Idea i coordinació Hausson
Amb els il·lusionistes Mag

Xavi, Raphael Capri, Isaac
Jurado, Daniel Arbonés i Adrià Màgic & Zion
28 de setembre de 2014

Setena edició d’una marató
màgica i única a Barcelona

Aquesta serà la setena edició de Les 12 hores de màgia a Barcelona, una marató consolidada
dins de l’oferta cultural de les Festes de la Mercè i, per extensió, de tota Catalunya. Un festival
d’una de les manifestacions escèniques –la màgia– més populars i alhora més determinants
de la poesia de Joan Brossa. S’oferiran vàries intervencions màgiques, una cada hora en punt i
amb una duració aproximada de 45 minuts cadascuna. Aquesta marató màgica, recordem, és
la primera iniciativa d’aquestes característiques que acull la ciutat de Barcelona i que es fa a
nivell internacional. Començarà a les 12 del migdia i durarà fins a gairebé mitjanit. Comptarà
amb cinc dels més importants il·lusionistes del panorama estatal. La coordinació, com sempre,
serà a càrrec de Hausson.
Idea i coordinació Hausson
Amb els il·lusionistes Raphael Capri, Mag Xavi, Isaac Jurado, Daniel Arbonés, Adrià Màgic &
Zion
Durada 45 minuts per il·lusionista
Producció La Seca Espai Brossa

Diumenge 28 de setembre de 2014 a partir de les 12.00 h: Única funció a La Seca Espai
Brossa
Preu 6 € per espectacle
Mags i Horaris
12 h Mag Xavi
13 h Raphael Capri
14 h Isaac Jurado
16 h Daniel Arbonés
17 h Adrià Màgic & Zion

18 h Mag Xavi
19 h Raphael Capri
20 h Isaac Jurado
21 h Daniel Arbonés
22 h Adrià Màgic & Zion

Imatges en alta resolució a www.mydrive.ch (User: espaibrossa Password: brossa)
Més info al web
Contacte premsa:
Ester Cánovas
premsa@laseca.cat
www.laseca.cat
Flassaders, 40. 08003. Barcelona Tel. 93 315 15 96

Raphael Capri – Il·lusionista
Raphael Capri és un jove il·lusionista amb
una àmplia experiència en el món de
l’animació i l’espectacle. Provinent d’una
familia amb una forta tradició artística,
des de molt jove va demostrar molt
interès per les arts escèniques,
especialmente en el teatre còmic i la
màgia, però va ser en aquesta última on
realment va destacar.
Al llarg dels últims anys Raphael Capri ha
actuat en tot tipus d’esdeveniments, per a
particupars i empreses, des de vaicells de creuers fins a parcs temàtics, passant per
congressos, esdeveniments corporatius, festes majors, etc.
Actualment Raphael Capri presenta el seu nou espectacle al Teatreneu de Barcelona, com a
integrant del Club de la Magia.
Raphael Capri, parla, a més de l’espanyol, l’italià, l’anglès i el portuguès, i els seus espectacles
poden ser presentats en qualsevol d’aquests idiomas o en tots. És membre de la Sociedad
Española de Ilusionismo (SEI) i col·labora amb la Fundación Abracadabra de Magos Solidarios,
protant màgia allà on més es necessita.
El seu objectiu, doncs, és proporcionar entreteniment d’alta qualitat a través de la màgia,
l’humor i la comunicació, sempre amb una constant participación del públic, que entra així a
formar part de l’espectacle.

Mag Xavi – Il·lusionista
El Mag Xavi(Xavier Martínez, 1994) s’inicia
en el món de la màgia als 7 anys quan
descobreix la botiga El Rei de la Màgia
situada al Born de Barcelona. Des de
llavors es va formant des d’un punt de
vista interpretatiu i màgic fins a elaborar
el seu propi espectacle.
Ha tingut l’oportunitat d’actuar a
nombroses poblacions de Catalunya i
puntualment a l’estranger, a països com
Anglaterra, Estats Units o França. El dinamisme, la frescura i la vitalitat defineixen el seu
espectacle. La música, la sensibilitat i la posada en escena transformen el simple truc en l’acte
màgic.
El Mag Xavi s’ha consolidat en els últims anys com una gran promesa de la màgia, actuant a tot
tipus d’esdeveniments privats (empreses, comunions, aniversaris, batejos, festes infantils) i
públics (teatres, festes majors, televisió o ràdio).
La seva màgia entusiasma un públic generalment desconcertat i, com ell diu, amb la sorpresa
com a distinció.

