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Festival Internacional de Màgia 2020

20 anys del Festival de Màgia
de Badalona en dades
En aquests 20 anys, han participat en el Festival Internacional de Màgia de Badalona, Memorial Li-Chang,
més de 500 mags i hem aconseguit situar-nos com a referent de festival de màgia a Catalunya. L’estil i
estructura que hem creat i consolidat durant aquest temps és model de referència pels successius festivals
màgics que estan naixent o han nascut.

Màgia i espectacles

C
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Formació i divulgació de la màgia

C

22 Premis Mundials de Màgia, dels quals cinc van
adquirir el GRAN Premi Mundial de Màgia atorgats
tots pel FISM en els seus congressos.

C

Més de 40.000 persones han assistit a algun espectacle del Festival durant els seus 20 anys d’Història.

C

Més d’un centenar d’espectacles de màgia han
format part d’aquesta trajectòria.

C

Han participat més de 500 mags, dels quals 350
de tot l’estat, entre professionals i amateurs, i 120
mags professionals procedents dels cinc continents.

C

Més de 100.000 espectadors/es han vist les gales de
màgia a través de TV3
El Festival ha acollit diferents estrenes d’espectacles de màgia professional.

C

S’han presentat espectacles inèdits, com el de
“màgia a cegues” de Juan Esteban Varela.
S’ha instaurat una trobada anual de
mags de tota Catalunya.
S’ha col·laborat amb diferents entitats solidàries
mitjançant la Gala de Màgia Solidària que ha
permès, amb la seva recaptació, portar la màgia als
camps de refugiats del desert del Sàhara, al Senegal
i a la República Dominicana.
Els mags més mediàtics i reconeguts dins l’àmbit de
l’Estat han participat amb els seus espectacles dins
del Festival en diverses ocasions: Juan Tamariz,
Mag Lari, Antonio Diaz ‘Mago Pop’, Màgic
Andreu, Jorge Blas, Jandro, Dani Daortiz, Luis
Pardo, Anthony Blake...
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Pels tallers de formació de màgia han passat
més de 1000 infants.
S’han involucrat joves lectors dins el món de la
màgia amb el projecte: “literatura i màgia”.
Durant aquests 20 anys el Festival ha aconseguit
crear una cantera de mags i l’associació de mags de
Badalona n’és un bon exemple.
El Festival de Badalona és el promotor del premi LiChang que s’atorga al festival Magicus de Barcelona.
S’han editat, conjuntament amb el Museu de Badalona, dos llibres que giren al voltant de la màgia:
“Li-Chang, el xinès de Badalona” i “Mag i Màgia a
Catalunya, una visió històrica”.
Creació i muntatge, amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona i el Museu de Badalona,
d’una exposició única de Li-Chang i el món de la
màgia amb material inèdit de l’artista.

Introducció
Enguany estem de celebració: 20è aniversari del Festival Internacional de Màgia de Badalona!
Vàrem iniciar, ara ja fa dues dècades, amb el nom de Memorial Li-Chang, un camí ple de somnis, il·lusions
i també lluita, perquè no dir-ho, que ens ha portat a seguir, encara avui en dia, rendint homenatge a Joan
Forns i Jordana (1916-1998), el “Dimoni Groc”, o “el Xinès de Badalona”, com se’l coneixia, un il·lusionista amb majúscules!
Han estat 20 anys sembrant llavors màgiques: gales Internacionals, espectacles solidaris, tallers de formació, conferències, espectacles familiars, creació de cantera badalonina, presentacions a biblioteques,
a hospitals... 20 anys dels que ara, veient-ne el fruit, en sentim un gran orgull.
Gràcies a tot el públic que ha confiat en aquest projecte! Ara som, no tant sols un Festival de Màgia referent
en l’àmbit internacional sinó, el que més ens omple, una senya d’identitat de la ciutat de Badalona.
El nostre secret: il·lusió i passió. El nostre desig: tenir força per a 20 anys més!

