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PROGRAMACIÓ
 

 

SOMRIURES
Amb Mag Edgard

 

 

 

El Mag Edgard, amb el seu reconegut segell de qualitat i teatralitat, ens porta al Memorial Li-Chang 

Somriures, un espectacle lleuger, fi, dinàmic i alegre per a tota la família que busca apassionadament 

donar-nos tots els motius per fer bona aquella frase que diu: “avui és un bon dia per somriure”.

La seva màgia ens demostrarà que el somriure és l’única línia corba que ho redreça tot. Alegria, 

satisfacció, felicitat, el somriure innat.

Data i hora: Diumenge 12 de febrer a les 18h

Durada: 1h

Lloc: Teatre Margarida Xirgu

Preu: 6 €

Altres: Espectacle familiar  

(recomanat a partir de 5 anys)

Mag Edgard



9

MÀGIA I HUMOR
Amb Murphy, Dania Díaz i Mr. Kebab

Dirigit per Enric Magoo

 

El Teatre Margarida Xirgu es transformarà per art de màgia en tot un cabaret nocturn per acollir una 

nova edició de l’espectacle Màgia i humor.

Atrevit i mordaç, el mag Murphy ens desplegarà tot el seu arsenal de trucs i efectes en una posada en 

escena magistral. Jugant sempre a la confusió, el millor serà no creure’s res del que diu ni la meitat 

del que veiem.

Sí que seran creïbles, i d’allò més, les històries que explicarà la maga veneçolana Dania Díaz a través 

de la màgia de prop. El seu talent i carisma combinant la tècnica i el relat l’ha portat a guanyar 

nombrosos premis i ser finalista del programa Got Talent España i semifinalista a l’America’s Got 

Talent, als Estats Units.

Delirant, irreverent i surrealista serà l’aportació a la gala del mag i còmic Joan Estrader sota el seu 

alter ego Mr. Kebab. Un show enginyós i esbojarrat amb l’humor absurd com a principal protagonista.

Data i hora: Dissabte 18 de febrer a les 20h 

Durada: 1h 30 min

Lloc: Teatre Margarida Xirgu

Preu: 20 € (amb descomptes)

Altres: Aforament reduït

Mr. Kebab

MurphyDania Díaz
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GALA INTERNACIONAL DE MÀGIA - XXIII 
MEMORIAL LI-CHANG

Amb Dario Adiletta (Itàlia), Frères Chaix 

(França), Alana (Alemanya), Hyunjoon Kim 

(Corea), Álvaro Cortés (Badalona) i Mag Marín 

(Granollers)

Presentat per Joaquín Matas 

Dirigit per Enric Magoo

 

Il·lusionistes d’arreu del món es reuniran a Badalona durant el cap de setmana més màgic de l’any 

a la ciutat!

L’escenari del Teatre Zorrilla acollirà, com cada any, les quatre gales internacionals del Festival 

Internacional de Màgia – Memorial Li-Chang per oferir-nos les actuacions més variades i insòlites.

D’Itàlia ens arribarà un dels principals talents emergents del panorama màgic cisalpí, Dario Adiletta. 

La seva creativitat en la manipulació d’elements l’ha fet guanyador en dues ocasions del premi a 

l’originalitat, tant al Congrés Nacional Francès (FFAP) com al Campionat Europeu de Màgia (FISM 

Europa).

Dario Adiletta

Data i hora: 

Divendres 24 de febrer a les 20h

Dissabte 25 de febrer a les 20h

Diumenge 26 de febrer a les 12h i 19h

Durada: 1h 30 min

Lloc: Teatre Zorrilla

Preu: De 24€ a 16€ segons dia i hora  

(amb descomptes)



Hyunjoon Kim

11

Procedents de França, els germans Gaëtan i Godefroy, els Frères Chaix, ens captivaran amb un 

espectacle visual majestuós. Un autèntic ballet aeri que és pura fantasia i que els ha fet volar per tot 

el món.

Des d’Alemanya, la maga Alana ens sorprendrà amb el seu show de mans màgiques que l’ha portat, 

fins i tot, al Castell Màgic de Hollywood.

El mag coreà Hyunjoon Kim ens torna a visitar, després d’haver-ho fet als inicis del festival, i aquesta 

vegada ho farà amb un espectacle que l’ha convertit en un dels millors manipuladors del món: The 

Illusionist.

Frères Chaix

Alana
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Completaran el conjunt dos mags de casa nostra. El jove badaloní Álvaro Cortés oferirà un número 

de màgia teatral madurat durant anys al Memorial Li-Chang i que l’ha portat a assolir recentment el 

Premi Nacional de Màgia. De Granollers, el Mag Marín aportarà colors i purpurina amb un show de 

grans il·lusions. Divertit i juganer, l’espectacle li ha valgut un dels premis més prestigiosos de l’àmbit 

internacional, el Mandrake d’Or francès.

