PRESENTACIÓ
Sóc un mag jove i del S.XXI i amb el Mr. Magic em proposo entretenir amb
la màgia clàssica i a l’hora oferir un petit homenatge a les icones del món de
la màgia: la capa negra, el barret de copa, l’americana i la bareta màgica.
Tothom creu que els mags guardem a les mànigues cartes, mocadors, cordes...
Bé, potser en algún moment hem amagat alguna cosa, sí, però en aquest espectacle no guardaré cap moneda a la màniga. Ara serà l’espectador qui
la farà aparèixer. També es pot sorprendre al públic sense amagar res a
la jaqueta. Dic jaqueta perquè és nova i em fa molta il·lusió estrenar-la. La
vaig fer desaparèixer de la botiga sense que la dependenta s’ha n’adonés. I
després, fixat, ha aparegut al meu armari. Sóc mag, demà li treuré l’alarma.
I sobre el barret de copa, sí, és cert, diuen que fa molts anys, algú va fer
aparèixer un conill de dins. Però, oi que mai ho has vist en directe? Era
l’època en blanc i negra i… de veritat em sap greu si espatllo aquesta il·lusió,
però els mags ja no vivim rodejats de coloms i conills. T’imagines?
Bé, a mi m’agradaria tenir una pantera com animal de companyia. Però com
que no hi cap al barret de copa, m’han recomanat no tenir-la.
Ai sí! i també tinc capa. Oh, la capa del mag! La meva la va cosir la meva
àvia. Ella sempre em va dir que encara que vesteixi sense corbata, un mag
ha de tenir capa, que fa patxoca.
Què et sembla, doncs? Jo et proposo que et diverteixis i gaudexis. Jo faré el
possible perquè així sigui. Perquè, recorda: sóc mag.
Volem passar-ho molt bé. Espero que ho gaudim. T’ho perdràs?

SINOPSI de MR. MAGIC
En Txema diu que aquesta vegada no amaga res
a les mànigues: ni cartes, ni mocadors, ni monedes
ni cordes. Serà el propi públic l’encarregat de les
aparicions i les desaparicions davant de tothom. I no
faltaran els números de il.lusionisme i gran format.
Sabeu que Mr. Magic trobarà la carta escollida entre 10.000 dins una formigonera?
Txema és Mr. Magic, un mag del S.XXI que vol portar a escena la capa negra, el barret de copa, amb
americana i la vareta màgica per fer homenatge als
mags clàssics. Ho fa al seu propi estil, amb frescor,
comunicació, participació i elegància.
Mr. Magic és un espectacle de màgia per a tots els
públics. Combina il.lusionisme, màgia d’aprop i, fins
i tot, grans il.lusions.
És la creació més versàtil de Txema Màgic, adaptable segons l’espai, el format i el públic.
Txema és el mag més jove de Barcelona amb més
projecció internacional. Ha actuat a més de 15 països, en festivals i gales presentant el seu número Juliette Act amb el que ha treballat en escenaris com
“Les Plus Grand Cabaret du Monde” de Paris, al
Magic Castle de Hollywood. I ha estat premiat amb
els Anells d’Or de Suïssa.

TRAJECTÒRIA
- Mare…
La mare llegia una novel·la i la vaig interrompre. Potser pel to de la veu ella
va notar alguna cosa. Va mirar-me als ulls i em va dir:
- Què vols, Txema?
- Vull ser mag, dedicar-me professionalment a la màgia.
La mare va somriure. I jo vaig continuar:
- De petit vaig fer classes de piano. Durant sis anys vaig estudiar al Conservatori. Després la carrera de Publicitat a Blanquerna. Em vaig especialitzà
en Direcció d’Art. Recordes quan feia pràctiques en Agències de Publicitat? Hi
havia clients que em van exigir una gran creativitat.
- Sí, Txema, ho recordo bé. També has treballat en altres llocs. Però, què té
a veure això amb la teva màgia?
- La màgia és la meva passió. La sento des de petit... El repte de Veneçuela
amb més de 20 actuacions i televisió en una setmana...
- Sí, Txema. Encara recordo què nerviós te’n vas anar l’aeroport. Tenies 17
anys.
- Recordes quan la botiga Màgicus em va oferir treballar amb ells?
La cara que vaig posar. No m’ho creia... qui, jo? Gràcies a ells vaig presentar
la meva màgia al World Magic Seminar de Las Vegas. Llavors vaig ser convidat al Castell del Lance Burton.
I després vaig treballar a Mali. Quina experiència! Una actuació extraordinària.
- També has fet altres actuacions importants per Espanya.
- Sí, algunes benèfiques i d’altres... bé i els 130 programes de TV de La Xarxa.
I amb el número internacional he guanyat premis a Suïssa, Japó, Portugal,
Itàlia, França, Xile, Taiwan i Xina.
- I no te’n oblidis de que has actuat a Colòmbia, Xina, Polònia, Eslovènia,
Alemanya i has fet l’especial de Cap d’Any de la televisió Francesa. A més
has treballat al Magic Castle de Hollywood.
-Falta molt?
-Per a què Txema?

LA CREACIÓ
Companyia: TXEMA MÀGIC
Espectacle: Mr.Magic
Format: Sala i carrer. Adaptació de carrer preferentment de nit.
Gènere: Màgia i Il.lusionisme
Públic: Per a tots els públics. Recomanat + 4 anys
Durada: 50 min
Idioma: Català i castellà
FITXA ARTÍSTICA
Direcció i interpretació: Txema Muñoz
Banda sonora original: Tomàs Peire - Lucas Peire
Vestuari: Dress-Art
Disseny de llums: Mario Andrés Gómez
Tècnic de so i llum: Mario Andrés Gómez
Ajudant de regidoria: Núria Campos
Management: Jordina Blanch
Producció: Txema Màgic
Fotografia: Juan de Dios Maestre - Zircus
FITXA TÈCNICA
Espai escènic: Recomanable 6x6m. Adaptable.
Escala: Si. Central o lateral. Algunes persones del públic han de pujar i
baixar.
Teló de fons: Preferible. Càmara negra i 4 cametes (2 per banda).
Potència elèctrica: 3.500w a 220v a peu d’escenari controlat des de taula
de llum.
So: Microfonia pròpia. També disposem d’equip de so tan per sala com
carrer.
Llums: Raider*
Efectes especials: Màquina de fum i llençament de kabukis.
Tècnic de so i llums: 1 tècnic de la companyia.
Personal equipament: 1 regidor de l’organització que ens aculli.
Temps de muntatge: 3 hores.
Temps de desmuntatge: 1 hora.

*Disposem de raider sala i carrer. Contactar amb la companyia
Contacte tècnic: Mario Andrés marioalmazan_13@hotmail.com
tfn. 679.077.168

CONTACTE
Web | www.txema-magic.com
E-mail | jordina@txema-magic.com
Telf. | 616 504 410
facebook.com/MagicTxema
twitter.com/TxemaMagic
instagram.com/txema.magic
txema-magic.tumblr.com
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VMuglQIZXl8