Enric Magoo. Director Artístic del Festival
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Nota de premsa
EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÀGIA DE BADALONA –
XX MEMORIAL LI-CHANG CELEBRA ELS SEUS 20 ANYS
AMB UNA PROGRAMACIÓ DE LUXE
De l’1 de febrer a l’1 de març, Badalona es converteix en l’epicentre internacional de la màgia amb actuacions als tres centres d’arts escèniques: Teatre
Zorrilla, Teatre Principal, Teatre Blas Infante, i amb un gran nombre de tallers i
activitats arreu de la ciutat.
L’edició d’enguany compta amb els espectacles de diversos mags reconeguts
amb múltiples premis nacionals i internacionals, com el Mag Marín, el mag
Woody Aragón, els portuguesos Tá na manga o el finlandès Marko Karvo.
Una edició que ressalta l’esforç de 20 anys per mantenir viu el llegat màgic d’en
Joan Forns i Jordana, més conegut com “Li-Chang”
Badalona, gener del 2020. El Festival Internacional de Màgia de Badalona – Memorial Li-Chang, una de
les demostracions de màgia més destacades a nivell nacional i internacional, celebra la seva 20a edició
amb una sèrie d’espectacles únics que ressalten la trajectòria del festival i l’esforç per mantenir viu el llegat
del “Xinès de Badalona”. Una programació que combina propostes arriscades de caire internacional amb
d’altres innovadores d’artistes locals.
Entre aquests espectacles, destaca la proposta que arribarà el 16 de febrer a les 19h. al Teatre Principal
de la mà del reconegut il·lusionista i director del festival Enric Magoo que celebra els seus 40 anys a sobre
de l’escenari amb ‘Confidències d’un prestidigitador’, on l’artista desvetlla com la màgia es genera amb
tot allò que no es veu a l’escenari i on s’inclou el número guanyador del 3r Premi Mundial de Màgia Còmica.
Aquesta 20a edició començarà amb la IV Trobada de Mags de Catalunya de la mà del Mag Pau Segalés.
Una animació itinerant de màgia recorrerà el Centre Comercial Màgic durant el Dissabte 1 de febrer
(12:00-14:00 h i 16:30-20:30 h) i comptarà amb la participació de 20 mags de diverses associacions
de Catalunya (l’ACAI-SEI - Cercle de Barcelona-Societat Espanyola d’Il·lusionisme, l’Associació de Mags
Il·lusionistes de Lleida, el Cercle Màgic Tarragona - Tarradacabra i l’Acadèmia Màgica de Girona – Societat
Espanyola d’Il·lusionisme).
El Dissabte 8 de febrer (20:30 h), el Teatre Principal de Badalona acollirà la funció “Màgia i humor” que
serà presentada pel mestre de cerimònia atípic i polifacètic Marcel Tomàs. La combinació de la màgia
còmica del Mag Marín, un jove mag divertit i atrevit que ha estat guardonat amb el Premi Nacional de
Màgia, amb la màgia clàssica de cartes amb Woody Aragón, un dels mags més influents a nivell mundial
i guanyador en dues ocasions del Premi mundial de Cartomàgia el 2011 i 2014, fa que sigui una de les
propostes més esperades del festival.

La Gala Internacional de Màgia arriba de divendres 21 al diumenge 23 de febrer, amb les actuacions
dels millors mags del moment dalt l’escenari del Teatre Zorrilla. Des del Perú arriba Gisell, premiada al
Congrés Nacional de Màgia 2017, per oferir-nos la seva especialitat en manipulació i màgia argumen-
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tada. Els portuguesos Tá Na Manga porten un show original i poètic, on es pot veure un concert de
baralla i piano a quatre mans! Des d’Itàlia, el mag Shezan transportarà al públic a un món fantàstic a
la recerca d’un geni màgic amb les seves llànties. Des de les terres de l’Europa nòrdica, ens arriba un
mag finlandès, el Marko Karvo, guanyador del primer premi als Campionats del Món de Màgia FISM
2015, i que ofereix el millor espectacle de màgia amb aus que es pot veure avui dia. Des del sud de la
península arriba el mag sevillà, Hector Ruiz, que presentarà el número de grans il·lusions que va fer en
el programa «Penn and teller’s fool us!» de la televisió de Las Vegas. El fil conductor de la gala anirà a
carrec de Jaime Figueroa, un mag madrileny innovador i pervers que demostrarà que la màgia també
pot ser molt divertida.

