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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).

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.

 
Enric Magoo

Director Artístic del Festival
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NOTA DE PREMSA 

Badalona es torna a omplir de màgia:  
arriba la 22ena edició del Memorial Li-Chang

Del 5 de febrer al 6 de març Badalona acollirà l’edició anual del Festival Internacional 
de Màgia amb actuacions al Teatre Zorrilla, al Teatre Margarida Xirgu i al Teatre Blas 
Infante.

La Gala Internacional d’aquesta edició inclourà un elenc de mags i magues de gran 
prestigi i reconeixement internacional, una oportunitat única per veure a Badalona el 
millor talent mundial en el món de l’il·lusionisme.

Una edició que compta amb un programa d’activitats complementàries a diferents 
punts de la ciutat com la Gala de Joves Promeses de la Màgia al Teatre del Círcol 
Catòlic i la Trobada de Mags de Catalunya al Centre Comercial Màgic.

Dimecres 2 de febrer de 2022. – El Festival Internacional de Màgia de Badalona – Memorial Li-Chang, 
celebra aquest any la seva 22ena edició amb una programació carregada de propostes innovadores i 
de qualitat que comptarà amb mags, magues i artistes tan locals com internacionals que posaran 
l’accent en diferents disciplines del món de l’il·lusionisme. 

Entre els espectacles que acull el Festival destaca “Una tarda amb el Mag Lari” que tindrà lloc al 
Teatre Zorrilla el diumenge 13 de febrer. El reconegut il·lusionista, acompanyat pel mag Lluc Perelló, 
combinarà l’elegància, la ironia i la presència escènica amb un accent molt familiar.  Un espectacle 
que promet viure una tarda de festa inoblidable!

El dissabte 19 de febrer al Teatre Margarida Xirgu tindrà lloc, un any més, l’espectacle “Màgia i 
Humor”, consolidat en edicions anteriors com a format de nit cabaretera i de màgia clandestina. 
Enguany anirà a càrrec de l’il·lusionista vallisoletà Fernando Arribas, que ens regalarà el seu original 
repertori creatiu revestit d’una presentació exquisida. L’acompanyarà el sevillà Javi Benítez, expert en 
“màgia de prop”, i completarà la vetllada l’humor canalla del català Txabi Franquesa, que combinarà 
totes les seves facetes artístiques per sortir a l’escenari. 

Els dies 25, 26 i 27 de febrer al Teatre Zorrilla, se celebrarà la Gala Internacional de Màgia XXII 
Memorial Li-Chang on actuaran artistes de gran renom que presentaran els seus espectacles d’èxit 
internacional. Entre les propostes, destaca la polifacètica Celia Muñoz i la seva innovadora tècnica 
de ventrilòquia que l’ha fet guanyadora del passi d’or de la recent edició de Got Talent Espanya. 
L’humor arribarà aquest any des d’Itàlia amb l’excèntrica parella d’artistes Isabella i Guido (Disguido 
Magic) i el seu captivador número de màgia còmica on barregen, en un perfecte equilibri, el cinema 
amb l’il·lusionisme. Un espectacle que els ha fet mereixedors del Premi Europeu de Màgia FISM i el 
Premi Mandrake d’Or de França. Per altra banda, des de Rússia, el jove il·lusionista Artem Shchukin 
(premiat tant al Congrés Francès de Màgia com al Congrés Europeu) posarà la pell de gallina amb 
la seva gran plasticitat, el seu art de la manipulació i la seva tècnica depurada, apresa a l’escola de 
Moscú. El show de grans il·lusions vindrà aquest any de la mà d’una parella de mags catalans, Ramó 
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& Alegria (Premi Europeu de Grans Il·lusions FISM2021), un espectacle on el rol tradicional del mag i la 
seva ajudant quedarà totalment caduc. I, des de França, el mag Arno ens convidarà al seu meravellós 
món on fa aparèixer del no-res les aus més boniques del planeta. Tot aquest repertori màgic estarà 
presentat pel català Gerard Borrell, un autèntic showmag que serà l’encarregat de conduir les gales 
amb molt d’humor, cant i ball. Una oportunitat única per veure el millor talent mundial en el món 
de l’il·lusionisme!

