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Mago Pop    Jean Philippe

Teia Moner    Mag Gerard

Isaac Jurado    Miquel Crespi

Nano Márquez    Tuijo Clown

Àaron

Hausson

La CanonjaTarragona



Màgia al Bus amb Isaac Jurado 
Divendres 14 de novembre al matí 
Busos de la EMT de Tarragona 
 

 
Aquest any inaugurem la vuitena edició del festival internacional Teatre Màgic 
2014 amb una activitat inèdita a Catalunya gràcies a la col·laboració de 
l’Empresa Municipal de Transports. 
 
Durant el matí els passatgers que agafin alguns busos de la EMT rebran la 
visita dins el bus del mag Isaac Jurado que farà les delícies de joves i adults 
amb la seva màgia i els seu bon humor. 
 
A curta distància gaudireu de jocs de mans amb cartes, boles, monedes i 
mocadors. 



 
Joanet Magic Vueling 
Divendres 14 de novembre a les 21h 
Sala Trono 
12  / 16  

Joanet Casamitjana és un somiador una mica esbojarrat, viatjarem amb ell 
per diferents països d’on ha après coses absolutament absurdes i 
inversemblants. Joanet Magic Vueling ens proposa un viatge on els 
espectadors es podran identificar amb els divertits moments màgics i únics 
d’aquesta meravellosa aventura. Happy vueling!!! No us perdeu aquest 
espectacle unipersonal interpretat per Miquel Crespi, excomponent de “La 
Cubana” i actual director de la Cia Zootroupe. 
 



Una hora amb Hausson 
Dissabte 15 de novembre a les 21h 
Diumenge 16 de novembre a les 19h 
Sala Trono 
12  / 16  
 

Un aperitiu a la manera dels entremesos clàssics. Una sorpresa i, finalment, 
màgia a la carta. Una hora en punt de màgia. Un espectacle en què els 
espectadors triaran els números que volen veure. Al repertori, màgia de tota 
mena, efectes d’avui i de sempre i d’altres de ben nous, encara inèdits al 
repertori del Mag Hausson. 
 
Serà el públic doncs qui en cada representació decidirà quin espectacle vol 
veure. En cada funció trobarem 21 efectes on triar: des dels clàssics amb 
cartes a d’altres de metal·lisme, passant per l’especialitat Hausson: la 
manipulació.  



Màniga curta show 
Diumenge 16 de novembre a les 12h 
Auditori Diputació de Tarragona 
3€ / 5 
 

Benvinguts a l'espectacle on l’Àaron porta il·lusions en forma d’aparicions 
increïbles, efectes visuals i números de participació de grans i petits amb la 
finalitat que tothom pugui sentir en primera persona l'art de l'encanteri. 
Gaudiran d’un show ben equipat i treballat, pensat per a satisfer totes les 
persones disposades a veure i viure la màgia tant profundament com li 
permetin les seves il.lusions. 



 
 

 
Mentirijillas amb Nano Márquez 

Dijous 20 de novembre a les 19h 
Biblioteca del Castell de Masricart (La Canonja) 
Gratuït 
 

Benvinguts a “Mentirijillas”, benvinguts al plaer de ser enganyat. Un 
espectacle de màgia participativa en clau d’humor per a totes les edats. El 
sevillà Nano Márquez amb la seva comicitat màgica ha actuat en teatres i 
festivals de màgia d’arreu del país i arriba a La Canonja disposat a fer-vos 
passar una molt bona estona on els vostres problemes desapareixeran per 
art d’encanteri. No t’ho perdis! 



El rei de la Magiaflèxia amb Jean Philippe (França)
Divendres, 21 de novembre a les 19h 
Sala d'actes de l'escola La Canonja
Av. M. Carrasco i Formiguera, núm. 8
Gratuït

Jean Philippe és un artista increïble que en els seus espectacles fa servir els
globus   com  a   mitjà  d’expressió, aconseguint  espectaculars  figures  amb
globus  molt  divertides. Tot  això  amanit  amb  visuals  jocs de màgia que us
deixaran completament bocabadats.

En  la  seva  faceta  d’escultor  de  globus, la  seva creativitat és pràcticament
il·limitada, i aquest  fet  l’ha convertit  en  un  dels  creadors de referència dins
la globoflèxia còmica.



 
 
 
 
Cabaret màgic amb Mag Gerard i Jean Philippe 

Divendres, 21 de novembre a les 22h 
Espai Kesse 
Gratuït 
 

Espectacle de màgia presentat pel Mag Gerard, amb la participació d’un 
reconegut artista internacional que oferirà el seu espectacle per primera 
vegada a Tarragona. La combinació perfecte de màgia i humor per gaudir 
d’una bona estona 



  
 
Una Tarda de somnis amb el Mag Gerard 

Dissabte, 22 de novembre a les 19h 
Teatre Magatzem 
9  
 

El Mag Gerard pertany a una nova generació de mags que barreja de forma 
original i sorprenent la màgia amb stand – up comedy. La seva màgia s’ha 
pogut veure en teatres, festivals de cinema, fires de teatre, gales internacionals 
de màgia, parcs d’atraccions, museus, sales alternatives… Recentment,  ha 
aparegut en la prestigiosa revista Magic Magazine de les Vegas (USA) i el seu 
darrer espectacle ha guanyat el premi al millor espectacle de sala en els 3 dies 
de Faràndula a Canàries.