Menció Honorífica a una vida dedicada a la màgia
La menció honorífica dins del Memorial Li-Chang es concedeix cada any a una personalitat o empresa del
món de la màgia en reconeixement a la seva carrera artística i trajectòria professional. En la celebració dels
20 anys, el premi s’otorga al mag i ventríloc Andreu Selvin, més conegut com el Mag Selvin, que celebra
aquest any els seus 50 anys d’experiència en escenaris, televisió i ràdio donant vida als seus múltiples
personatges. Una llarga trajectòria d’espectacles que han divertit i sorprès a públics de totes les edats.
Els secrets i curiositats del seu art, l’han portat, durant tots aquests anys, per sales de festes, teatres,
TV i ràdio, així com a crear i dirigir diversos festivals internacionals de màgia, com els de Balaguer o Sta
Susanna. En Selvin, que ha estat guardonat en diverses ocasions amb premis com el Premi a l’Actuació
més Original del Concurs Nacional Juvenil de Màgia de TVE, compta amb una llarga trajectòria al món
televisiu - fent programes, com “Un, dos tres” i “Angel Casas Show”- i al món dels festivals - dirigint el
“Medimagic” i el “Festival de Música de Mediona”.
El premi es lliurarà públicament durant el transcurs de la Gala Internacional de Màgia del divendres 21 de
febrer, a les 20.30h. al Teatre Zorrilla.
D’altra banda, durant la sessió del Diumenge 23 a les 19h, es lliurarà el Premi Li-Chang a aquell mag
o grup que hagi actuat a les gales de màgia i hagi obtingut 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 punt final del festival el posa la Gala Solidària de Màgia, que tindrà lloc el diumenge 1 de març (18h)
al Teatre Blas Infante, a la qual MagiKart – una associació de màgia de Badalona nascuda a partir d’edicions anteriors – i Daniel Sánchez - Premi Jove Li-Chang 2019 - presentaran una última jornada plena
de dinamisme i dansa que compta amb la participació de l’escola Danzalona. La recaptació de la gala es
destinarà al projecte Solidarimàgia, una iniciativa que porta la màgia a les regions més desfavorides del
món, i que enguany actuarà al Senegal.

Activitats paral·leles
A banda dels espectacles programats en sales, el Festival Internacional de Màgia de Badalona també
ofereix la possibilitat de participar en diverses activitats organitzades en varis punts de la ciutat amb la
intenció d’omplir de màgia els seus carrers i arribar a tothom.
El festival també organitza espectacles de màgia en varies biblioteques i centres cívics de la ciutat, així
com diversos tallers per a nens i nenes de 6 a 12 anys i el taller de formació “Màgia i il·lusionisme” per a
mestres i educadors/es. En la programació també destaca la participació de les biblioteques de Badalona
en la celebració de la Harry Potter Book Night amb tallers i activitats, que tindran lloc el 6 de febrer.
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IV Trobada de mags de Catalunya
Lloc: Centre Comercial Màgic. Av. Concòrdia, Badalona
Dia: Dissabte 1 febrer
Hores:
12:00 a 14:00h -- Animació itinerant de a càrrec del Mag Pau Segalés
16:30h a 20:30h -- Espectacle de 20 mags al vestíbul
Preu: Gratuït

Durant tot el dia tindreu l’oportunitat de veure màgia de prop. Per aquesta ocasió comptarem amb una
animació itinerant de màgia pel Centre Comercial a càrrec del Mag Pau Segalés 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 :

C
C
C
C

ACAI - SEI (Cercle de Barcelona - Societat Espanyola d’il·lusionisme)
AMIL - SEI (Associació de Mags il·lusionistes de Lleida)
Cercle Magic Tarragona (Tarracadabra)
AMG-SEI (Acadèmia Màgica de Girona - Societat Espanyola d’Il·lusionisme
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Màgia i humor
Lloc: Teatre Principal. Carrer de Francesc Layret, 41

Fitxa artistica

Dia: Dissabte 8 de febrer

Direcció: Enric Magoo

Hora: 20:30 h

Presentador: Marcel Tomàs

Preu: 18 €

Mags: Mag Marín i Woody Aragón

La màgia i l’humor, una combinació explosiva, arriben al XX Memorial Li-Chang de la mà d’aquest espectacle. Gaudirem d’un mestre de cerimònia atipic i polifacètic que té un llenguatge propi de l’humor: el
showman Marcel Tomàs…
Gaudirem de la màgia còmica del Mag Marín, un jove mag divertit i atrevit que ha estat guardonat amb el
Premi Nacional de Màgia i que, a més, ha guanyat la primera edició del programa televisiu Pura màgia…
I gaudirem de la màgia clàssica de cartes amb un dels mags més influents a nivell mundial, el mag Woody
Aragón, guanyador en dues ocasions del Premi Mundial de Cartomàgia els anys 2011 i 2014.
Preparats per gaudir-ne?