Una gran desfilada del millor talent actual en el món de l’il·lusionisme que serà conduïda amb humor 

i elegància per Joaquín Matas, gran especialista en la màgia d’escena i de proximitat.

Álvaro CortésMag Marín

Joaquín Matas
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MENCIÓ HONORÍFICA

Gala Internacional 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/o trajectòria professional. Es lliurarà 

públicament durant la Gala Internacional.

Aquest 2023 la distinció serà per a Carles Ferrandiz Gutsens, fabricant al taller de la botiga “Mágicus” 

de Barcelona.

Possiblement sigui perquè vaig néixer en una llar en la que els 

meus pares eren mags de professió que de seguida vaig veure 

el que significava: molt d’esforç, dedicació plena, anar d’aquí 

cap allà constantment, actuar en llocs en condicions molt dures 

i, sobre tot, amor als escenaris.

Això últim es el que jo no vaig tenir i per això vaig seguir un 

altre camí: la mecànica. Idear i construir mecanismes, conèixer 

màquines i desmuntar i muntar estris, màquines i motors.

Vaig estudiar la mestria industrial i vaig treballar en diverses 

empreses de diferents temàtiques. Així que podia canviava de 

feina i això em va donar coneixements i experiència.

Data i hora: Divendres 24 de febrer a les 20h

Lloc: Teatre Zorrilla



En tornar del servei militar i veient que el meu pare ne-

cessitava ajuda a la botiga Màgicus, vaig decidir treballar 

amb ell, fabricant estris màgics, caixes, taules i petits estris 

de vegades força complicats, muntatges per espectacles, 

per òperes, per ballets, teatre i, per descomptat, material 

divers per als mags, amb els que en estreta col·laboració, 

desenvolupem aparells i complements molt especials 

que després, amb el seu art a l’escena, s’aconsegueix un 

efecte, un espectacle d’èxit.

Des del primer moment que el pare va crear Màgicus 

d’una forma molt senzilla han passat 74 anys.

Gràcies als col·laboradors, clients, proveïdors i a la família 

hem arribat fins aquí.

Gràcies a tots.

Carles Ferrandiz Gutsens

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)

• Josep Maria Garcia Andrada “Skuesker” (2022)

Carles Ferrandiz Gutsens (1947)

(Fabricant d’Il·lusions)

Un autèntic Geppetto de la màgia. Més de 

50 anys de fabricació exclusiva de màgia al 

taller de la botiga “Màgicus” de Barcelona.
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PREMI LI-CHANG

Gala Internacional de Màgia

 

El Premi Li-Chang es lliura a aquell/a mag/a o grup que actuï a les gales de màgia i obtingui el reco-

neixement més gran per part del públic assistent.

Es posarà a l’abast del públic un sistema de votació telemàtic durant les gales de divendres, dissabte 

i diumenge matí.

El premi es lliurarà durant la gala del diumenge 26 de febrer a la sessió de les 19 h de la tarda.

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 ‘Li-Chang, el xinès de Badalona’, escrit per Jordi Jané)

Data i hora: Diumenge 26 de febrer a les 19h

Lloc: Teatre Zorrilla
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GALA SOLIDÀRIA DE MÀGIA

Amb Aleix Ferrer, Magic Pol, Cesc Alriols i  

Set de màgia

Presentat per Mag Rovi

Dirigit per Enric Magoo i coordinat per Mag Nani

 

Clourem el festival, un any més, al Teatre Blas Infante amb la màgia juvenil d’un conjunt de mags 

presentats amb bones dosis d’humor i ritme musical pel Mag Rovi.

Entre els participants tindrem, com és habitual, el guanyador del Premi Jove Li-Chang 2023, l’Aleix 

Ferrer. Ens presentarà un número de màgia modern, ple de sorpreses, on no només se li apareixen 

cartes del no-res sinó també complements amb els quals no sap què fer, i tot plegat amb un resultat 

inexplicable.

El Magic Pol farà vibrar el públic amb un show que combina humor i música i crea una experiència única.

Data i hora: Diumenge 5 de març a les 18h

Durada: 1h 30 min

Lloc: Teatre Blas Infante

Preu: 6 €

Magic PolAleix FerrerMag Rovi
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El jove mag de 14 anys Cesc Alriols firmarà un número de manipulació de cartes i boles senzillament 

impressionant.

I el duet Set de màgia, amb carisma i capacitat d’improvisació, ens faran viure una experiència amb 

la màgia com a fil conductor i la comèdia i la bogeria com a plats forts.

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.

Cesc AlriolsSet de màgia



18

ALTRES ACTIVITATS MÀGIQUES

TROBADA DE MAGS 
DE CATALUNYA

 

Durant tot el dia tindreu l’oportunitat de veure màgia de prop. Per aquesta ocasió comptarem, al 

matí, amb una animació itinerant de màgia pel Centre Comercial a càrrec del Mag Raffael Fluss amb 

l’espectacle ‘Pedals màgics’; i, a la tarda, al vestíbul, es faran les actuacions de mags de les diferents 

associacions de màgia de Catalunya, tant de màgia de prop com d’escena.

