CONFIDÈNCIES
D’UN PRESTIDIGITADOR
Del 19 de desembre al 5 de gener
d’

Enric MAGOO

Les emocions, els anhels, els somnis
i els desitjos d’un mag a través de la intimitat
que es crea en un camerino

50 % de descompte per als alumnes
d’aquesta escola
ATENCIÓ: A l’hora de recollir les entrades se us demanarà la vostra identificació
Adreça Flassaders,40 08003 BCN
Horaris de dimecres a dissabtes a les 21h. diumenges a les 19h.
Preu 15 € Dimecres, dia de l’espectador, 12 €
Atenció: els descomptes no són acumulables amb altres ofertes.
Informació Oficina 93 315 15 96 i www.laseca.cat
Reserva d’entrades Contestador 24 hores. 93 310 13 64
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CONFIDÈNCIES D’UN
PRESTIDIGITADOR
d’Enric

Magoo

Sala Joan Brossa

Del 19 de desembre de 2013 al 5 de gener de 2014
Les emocions, els anhels, els somnis i els desitjos d’un mag a
través de la intimitat que es crea en un camerino

Fitxa artística
Il·lusionista Enric Magoo
Tècnic Pablo Miranda / Francesc Pérez
Direcció Enric Magoo i Maria Español
Arranjament musical Teresa Sayas
Escenografia Enric i Ana Ruiz
Vestuari Agusti Bardella i Dressart
Fotografia Jordi Montlleó
Efectes màgics Enric Magoo, Màgicus, Juan Mayoral, Realitats Impossibles i Xavier
Tapias

Sinopsi
Quan les llums de la sala s’apaguen i
sents els aplaudiments i com l’Enric, encara
fora de l’escena, s’acomiada del seu públic, se
t’escapa una rialla... Penses: què vol fer,
començar amb una broma? Fer un espectacle
a l’inrevés? Aleshores entra a escena i gairebé
sense mirar-nos agafa una ampolla d’aigua, i
ens diu amb el gest més que no pas amb
paraules que esperem un moment... Torna a
desaparèixer i els aplaudiments augmenten... i
tu et quedes a la cadira sense saber què has
de fer... Retorna a escena, i ara sí, ens dóna
la benvinguda mentre es treu el frac i s’asseu
còmodament. Es dirigeix a nosaltres com si
l’estiguéssim esperant en el camerino... Ens
explica que l’actuació ha anat bé, que el públic
era molt simpàtic... Aquí encara no saps què
pensar...
De cop, però, t’adones que se sent com a casa, com si estigués entre amics i
que el que està a punt de passar no té res de convencional, que ens ha portat a l’altre
costat, que ens hem immergit en els camerinos d’un teatre. I així, en aquest ambient
distès i sense decorats, l’Enric se’ns despulla en cos i ànima...
Ens explica què és el que li agrada, ens parla de l’il·lusionisme, de la història de
la màgia. Anècdotes prou curioses que la majoria de nosaltres desconeixem. Ens
descriu els diferents tipus de màgia i ens fa demostracions de cada un d’ells amb
exemples. Amb entusiasme ens parla, també, de les emocions que li provoquen fer un
joc i no un altre, del que l’omple i del que no, de les seves passions.
Quan es comença a maquillar i es prepara per al número de Frankenstein, per
fer l’última funció a l’escenari que hi ha a l’altra banda de les bambolines, ens va
parlant dels seus inicis en la màgia teatral, del personatge, de com gràcies a ells va

assolir el 3r premi mundial en màgica còmica... Resulta curiós de veure com es va
transformant, i com un cop més fa que sembli fàcil el que per a nosaltres és difícil..
Un cop enllestit, s’acomiada de nosaltres –el públic m’espera, ens diu- i surt del
camerino, s’apaguen els llums, sona la música i per art de màgia ens hem convertit en
els espectadors. El final perfecte per arrodonir aquest espectacle diferent.

L’il·lusionista
Enric Magoo és un mag professional que compta amb nombrosos premis i
mencions, tant nacionals com internacionals, en el seu llarg currículum:
- 3r Premi Mundial en el Congrés de la FISM, a Suïssa. 1991.
- Dues vegades Gran Premi Nacional en el Congrés Espanyol. 1987-95.
- Vareta de Plata, Gran Premi del jurat júnior en la IXa edició del Premis de
Màgia de Montecarlo. 1993.
- 1r Premi en els “Mandrake d'Or” a París. 1994.
- 1r Premi en "La Nit de la Comunicació de Badalona". 1995.
- Soci d'Honor de la Societat Espanyola d’Il·lusionisme. 1995.
- 1r Premi dels “Dauphins Magiques” d’Andrézieux-Bouthéon, França. 1997.
- Llàntia de Plata en el III Festival Internacional de Màgia de Marràqueix,
Marroc 2006.
- Director artístic del Festival Internacional de Màgia de Badalona “Memorial LiChang”. 2001 – 2013.
Aquest incansable mag dedica part del seu temps als espectacles infantils, amb
una inclinació a barrejar l'espectacle amb els elements pedagògics de la màgia. Enric
Magoo combina els jocs de mans amb un col·loqui constant amb els infants,
ensenyant-los que la màgia és un mitjà de comunicació i d’expressió fascinant, atractiu
per ell mateix.

Informació pràctica
Dijous 19 de desembre a les 20.00 h: Estrena a La Seca Espai Brossa
Horaris: Divendres i dissabte a les 20.00 h. Diumenges a les 18.00 h
Preu: 18 €

Contacte premsa
Vicent Barella
premsa@laseca.cat
www.laseca.cat
Flassaders, 40. 08003. Barcelona Tel. 93 315 15 96