Woody Aragón
Mag

ín
Mar

Mar
cel
Tom

às
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Calendari d’activitats

Calendari d’activitats

Febrer

1 - dissabte

3 - dilluns

4 - dimarts

5 - dime

Trobada de Mags
de Catalunya

Aprenent de mag
de 6 a 12 anys
$KDNKQVGEC.NGŜÒ
Xavier Soto
17.30 h

Brando y Silvana
Biblioteca Lloreda
17.30 h

Aprenent
de 6 a 12
Biblioteca
Casageme
Argenté. 1

10 - dilluns

11 - dimarts

12 - dimecres

13 - dijous

14 - dive

Aprenent de mag,
de 6 a 12 anys
$KDNKQVGEC.NGŜÒ
Xavier Soto
17.30 h

Mag Txema
Biblioteca Canyadó i
Casagemes - Joan
Argenté. 17.30 h

Aprenent de mag
de 6 a 12 anys
Biblioteca Canyadó i
Casagemes - Joan
Argenté. 17.30 h

Jordi Pota
$KDNKQVGEC5CPV4QE
18 h

Realitat o
'URCK$GVĥ
Col·loqui Espectacl

Centre Comercial Màgic
Av Concòrdia
De 12 a 14 h i
de 16.30 a 20.30 h

Màgia i Il·lusionisme
%GPVTGFG4GEWTUQU
Pedagògics
17.30 h

Joana Andreu
Biblioteca Llefià
Xavier Soto. 18 h

18 - dimarts

19 - dimecres

20 - dijous

21 - divendres

22 - diss

Màgia i Il·lusionisme
%GPVTGFG4GEWTUQU
Pedagògics.
17.30 h

Selvin
Biblioteca Pomar
18 h

David el Mag
Biblioteca Can
Casacuberta
18 h

Gala Internacional
de Màgia
Teatre Zorrilla
20.30 h

Gala Inte
de Màgia
Teatre Zor
20.30 h

27 - dijous

Aprenent de mag
de 6 a 12 anys
Biblioteca Canyadó i
Casagemes - Joan
Argenté. 17.30 h

La bibliot
de Matild
Saltamart
12:00 h

Màgia d’aprop
Bar del Círcol
18.45 h

Març

La Dama Inquieta
$KDNKQVGEC5CPV4QE
18 h

Totes les activitats són possibles gràcies a:
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1 - diumenge

3 - dimarts

10 - dim

Gala Solidària de Màgia
Teatre Blas Infante
18 h

Màgia i Il·lusionisme
%GPVTGFG4GEWTUQU
Pedagògics
17.30 h

Màgia i Il
%GPVTGFG
Pedagògi
17.30 h

ts

5 - dimecres

6 - dijous

8 - dissabte

lvana
loreda

Aprenent de mag
de 6 a 12 anys
Biblioteca Canyadó i
Casagemes - Joan
Argenté. 17.30 h

Melanie
Centre Cultural
L’Escorxador – NAU3
18 h

Màgia i Humor
Teatre Principal
20.30 h

s

5CPV4QE

Harry Potter
Book Night
Biblioteques
de Badalona

14 - divendres

16 - diumenge

17 - dilluns

Realitat o ficció?
'URCK$GVĥNKC
Col·loqui - 18 h
Espectacle - 18.45 h

%QPHKFèPEKGU
d’un prestidigitador
Enric Magoo
Teatre Principal
19 h

Aprenent de mag,
de 6 a 12 anys
$KDNKQVGEC.NGŜÒ
Xavier Soto
17.30 h

23 - diumenge

25 - dimarts

nacional

Gala Internacional
de Màgia
Teatre Zorrilla
20.30 h

Gala Internacional
de Màgia
Teatre Zorrilla
12 h i 19 h

Màgia i Il·lusionisme
%GPVTGFG4GEWTUQU
Pedagògics
17.30 h

usionisme
4GEWTUQU
s

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:
www.teatrezorrilla.cat

22 - dissabte

ts

Teatre Zorrilla
C/ Canonge
Baranera, 17
08911 Badalona
Tel. 93 384 40 22
Horaris de taquilla
Dijous, divendres
i dissabte:

