d’acollida de persones sense 
sostre, presons i geriàtrics.

Data i hora: Diumenge 7 de març a les 18 h

Duració: 1h 30 min.

Lloc: Teatre Blas Infante, Carrer Andrés Segovia, 45

Preu: 6 €
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Roger Sala

Mag Rovi

Mag CaruDoble A
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MENCIÓ HONORÍFICA
 
Gala Internacional de Màgia. Divendres 26 de febrer, a les 20 h

La menció honorífica 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.

Enguany, el premi recau sobre Josep Mª Llácer Sánchez, reconegut il·lusionista i propietari de la botiga 
de màgia més gran de tot Europa. Llácer acumula una trajectòria de més de 60 anys de dedicació al 
món de l’il·lusionisme i regenta la seva botiga de màgia a Barcelona des de fa més de 47 anys. 

Llácer va començar a fer màgia als 9 anys amb uns jocs comprats al Rei de la Màgia del carrer princesa 
de Barcelona. Als 10 anys va ser admès a la Societat Espanyola d’Il·lusionisme, convertint-se en el 
membre més jove d’aquesta associació. Als 15 anys va ser contractat al Poble Espanyol de Montjuïc 
de Barcelona, on tots els diumenges se celebraven festivals infantils produïts pel Sr. Bruguera. Al cap 
d’uns anys, la seva participació al Teatre Nacional ”Antiguo Teatro Moratín” va esdevenir definitiva 
pel seu èxit, on comença a treballar amb la seva ajudant “Ketty”, amb la que acabaria compartint la 
resta de la seva vida tant professional com artística.

L’any 1973 va fundar “Selecciones Mágicas”, empresa de venda per correspondència d’efectes màgics. 
Aquest projecte va tenir tant èxit que l’any 1975 l’empresa es va convertir en una botiga de màgia 
dedicada exclusivament a la venda de grans il·lusions, aparells d’il·lusionisme i literatura màgica. 
L’any 1990 va compra un nou local molt més gran al carrer Enamorats de Barcelona, lloc que fins 
a l’actualitat acull l’exposició permanent dels seus aparells màgics, a més d’un espai per fer les 
demostracions pertinents. 

L’any 1992 va reunir a Barcelona la fira professional de màgia més gran del món, amb la participació 
internacional de les millors botigues del món, les millors conferències i els millors espectacles màgics. 
Fins a dia d’avui Llácer ha subministrat i creat trucs de màgia i efectes especials per a empreses com 
Scala Barcelona entre d’altres i per la majoria de professionals de tot Espanya. 

Llácer també ha escrit tres llibres molt importants en el món de la màgia de diferents tècniques 
d’il·lusionisme:

• 53 trucos con el Falso Pulgar. 2ª edició
• Magia Con Paloma, conjuntament amb Víctor Marti i Mayoral . 2ª edició
• El libro del Chop Cup. una edició de 1.500 exemplars

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)
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PREMI LI-CHANG  
GALA INTERNACIONAL DE MÀGIA

 
Diumenge 28 de febrer, a les 19 h
 
El Premi Li-Chang es lliura a aquell/a mag/a o grup de mags i magues 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 telemàtica finalitzades les gales de divendres, dissabte i diumenge matí. El premi 
es lliurarà durant la gala del diumenge 28 de febrer a la sessió de tarda.

Sobre Li-Chang, a càrrec de Jordi Jané:

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.

(Extret de la biografia de Li-Chang, el xinès de Badalona, escrit per Jordi Jané)



ACTIVITATS PARAL·LELES
Curs de formació per a docents

A càrrec d’ENRIC MAGOO I MATY GÁLVEZ

Els dimarts 23 de febrer 2, 9, 16, 23 i 30 de març, a les 18:00 h.

6 sessions telemàtiques de 1h 30min

Els jocs de mans són una eina per millorar les competències comunicatives, d’autonomia i iniciativa 
personal. En aquest sentit, des del Festival s’impulsa aquest curs per tal d’introduir la màgia com 
a instrument pedagògic, innovador, alternatiu i motivador, mitjançant el qual els docents podran 
aconseguir resultats espectaculars en el desenvolupament de les habilitats físiques i les intel·lectuals  
i emocionals de l’alumnat.

El curs serà telemàtic prèvia inscripció al Centre de Recursos Pedagògics de la Ciutat:  
www.sebadalona.cat.

Hi col·labora: Centre de Recursos Pedagògics de Badalona i Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 14
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INFORMACIÓ D’INTERÈS

Venda d’entrades
EN LÍNIA 

Com a mesura excepcional, les entrades de tots els espectacles es venen exclusivament per Internet 
a www.teatrezorrilla.cat

TAQUILLA

Les taquilles del Teatre Zorrilla (C/ Canonge Baranera, 17 08911 Badalona) i Teatre Margarida Xirgu 
(Francesc Layret, 41 08911 BADALONA ) només ofereixen atenció presencial a aquelles persones 
que no tinguin accés a Internet o que tinguin dificultats a l’hora de comprar les entrades de manera 
electrònica*

Sempre amb cita prèvia trucant al 93 384 40 22.

També es podran comprar entrades a taquilla dues hores abans de l’inici de l’espectacle al teatre on 
tingui lloc la funció.

Telèfon i correu de contacte venda d’entrades
93 384 40 22

taquilla@badalonacultura.cat
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CONTACTE DE PREMSA
 

BOTH PEOPLE & COMMS
 
JUDIT CABANA

judit.cabana@weareboth.com

609 77 91 45

 
CARMEN VICENTE

press@weareboth.com

696 13 07 83

 
JORDI TRILLA

jordi.trilla@weareboth.com

671 61 28 07