Les associacions participants seran : 

• Associació GENI Barcelona 

• Associació de Mags il·lusionistes de Lleida AMIL - SEI

• Cercle Màgic de Tarragona (Tarracadabra) 

• Associació Màgic Grup Maresme “MGM”

Data i hora: Dissabte 4 de febrer d’11:30h a 

13:30h i de 16h a 20h

Lloc: Centre Comercial Màgic
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100% MÀGIA
Espectacle escolar

 

 

 

El director artístic del Memorial Li-Chang, l’Enric Magoo, ofereix un espectacle escolar amb les millors 

rutines màgiques en què combina magistralment jocs participatius i musicals que fan possible allò 

que aparentment sembla impossible.

Data i hora: Dijous 8 i divendres 9 de febrer 

a les 11h

Durada: 1h 

Lloc: Teatre Margarida Xirgu

Enric Magoo
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LES VIDES DE MARONA
Cinema familiar

 

Un conte de desbordant imaginació i recursos visuals que narra la història d’una gosseta que recorda 

els diferents amos que ha tingut al llarg de la seva vida i als quals ha estimat incondicionalment, 

omplint d’innocència i de llum totes les llars on ha viscut. Un plaer pels sentits ple de formes i colors 

particulars que ens fa viatjar per diferents emocions i experimentar l’amor i la tendresa d’una gosseta 

que busca el seu lloc al món.

Data i hora: Diumenge 19 de febrer a les 12h

Durada: 1h 32 min

Lloc: Teatre Margarida Xirgu

Preu: General: 5 € / Menors 16 anys: 4€
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CURS DE MÀGIA I IL·LUSIONISME PER A DOCENTS

Formació docents

Amb Enric Magoo i Maty Gálvez

 

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.

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

Data i hora: Els dimarts 7, 14, 21 i 28 de 

febrer i el 7 i 14 de març a les 17:30h

Durada: 2h cada sessió

Lloc: Centre de Recursos Pedagògics de 

Badalona
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TALLER DE MÀGIA SOLIDARI

Fundació Acollida i Esperança

Amb l’Associació “Badalona Escola de Màgia”

Data i hora: Dissabtes 11 i 18 de febrer a les 11h

Lloc: Can Banús

 

ACTIVITAT LITERATURA I MÀGIA

A càrrec d’Adrià Aguacil i Mag Alouette

Data i hora: Dimecres 16 de febrer a les 15:30h

Lloc: Institut Escola Sant Jordi

A partir de l’obra ‘La botiga de vides’ d’Adrià Aguacil.

 

ABRAKADABRA KKDVAK

Actuacions

Amb el mag David València

Data i hora: Dissabte 25 de febrer a les 12h

Lloc: Saltamartí Llibres

Adrià Aguacil Mag Alouette



23

ACTIVITATS A LES BIBLIOTEQUES I CENTRES CÍVICS

Espectacles i tallers d’aprenent de mag o maga

Data i hora: Entre el 6 de febrer i el 3 de març a les 17:30h o 18h

Lloc: Sant Roc, Canyadó i Casagemes – Joan Argenté, Pomar, Lloreda, Llefià – Xavier Soto, Nau3 – 

Centre Cultural L’Escorxador, Can Casacuberta-Uclés

Espectacles amb les actuacions de Gisell, Mago Koko, Joana Andreu, David el Mag, Mag Stigman, 

Silvana i Brando, Maga Psiquelady i Jordi Pota 

BIBLIOTECA DATA ESPECTACLE HORA ESPECTACLE IL·LUSIONISTA

SANT ROC 6 de febrer 18h Gisell

CANYADÓ I CASAGEMES - JOAN 
ARGENTÉ

7 de febrer 17:30h  Mago Koko

POMAR 8 de febrer 17:30h Joana Andreu

LLOREDA 9 de febrer 17:30h David el Mag

LLEFIÀ – XAVIER SOTO 15 de febrer 17:30h Mag Stigman

NAU3 – CENTRE CULTURAL 
L’ESCORXADOR

21 de febrer 18h Silvana i Brando

CAN CASACUBERTA-UCLÉS 23 de febrer 17:30h  Maga Psiquelady

SANT ROC 3 de març 18h Jordi Pota

 

Tallers d’aprenent de mag a càrrec de Cristina Ferrer, David el Mag i David València

BIBLIOTECA DATA TALLER HORA ESPECTACLE IL·LUSIONISTA

SANT ROC 13 i 27 de febrer 17:30h Cristina Ferrer

LLOREDA 14 i 21 de febrer 17:30h David el Mag

POMAR 16 i 23 de febrer 17:30h David València

 

*Edats dels tallers: de 7 a 10 anys. Places limitades. Inscripcions directament a la biblioteca on es 

desenvolupa el taller



Joana Andreu

Mag Stigman
Maga Psiquelady
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Jordi PotaDavid el Mag

Mago Koko

Silvana i Brando