ndres

illa

Venda d’entrades

La biblioteca màgica
de Matilda
Saltamartí Llibres
12:00 h

10 - dimarts

17 - dimarts

Màgia i Il·lusionisme
%GPVTGFG4GEWTUQU
Pedagògics
17.30 h

Màgia i Il·lusionisme
%GPVTGFG4GEWTUQU
Pedagògics
17.30 h

Actuacions a teatres
Actuacions a
biblioteques
Tallers a biblioteques
Altres activitats
Trobada de Mags
de Catalunya
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Confidències d’un prestidigitador
Lloc: Teatre Principal. Carrer de Francesc Layret, 41

Fitxa artistica

Dia: Dissabte 16 de febrer

Direcció i iI·lusionista: Enric Magoo

Hora: 19:00 h

Escenografia: Enric i Ana Ruiz

Preu: 12 €

Vestuari: Agusti Bardella i Dressart

Durada: 1h 15 min

Efectes màgics: Magicus, Realitats Impossibles i Xavier Tàpia

40 anys de professió, 40 anys d’il·lusions!
I per celebrar-ho, l’Enric Magoo, el director del ja cèlebre Festival Internacional de Màgia de Badalona, ens
presenta un espectacle inèdit i original per mostrar-nos com la màgia del teatre la genera tot allò que no
veiem en un escenari.
Ara, però, està molt disposat a despullar-se per descobrir-nos, en una festa íntima, l’autèntic i meravellós ritual que ha forjat durant tota una vida dedicada a la màgia, dedicada a emocionar, dedicada a fer-nos somiar.
40 anys de professió, 40 anys de somnis! Per molts anys, Enric!
Espectacle de màgia amb el número guanyador del 3r Premi Mundial de Màgia Còmica.
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Currículum Enric Magoo
Durant els seus 40 anys de professió, l’Enric Magoo, a més de ser, des del 2001 el director artístic del
Festival Internacional de Màgia de Badalona, Memorial Li-Chang, ha participat en els millors Festivals
Internacionals de Màgia de tot el món i ha tingut una especial dedicació per als espectacles infantils,
mesclant pedagogia i espectacle en la màgia. I tot això sumat a donar solucions a les necessitats màgiques i d’efectes especials del món de l’espectacle.
L’Enric va començar la seva trajectòria professional essent soci fundador de diverses societats o associacions, com de la Societat Porto-riquenya d’il·lusionistes a SAM Assembly # 210, l’any 1984, de l’Associació
Catalana de Mags Il·lusionistes Professionals i Empresaris, l’any 1994, i també va ser el Soci d’Honor de
la Societat Espanyola d’Il·lusionisme, l’any 1995. Des del 2005 ha estat membre del jurat als Congressos
Nacionals de Màgia i el 2007 va ser assessor de Cia Mag Lari, ‘Il·lustracions’’, una producció de TV3 i Sony TV.
Ha participat en una gran quantitat d’espectacles, com ara el «Nou Memory» de Focus al Teatre Tívoli,
‘’L’Augment’’ d’Escena Alternativa al Teatreneu o ‘’Coses meves’’ al Cafè Teatre Llantiol. Juntament amb
La Cubana va ser part de ‘’Me lo dijo Pérez’’, ‘’Una nit d’Òpera’’, i ‘’Mummy I wanna be famous’’. Va ser
partícip també del Festival Grec amb ‘’Little Night Music’’ i d’’’Ay, Carmela’’al Teatre Tantarantana. Va
formar part de ‘’Poe’’ al Teatre Poliorama, amb Dagoll Dagom, i d ’‘’El barret de Copa’’, dirigit per Jordi
Mesalles, al Centre d’arts escèniques del Vallès i Teatre Lliure.
Va formar part també de Cia Teia Moner amb ‘’Somni d’una nit d’estiu’’, que va obtenir el Premi Xarxa 2000
i de Cia Mag Lari a ‘’Estrellas de la Mágia’’, que va ser el Millor espectacle de Tàrrega el 2003. Amb Jordi
Sabatés va participar a ‘’El tren dels somni’’ al Teatre Nacional de Catalunya i amb Civi Civiac Produccions
a ‘’Magic Casting’’ i ‘’Gran Zampano’’, que es va endur el Premi mundial de màgia de carrer el 2014.
Porta quatre dècades creant estil i història amb més de 5.000 actuacions i ha estat el guanyador d’un
gran nombre de premis, entre ells el Gran Premi Nacional de Màgia a Oviedo el 1987 i a Valladolid el
1995. L’any 1991 va ser el guanyador del 3r Premi Mundial de Màgia Còmica (FISM) a Lausana (Suïssa)
i dos anys més tard van atorgar-li la Vareta de Plata i Gran Premi a la IXa Edició de Monte-Carlo Magic
Stars. Entre d’altres guardons, va guanyar també el Premi FIMAG a la Fira Internacional de Màgia de
Torruella de Montgrí el 2015 i, dos anys més tard, va ser el guanyador del Premi Trajectòria Magicus al
VIII Festival de Màgia Jove de Barcelona. L’últim premi rebut ha estat la Medalla d’Or de Màgia Còmica
al Merlin Awards, International Magi-cians Society, el 2018.
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Gala Internacional de màgia
XX Memorial Li-Chang
Lloc: Teatre Zorrilla. Carrer del Canonge Baranera, 17

