Li-Chang
El Demonio Amarillo

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

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.

El llegat de Joan Forns i Jordana
“Li-Chang” (1916-1998) és 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.

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

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”.
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Ho organitza:

Amb el support de:

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

Mitjans de comunicació oficials:

#lichang

Disseny: Estudi Ramon Carreté

@FestMagiaBadalona

@memoriallichang

@zorrillabdncat

Enric Magoo. Director Artístic del Festival.

13/02
20 h

Màgia i humor

21/02
18 h

The Postman

Teatre Margarida
Xirgu

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?

Teatre
Margarida
Xirgu

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.

1h 30min
Preu: 18 €

Descomptes: sí

Direcció:
Enric Magoo
Presentador:
Dani Pérez
Mags:
— Jandro

Descomptes: no

Direcció i
interpretació:
Txema Muñoz
Banda sonora
original: Tomás Peire
i Lucas Peire
Escenografia: Placton
escena, StageLab
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— Xulio Merino

55 min
Preu: 6 €
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28/02
12 h i 19h
Teatre Zorrilla
1h 30min
22 €
(el dia 28 a les 12 h: 16 €)
Descomptes: sí
Direcció:
Enric Magoo
Presentador:
Karim
Mags i magues:
— Rubén Vilagrand
(Andalusia)
— Solange Kardinaly
(Portugal)
— Marco Zoppi & Rolanda
(Itàlia)
— Héctor Mancha
(Canàries)
— Mag Edgard
(Catalunya)
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Gala Internacional de Màgia
XIX Memorial Li-Chang
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’Itàlia 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!
Museu de Badalona - Cartell (54 x 33,5 cm), any 1946.

26 i
27/02
20 h

Rubén Vilagrand
(Andalusia)

Marco Zoppi
& Rolanda
(Itàlia)

Solange Kardinaly
(Portugal)

Héctor Mancha
(Canàries)

Mag Edgard
(Catalunya)

Karim

26/02
20 h
Gala
Internacional
de Màgia

Menció
honorífica

07/03
18 h

Gala solidària
de màgia

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.

Teatre
Blas Infante

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.

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)

1h 30min
Preu: 6 €

Descomptes: no

Direcció:
Enric Magoo
Coordinació:
Mag Nani
Presentador:
Mag Caru
Mags:
— Mag Rovi
— Roger Sala

28/02
19 h

Premi Li-Chang

Gala
Internacional
de Màgia

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
telemàtic 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.
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— Doble A
— Dídac
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23/02
20 h
2, 9,
16, 23 i
30/03
18 h
Telemàtic
1h 30min
Hi col·labora:
— Centre de Recursos
Pedagògics de
Badalona

Curs de formació
per a docents
Els jocs de mans són una eina per millorar les competències comunicatives,
d’autonomia i iniciativa personal.
El curs serà telemàtic prèvia inscripció al Centre de Recursos Pedagògics de la
Ciutat: www.sebadalona.cat.
A càrrec d’Enric Magoo i Maty Gálvez
Objectius didàctics del taller
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, intel·lectuals i emocionals de l’alumnat.
Cronograma
6 sessions telemàtiques d’1h 30min. cada una.

Calendari d’activitats
13/02

19/02

21/02

dissabte

divendres

diumenge

Màgia i Humor
Teatre Margarida
Xirgu
20 h

The Postman Funció escolar
Teatre Margarida
Xirgu
10 h

The Postman
Teatre Margarida
Xirgu
18 h

23/02

26/02

27/02

dimarts

divendres

dissabte

Curs de formació per
a docents
18 h

Gala Internacional
de Màgia
Teatre Zorrilla
20 h

Gala Internacional
de Màgia
Teatre Zorrilla
20 h

Menció honorífica
20 h

— Departament
d’Educació de la
Generalitat de
Catalunya

28/02

7/03

diumenge

diumenge

Gala Internacional
de Màgia
Teatre Zorrilla
20 h

Gala Solidària
de Màgia
Teatre Blas Infante
18 h

Premi Li-Chang
19 h

Totes les activitats són possibles gràcies a:
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2, 9, 16,
23 i 30
/03
dimarts
Curs de formació
per a docents
18 h

Com a mesura
excepcional, les entrades
de tots els espectacles es
vendran exclusivament
per Internet a la web
www.teatrezorrilla.cat.
(Badalona Cultura assumirà
la comissió de la venda
electrònica per facilitar-vos la
compra per aquest canal.)

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.

Venda en línia
- A través de la pàgina web
www.teatrezorrilla.cat
- Plataforma de venda
d’entrades 4tickets
Informació de descomptes:
www.teatrezorrilla.cat

Torna la Màgia.
Torna el Festival
Li-Chang de
Badalona.

#lichang

@FestMagiaBadalona

@memoriallichang

@zorrillabdncat

Venda d’entrades: teatrezorrilla.cat