El Festival clourà el diumenge 6 març al Teatre Blas Infante amb la tradicional Gala Solidària de 
Màgia que, una edició més, ens descobrirà la cantera de joves mags i magues de Catalunya. La gala, 
presentada per Àlex Gilabert, comptarà amb el mag valencià Alejandro Ruiz, de la comarca de 
l’Urgell arribaran les Next Generation, tindrem també l’osonenca Maga Game i, finalment, actuarà 
el Mag Nil (actual Premi Jove Li-Chang 2022). 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’aquest any el 
projecte viatjarà a Senegal per oferir espectacles i tallers de màgia als hospitals oncològics infantils, 
orfenats, leproseries de Dakar i a les escoles aïllades que es troben al mig de la sabana africana.

ALTRES ACTIVITATS MÀGIQUES
La programació de la 22ena edició del Festival Internacional de Màgia de Badalona es completa 
amb un conjunt d’activitats que tindran lloc en diferents punts de la ciutat com la Trobada de Mags 
de Catalunya al Centre Comercial Màgia,  l’espectacle escolar “Hai, la pescadora de somnis” i una 
sessió de cinema familiar amb la projecció de “Neu i els arbres màgics” al Teatre Margarida Xirgu, el 
“Curs de màgia i il·lusionisme per a docents” al Centre de Recursos Pedagògics de Badalona, una 
actuació a la llibreria Saltamartí i la Gala de Joves Promeses de la Màgia al Teatre del Círcol Catòlic. 

Un any més, la programació del festival acull una nova edició del “Curs de màgia i il·lusionisme per 
a docents” que, vinculat al Pla de Formació de Zona i organitzat pels Serveis de Cultura i d’Educació 
de l’Ajuntament de Badalona i pel CRP de la Generalitat de Catalunya, s’iniciarà el 8 de febrer i es 
desenvoluparà al llarg de sis sessions presencials fins el 15 de març. Enric Magoo, promotor i 
mestre d’aquest curs des de la seva primera edició, juntament amb Maty Gálvez, ensenyaran als 
participants com la màgia pot ser molt útil en el procés d’aprenentatge de l’alumnat dels centres 
escolars i socioeducatius, i com afavoreix l’adquisició de competències bàsiques en diferents àmbits 
del coneixement. No es tracta d’un curs per ensenyar a ser mag o maga; és un curs que pretén afavorir 
la utilització de la màgia com a instrument pedagògic, innovador, alternatiu i motivador, que 
ajudi al desenvolupament de les habilitats físiques, intel·lectuals i emocionals dels infants i els 
adolescents.
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PREMI LI-CHANG I MENCIÓ HONORÍFICA
A la Gala Internacional de Màgia de diumenge 27 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.  

Per altra banda, durant la Gala Internacional de Màgia del divendres 25 de febrer, també es lliurarà 
públicament la Menció Honorífica, que es concedeix a una personalitat, empresa o associació 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 Maria Garcia Andrada, 
de sobrenom artístic “Skuesker”. Josep Maria Garcia, nascut el 1931, amb 90 anys encara manté viva 
la febre per la màgia, una afició que ha format part d’ell tota la vida i que mai ha abandonat.