Fitxa artistica

Dia i hora:

Direcció: Enric Magoo

Divendres 21 de febrer a les 20.30h. Abonament B

Presentació: Jaime Figueroa

Dissabte 22 de febrer a les 20.30h.

Mags: Gisell (Perú), Tá Na Manga (Portugal), Shezan (Italia),

Diumenge 23 de febrer a les 12h.

Hector Ruiz (Sevilla) i Marko Karvo (Finlàndia)

Diumenge 23 de febrer a les 19h. Abonament A
Preu: 22 € a 16 € segons zona i dia
Durada: 1h 30 min

Al llarg d’aquests vint anys, les gales internacionals del festival s’han anat convertint en un referent a nivell
mundial i això ha fet que els millors mags del moment hagin volgut actuar a l’escenari del Teatre Zorrilla.
Volem seguir sent referent i, per això, seguim apostant per uns mags de gran nivell que han obtingut
reconeixement a tot el món.
En aquest gala ens emocionarem amb la maga peruana Gisell, premiada tant al Congrés Nacional de
Màgia 2017 com a Uruguai, on va obtenir el guardó FLASOMA 2015 en l’especialitat de manipulació
i màgia argumentada.
També comptarem amb els mags portuguesos Tá Na Manga. L’espectacle, original i poètic, que ens presentaran ha estat reconegut amb múltiples premis mundials com el Mandrake d’or o el FISM. I a més,
podrem gaudir d’un concert de baralla i piano a quatre mans!
Des d’Itàlia, el mag Shezan ens transportarà a un món fantàstic a la recerca d’un geni màgic
amb les seves llànties.
Des de les terres de l’Europa nòrdica, ens arribarà un mag finlandès, el Marko Karvo, guanyador del primer
premi als Campionats del Món de Màgia FISM 2015. Vindrà a oferir-nos el millor espectacle de màgia amb
lloros voladors que es pot veure avui dia. Estem convençuts que us encantarà!
Des del sud de la península ens arriba el mag sevillà, Hector Ruiz, que ens presentarà un número de gran
il·lusions que va fer en el programa «Penn and teller’s fool us!» de la televisió de Las Vegas.
Tots aquests mags estaran presentats per Jaime Figueroa, un mag madrileny innovador i pervers que
ens demostrarà que la màgia també pot ser molt divertida.
Un cartell increïble per celebrar junts aquest vintè aniversari!
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Premi honorífic – Menció honorífica
El lliurament del premi, s’inclou dins la Gala Internacional de Màgia del Divendres 21 de febrer a les 20:30h.