Isaac Jurado – Il·lusionista
Isaac Jurado és aficionat de la màgia des de
que té ús de raó. Mestres com Juan Tamariz,
pepe Carroll, David Williamson, entre
d’altres, varen ser i són la clau per un estil
que més tard demostrarà.
Isaac, al llarg de la seva carrera, forja un
gènere una mica boig, bufonesc i despistat.
Un conclau entre la màgia més potent i
l’humor més absurd que li obre noves portes.
Als vint-i-dos anys decideix fer la gran passa, es fa professional del seu art. És a dir, viu
exclusiva i únicament de la màgia. Comença a actuar a sales com el Teatreneu, La Villarroel o la
Sala Muntaner, entre moltes altres.
Els seus espectacles Imperfecto, Efectos secundarios i Con trampa y cartón han viatjat per
multitud de festivals de tota Espanya, com el Magiclown (Eivissa), Festival Mágico de Tamarite
de Litera (Osca), Santa Susanna Màgica (Santa Susanna), Aparecium Festival (Màlaga), Lee
Chang Festival (Badalona), Vila-seca Màgica (Vila-seca), Aparecium Festival (Pilar de La
Horadada), Festival Emergent (Girona), etc.

Daniel Arbonés – Il·lusionista
Titulat en Enginyeria Informàtica, inicia en paral·lel, l'any
1998, la seva activitat en l'àmbit artístic, construint
espectacles de creació pròpia envers el món de
l'il·lusionisme.
Escriu i interpreta espectacles de màgia amb contingut
teatral: Lladre de Somnis, estrenat l'any 1999 al Teatre
Ateneu de Tàrrega, superproducció màgica que mescla
teatre amb grans il·lusions escèniques.
Continua el seu procés formatiu amb la representació i
concepció d'espectacles de màgia. Destaquen les seves
actuacions, l'any 2004, a la Fira de Teatre al Carrer de
Tàrrega, l'aparició l'any 2006, al programa La
Tarda de Barcelona Televisió i la creació d'un conte amb
elements màgics, estrenat l'any 2009, al cicle L'Hora del
Conte de Castellbisbal.
Des de l'any 2006, el seu projecte màgic es complementa amb el "Diari d'un Mag", un blog de
màgia escrit en primera persona. Es tracta d'un portal web (www.magia.cat) amb unes
característiques genuïnes que versa sobre història de l'il·lusionisme, biografies de mags,
pel·lícules, llibres, còmics, sèries de televisió i anuncis amb temàtica màgica, etc. L'any 2013, el
blog va ser destacat al programa de televisió Espai Internet de TV3.
En paral·lel, Daniel Arbonés escriu Off Màgia, un espectacle de màgia teatral on el mag crea
il·lusions enmig de veus en off, cançons, efectes sonors, referències mediàtiques... L’espectacle
es va estrenar al Cafè Teatre Llantiol i ha seguit el seu recorregut pel circuit off. L'any 2012 va
ser seleccionat pel Festival Internacional Teatre Màgic de Tarragona i La Canonja, i també s’ha
representat al teatre El Magatzem de Tarragona amb una molt bona acollida per part del
públic.

Adrià Màgic & Zion – Il·lusionista
L’amor a la màgia, li va arribar de molt petit,
als quatre anys va començar a fer màgia i va
anar aprenent i perfeccionant aquest art fins
que als quinze anys va començar a realitzar
espectacles de màgia professional a les
comunions, aniversaris i festes privades.
Més tard va enfocar els espectacles de cara a
la planificació, als grans escenaris, així que a
part de seguir fent màgia d’aprop i
mentalisme, va introduir la màgia d’escenari i les grans il·lusions a l’espectacle.
Com a resultat d’aquest canvi, va guanyar el primer premi Placa Màgica de Manresa, el primer
premi en el concurs de la Trobada Internacional de Mags a Santa Susanna i gràcies a aquest
primer premi, va poder formar part de la gala internacional, compartint escenari amb grans
estrelles de la màgia com James Dimmare o Prínce of illusions, entre d’altres.
Posteriorment va ser contractat per la companyía de creuers Transmediterranea, on realitzava
sessions de màgia d’aprop en qualsevol zona del vaixell i cada nit realitzava l’espectacle
d’escenari. Gràcies a aquest treball, va tenir l’oportunitat d’aparèixer en diversos programes
de televisió. Per TV3 (Televisió de Catalunya), el 3XL i la 2 de Televisió Espanyola. El 2007 va
participar en la primera edició de Tienes talento de la cadena de televisió Cuatro, amb un
número de manipulació i acrobàcies amb cartes.
L’any 2012 Adrià Màgic incorpora al seu espectacle un toc femení; la seva ajudant Zion.
Aquesta novetat suposa una reinvenció del espectacle de màgia que culmina amb
WIZZARDIUM, un espectacle molt més delicat, caracteritzat per la màgia d’escenari i les grans
il.lusions.
Amb aquests grans canvis i amb el seu espectacle renovat Adrià Màgic & Zion, van decidir
presentar-nos al concurs de talents de la cadena de televisió Telecinco, Todo el mundo es
bueno.
A l’octubre de 2012 van presentar Wizzardium íntegrament, en la quarta edició de Montgai
Màgic, a Lleida, el qual va provocar una reacció molt positiva entre el públic a causa de la
singularitat i originalitat dels números presentats.