En aquest espectacle solidari ens oferirà tot un seguit d’il·lusions que ens 
acompanyaran en un viatge per les diferents especialitats de l’art de 
l’impossible.Part de la recaptació de l’espectacle anirà destinada al Club Vaixell 
de Tarragona. 



 
 
 
Veus amb la Cia Tuijo Clown 
Diumenge 23 de novembre a les 12h 
Auditori Diputació de Tarragona 

 
 

Veus és un espectacle de clown amb petites pinzellades de màgia per a tota 
la família. A través del joc i l’humor arribarem al món de Mo. Allà no hi ha 
paraules i compartint soledats, ens farem còmplices i vulnerables. 
La poètica del senzill ens recorda que la bellesa és allà on vulguem mirar, 
recuperant la capacitat d’estimar. 

3€ / 5



 

 
 

Taller d’Ofimàgia amb el Mag Gerard 
Divendres, 28 de novembre a les 19h 
Espai Kesse 
5  / 10  

Per primera vegada, un taller de màgia amb objectes d’oficina, on els 
participants aprendran jocs de màgia sorprenents amb clips, gomes 
elàstiques, retoladors,notes adhesives, papers... Un gran espectacle que 
podrà fer tothom amb elements que es troben a qualsevol escola, oficina o 
papereria. 



 
 

 
 
 
 
La Gran ilusión amb el Mago Pop 
Dissabte, 29 de novembre a les 21.30h 
Teatre Tarragona 
18  

El nou espectacle del Mago Pop (Discovery Max) està inspirat en la pel·lícula 
'El show de Truman': una cadena de televisió catalana produeix el segon 
'reality show' total de la història: Magic Life. El protagonista és el centre 
involuntari del programa, tothom li fa creure que és un il·lusionista excepcional. 
Un dia, per un error de producció, descobreix la veritat i decideix abandonar el 
programa i fora del xou, es marca un objectiu: fer un espectacle per demostrar 
a tothom que és un gran il·lusionista. Aquest espectacle és 'La gran ilusión'

L'espectacle té un bon nombre de jocs nous i mai vistos abans en un escenari. 

En lloc de fer màgia amb conills i coloms s'utilitzen smartphones i tablets. La 
màgia de prop es combina amb les grans il·lusions
màgia teatralitzada



 
 

 
 
 
 
Xefs (titelles i màgia) 
Diumenge, 30 de novembre a les 18h 
Teatre Metropol 
5  / 7  

"Xefs" és un espectacle en què es barregen les titelles, la gastronomia i la 
màgia, uns móns més propers del que pot semblar. La cuina es converteix 
sovint en un laboratori, ja que els elements es transformen provocant il·lusions 
òptiques, com succeeix amb la màgia. La poesia de les quatre estacions i la 
fascinació de la màgia són els fils conductors d'un espectacle de titelles que 
convida els menuts a descobrir com les estacions ens desperten els sentits. 

El punt de partida de l'obra és el sopar anual dels grans mags de la Natura. Els 
titelles de la Teia Moner donen vida a aquests mags, éssers molt especials que 
ens ajudaran a descobrir els encants de la primavera, la il·lusió de l'estiu, les 
olors de la tardor i les sensacions de l'hivern. I tot a través de la gastronomia. 
"Les Quatre Estacions" de Vivaldi acompanyen aquests originals mags mentre 
elaboren les seves receptes amb menjar fresc real, inspirades en els canvis 
que el cicle estacional produeix en la natura. 



Venda d’entrades: 
 
Teatre Tarragona 
Rambla Nova, 11 
Tel. 977 244 795 
www.tarracoticket.cat 
 
 
Teatre Metropol 
Rambla Nova, 46 
Tel. 977 244 795 
www.tarracoticket.cat 
 
 
Auditori Diputació de Tarragona: 
Pere Martell, 2 
Tel. 977 299 360 
www.fundaciocatalunya-lapedrera.com 
 
 
Sala Trono 
Misser Sitges, 10 
977 22 20 14 
Reserves: taquilla@salatrono.com  
Tel. 639 28 77 40 / 977 22 20 14 
 
El Magatzem 
C/ Fortuny, 23 
Tel. 977 211 148 
 
Reserves: 
Club Vaixell 
c. Taquígraf Martí, 11, baixos 
43002 Tarragona 
Horari: de dilluns a divendres, de 18,30 a 20 h 
 
 
Espai Kesse 
C/ Sant Antoni Maria Claret, 12 – 14 
 
Inscripcions Taller de màgia: 
Espai Jove Kesse de dimarts a dijous de 17 a 21h, divendres de 17 a 23h i 
dissabtes de 17 a 21h. Tel.: 977296251 joventut@tarragona.cat; 
tarragones@oficinajove.cat 

Castell de Masricart 
Plaça del Castell s/n 
La Canonja 
http://www.lacanonja.cat 
Gratuït 



 
Amb el suport i patrocini de: 
 
 
 
 



www.teatremagic.es