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 artistica i trajectòria professional. Es lliurarà públicament
durant la Gala Internacional.
Menció honorífica dels anys anteriors:

C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C

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 )

El mag i ventríloc Selvin celebra aquest any els seus 50 anys
d’experiència en escenaris, televisió i ràdio donant vida als seus
múltiples personatges. Una llarga trajectòria d’espectacles que
han divertit i sorprès a públics de totes les edats.
Els secrets i curiositats del seu art, l’han portat, durant tots
aquests anys, per sales de festes, teatres, TV, i ràdio, així com a
crear i dirigir diversos festivals internacionals de màgia, com els
de Balaguer o Sta Susanna.
Primer premi nacional en Ventrilòquia l’any 1971, va col·laborar
durant quatre anys en el programa «Protagonistas» de Luís del
Olmo amb la seva nina «Loli». El seu pas per la televisió també
ha estat ben ampli i divers, com a guionista i actuant dels programes «La màgica màgia del Màgic Andreu» i «Màgic» de TV3, com
a co-presentador i guionista amb Juan Tamariz de «Por arte de
magia» a TVE i, en aquesta mateixa cadena, com a actuant dels
programes «Circo de TVE», «Fantástico» i «Un, dos, tres».
A nivell internacional, va presentar l’any 2001 al «World Magic
Seminar» de las Vegas el joc de la seva creació «Telefonant David
Coperfield» davant dels millors mags d’Estats Units i, uns anys
abans, va realitzar un tourné teatral per Colombia amb els millors
mags del món. Així mateix, durant els anys 2017 i 2018 va ser
assessor de la nova sèrie de televisió del canal Discovery Max «El
Mago Pop», venuda a 120 països.
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Premi Li-Chang
Gala Internacional de Màgia
El lliurament del premi, s’inclou dins la Gala Internacional de Màgia del Diumenge 23 de febrer a les 19h.

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 23 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, www CÀRREC JORDI JANÉ)
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Gala Solidària de Màgia
Lloc: Teatre Blas Infante. Carrer Andrés Segovia, 45

Fitxa artistica

Dia i hora: Diumenge 1 de març

Direcció: Enric Magoo

Hora: 18.00 h

Coordinació: Mag Nani

Preu: 5 €

Mags: Guillem Bautista, Álvaro Cortes i Mag Alouette ( MagiKart ) i

Durada: 1h 30 min aprox.

Daniel Sánchez ( Premi Jove Li-Chang 2019 )
Ballarines : Escola de dansa Danzalona

El festival de màgia compleix 20 anys de trajectòria i, durant tot aquest temps, milers d’infants han passat
pels diversos tallers organitzats per impregnar-se de l’art de la màgia.
N’és un exemple clar la creació de la primera associació de mags de Badalona! Sota el titol Magikart, ens
presentaran una màgia jove i dinàmica, acompanyats dalt de l’escenari pel Premi Jove Li-Chang 2019
Daniel Sánchez, escollit dins del Festival Magicus de Barcelona.
L’espectacle comptarà també amb la màgica coreografia de l’univers de Harry Poter, a càrrec de l’escola de dansa Danzalona.
La recaptació d’aquesta gala es destinarà al projecte Solidarimàgia, una iniciativa que porta la màgia a les
regions més desafavorides del món. En l’edició d’enguany la regió escollida serà el Senegal.
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Altres activitats màgiques
A partir del dilluns 17 de febrer
Setmana de la màgia amb tallers, xerrades i actuacions de màgia Mags convidats: Guillem
Bautista i Maga Gisell

siquelady
ga P
Ma

Escola Betúlia de Badalona
Carrer del Progrés, 41, Badalona
Dissabte 22 de febrer a les 12:00h
Actuació de màgia «La Biblioteca màgica de Matilda» de la maga Psiquelady
Saltamartí Llibres
Carrer del Canonge Baranera, 78, Badalona
A partir del 24 de febrer
Setmana de la màgia amb tallers, xerrades i actuacions de màgia
Mag convidat: Enric Magoo