El Festival Internacional de Màgia de Badalona està organitzat per l’empresa municipal Badalona 
Cultura sota la direcció artística del mag professional badaloní Enric Magoo.
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PROGRAMACIÓ
 
 

UNA TARDA AMB EL MAG LARI
Amb Mag Lari i Lluc Perelló

Guió i direcció: Josep Maria Lari
Escenografia: Efímer
Il·luminació i so: Oriol Rufach
Data i hora: Diumenge 13 de febrer – 18 h
Duració: 1h 20 min.
Lloc: Teatre Zorrilla, carrer del Canonge Baranera, 17, 08911 Badalona
Preu: 10 € (8€ menors de 16 anys)

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. 
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MÀGIA I HUMOR
Amb Javi Benítez, Fernando Arribas i Txabi Franquesa

Direcció: Enric Magoo
Data i hora: Dissabte 19 de febrer – 20 h
Duració: 1h 30 min
Lloc: Teatre Margarida Xirgu, carrer de Francesc Layret, 41
Preu: 18 €

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 val·lisoletà 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 
carregades de grans dosis d’humor i ens regalaran una bellesa esplèndida gràcies a la tècnica de la 
manipulació.

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! 

Fernando Arribas Javi Benítez Txabi Franquesa
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GALA INTERNACIONAL DE MÀGIA XXII  
MEMORIAL LI-CHANG
 
Amb Celia Muñoz (Madrid), Disguido Magic (Itàlia), Artem Shchukin (Rússia), Ramó & Alegria 
(Barcelona) i Arno (França)

Presentat per Gerard Borrell

Direcció: Enric Magoo 
Data i hora: 
Divendres 25 i dissabte 26 de febrer a les 20 h 
Diumenge 27 de febrer a les 12 h i a les 19 h
Duració: 1h 30 min. 
Lloc: Teatre Zorrilla, Carrer del Canonge Baranera, 17 
Preu: 22 € (el diumenge 27 a les 12 h – 16 €)

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

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.

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.

Procedent de Rússia, el jove il·lusionista Artem 
Shchukin ens posarà la pell de gallina amb el seu art 
de la manipulació, la seva 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 Congrés 
Francès de Màgia com al Congrés Europeu (FISM).

Celia Muñoz

Disguido Magic
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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.

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.

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!

Artem Shchukin

Ramó & Alegria

Arno Gerard Borrell
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PREMI LI-CHANG
 
El lliurament del premi, s’inclou dins la Gala Internacional de Màgia de diumenge 27 de febrer a les 19h.

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 aquest fi es disposarà d’un 
sistema de votació telemàtica, entrant al web www.teatrezorrilla.cat, finalitzades 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.

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)
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MENCIÓ HONORÍFICA
 
Gala Internacional de Màgia. Divendres 25 de febrer, a les 20h 

La menció honorífica dins del Memorial Li-Chang es concedeix a 
una personalitat, empresa o associació 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: 

 
El guardonat d’aquest any és un aficionat a la màgia des de fa gairebé 80 anys. Nascut el 1931, amb 
90 anys encara manté viva la febre per la màgia i sempre va preparat per fer alguna demostració 
improvisada. En Josep Maria Garcia Andrada, de sobrenom artístic “Skuesker”, ha estat comptable i 
agent comercial tota la vida, professió que ha combinat amb una afició per la màgia des de fa gairebé 
80 anys. Una fascinació per l’il·lusionisme que ha format part d’ell tota la vida i que mai ha abandonat.

Va iniciar-se en el món de la màgia quan tenia vora 12 anys amb el llibre “Jocs de mans” del professor 
Boscar, que va comprar a la mítica botiga de Barcelona “El Rei de la Màgia”. Poc a poc s’hi va anar 
aficionant però no va ser fins que va presenciar el primer espectacle de màgia al Teatre Tívoli amb 
Alfredo Cantarelli que va decidir que ell també volia entrar en el món de l’il·lusionisme. Va estar 
tot l’espectacle pessigant-se, creia que els hipnotitzava… l’embruix d’aquell primer contacte amb 
l’il·lusionisme professional el va portar a fer multitud d’actuacions en comunions, casaments d’or, 
centres catòlics i teatres. Va estar al Teatre Borràs amb el llegendari Richardi Jr., al Teatre Victòria i 
també al Cinema Alexandra en un show màgic sobre la pel·lícula de Robert Houdin.