n

goo

E

Escola Pública Joan Coret de Badalona
Plaça Voluntaris Olímpics, 3, Badalona

Ma
ric

Actuacions, tallers i xerrades de màgia
ACTUACIONS
Dimarts 4 de febrer, a les 17.30 h
BIBLIOTECA LLOREDA
Actuació a càrrec de Brando i Silvana
Dijous 6 de febrer, a les 18 h
CENTRE CULTURAL L’ESCORXADOR – NAU3
Actuació a càrrec de Melanie
El dijous 6 de febrer, 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: El Torneig dels Tres Bruixots
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Dimarts 11 de febrer, a les 17:30 h
BIBLIOTECA DE CANYADÓ I CASAGEMES – JOAN ARGENTÉ
Actuació a càrrec de Mag Txema
Dimecres 12 de febrer, a les 18 h
BIBLIOTECA LLEFIÀ - XAVIER SOTO
Actuació a càrrec de Joana Andreu
Dijous 13 de febrer, a les 18 h
BIBLIOTECA SANT ROC
Actuació a càrrec de Jordi Pota
Dimecres 19 de febrer, a les 18 h
BIBLIOTECA POMAR
Actuació a càrrec de de Selvin
Dijous 20 de febrer
BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA (a les 18 h)
Actuació a càrrec de David el Mag
BAR DEL CÍRCOL (a les 18,45 h)
Actuació de màgia d’aprop al bar del Círcol, amb la col·laboració del Teatre del Círcol i Natura i màgia,
mag convidat, Mag Nani
Dijous 27 de febrer, a les 18 h
BIBLIOTECA SANT ROC
Actuació a càrrec de La Dama Inquieta
TALLERS
Taller iniciació per a nens de 6 a 12 anys. 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.
Els dilluns 3, 10 i 17 de febrer, a les 17:30 h
BIBLIOTECA LLEFIÀ - XAVIER SOTO
Curs d’aprenent de mag per a nens i nenes de 6 a 12 anys A càrrec de David El Mag
Els dimecres 5, 12, 19 de febrer, a les 17.30 h
BIBLIOTECA DE CANYADÓ I CASAGEMES – JOAN ARGENTÉ
Curs d’aprenent de mag per a nens i nenes de 6 a 12 anys A càrrec de Cristina Ferrer
Taller de formació per a mestres i educadors/es: MÀGIA I IL·LUSIONISME
Taller de formació per a mestres i educadors/es A càrrec d’Enric Magoo i Matilde Gálvez
Centre de Recursos Pedagògics
Av. del Maresme, 212, 08918 Badalona
22
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Els dimarts 11, 18 i 25 de febrer i el 3, 10 i 17 de març, a les 17:30 h
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
LITERATURA I MÀGIA
Divendres 14 de febrer, a les 18H, Espai Betúlia. Realitat o ficció?
Amb Enric Magoo, Jordi Sierra i Fabra, i el mag Guillem Bautista
18 h Col·loqui L’aprenent de bruixot i els invisibles, de Jordi Sierra i Fabra, i Enric Magoo. 18.45h. Espectacle de màgia a càrrec de Guillem Bautista
Bruixeria, pocions, encanteris… Màgia?
Una proposta dirigida a públic juvenil que vincula la literatura i el món de la màgia a partir de l’obra
L’aprenent de bruixot i els invisibles, de Jordi Sierra i Fabra.
L’activitat comptarà amb l’escriptor Jordi Sierra i Fabra i amb el mag i director del Festival Internacional
de Màgia Li-Chang, Enric Magoo. Serà un format de tertúlia obert i distès que tractarà sobre diferents
aspectes de l’obra i el món de la màgia, i que inclou l’espectacle del mag badaloní Guillem Bautista.
Totes les activitats són possibles gràcies a:

C
C
C
C
C
C
C

FISM
ACIMPE
Espai Betúlia
Natura i màgia
Educa – Borràs
Mágicus
Biblioteques de Badalona

C
C
C

Centres cívics

C

Generalitat de Catalunya. Departament
d’Educació. Servei educatiu Ciutat de
Badalona

C
C

Teatre el Círcol

Nau-3
Saltamarti llibres Escola Betúlia Escola Joan
Coret

Danzalona

Contacte de premsa
Carmen Vicente
Carmen.vicente@weareboth.com
93 318 26 50 | 696 130 783
Jordi Trilla
jordi.trilla@weareboth.com
93 318 26 50 | 671 612 807

Luis Rodríguez
luis.rodriguez@weareboth.com
93 318 26 50 | 675 520 602
Núria Carles Raméntol
comunicacio@badalonacultura.cat
93.464 47 12
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Informació d’interès
Venda d’entrades
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
A través de la pàgina web www.teatrezorrilla.cat

Ho organitza:

Ho patrocina

Hi col·labora:

Amb el suport de:
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