Molt actiu i implicat amb les associacions de màgia, es va fer soci de la Societat Espanyola d’Il·lu-
sionisme (SEI) el 1945 i poc després del Círculo Español de Artes Mágicas (CEDAM). Va participar al 
Congrés Internacional FISM de Baden-Baden (Alemanya) i va ser membre del jurat als Congressos 
Màgics de Saragossa i Oviedo (1972 i 1973).

El sobrenom de “SKUESKER” li va treure un company basc i significa en euskera “escu-esker”: “mà 
esquerra”.

• 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)
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GALA SOLIDÀRIA DE MÀGIA
 
Amb: Next Generation, Alejandro Ruiz, Maga Game i Mag Nil

Presentat per Àlex Gilabert

Direcció: Enric Magoo 
Coordinació: Mag Nani 
Data i hora: Diumenge 6 de març – 18 h 
Duració: 1h 30 min. 
Lloc: Teatre Blas Infante, Carrer Andrés Segovia, 45 
Preu: 6 €

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.

Alejandro RuizMaga Game
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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.

Next Generation

Nil Barrera Àlex Gilabert
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ALTRES ACTIVITATS MÀGIQUES
 

TROBADA DE MAGS DE CATALUNYA
Data i hora: Dissabte 5 de febrer (de 12h a 14h màgia itinerant amb Fèlix Brunet i de 16h a 20h Trobada 
de Mags de Catalunya)

Lloc: Centre Comercial Màgia, Carrer de la Concòrdia, 1

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)

Fèlix Brunet
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ESPECTACLE ESCOLAR: HAI, LA PESCADORA DE SOMNIS
Data i hora: Dijous 17 de febrer – 11 h 
Duració: 55 min. 
Lloc: Teatre Margarida Xirgu 
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

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.
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CINEMA FAMILIAR: NEU I ELS ARBRES MÀGICS
Data i hora: Diumenge 20 de febrer – 12 h
Duració: 51 minuts
Lloc: Teatre Margarida Xirgu
Preu: 5€ (4€ menors de 16 anys)

Unides per una temàtica al voltant de la natura i els arbres, i per la riquesa poètica de les seves imatges 
i del seu grafisme, 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.

•	 Tigres enfilats (6′), Benoit Chieux
•	 El petit brot (10′), Chaïtane Conversat (sense diàleg)
•	 One, two, tree (7′),Yulia Aronova (sense diàleg)
•	 Neu (28′), Antoine Lanciaux i Sophie Roze
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CURS DE MÀGIA I IL·LUSIONISME PER A DOCENTS
A càrrec d’Enric Magoo i Maty Gálvez

Els dimarts 8, 15 i 22 de febrer i 1, 8 i 15 de març, a les 17:30 h.

6 sessions presencials de 2h cada una.

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 del seu alumnat. 

Objectius didàctics del taller: introduir la màgia com a instrument pedagògic, innovador, alternatiu 
i motivador, que ajuda al desenvolupament de les habilitats físiques, intel·lectuals i emocionals dels 
infants i els adolescents.

El curs serà presencial prèvia inscripció al Centre de Recursos Pedagògics de la ciutat: www.sebada-
lona.cat. (places limitades)

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. 
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KOKO ESPECTACULAAARR
Mag convidat: Mag Koko

Data i hora: Dissabte 26 de febrer – 12 h
Lloc: Saltamartí Llibres, carrer del Canonge Baranera, 78
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GALA DE JOVES PROMESES DE LA MÀGIA 
 
Mags participants: Álvaro Cortés, Daniel Sánchez, Roger Sala, Àlex Gilabert i Dídac Haro

Data i hora: Dissabte 5 de febrer – 18 h
Lloc: Teatre del 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.

Roger Sala Àlex Gilabert Dídac Haro Daniel Sánchez

Álvaro Cortés
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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 
al web 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
 

Carmen Vicente  
 

696 130 783  
press@weareboth.com

 
Laura Rigal  

 
646 28 40 97  

laura.rigal@weareboth.com




