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Després de l’èxit de Stockmann  
la companyia de teatre Les 
Antonietes revisa l’obra mestra 
de Txékhov al Teatre Lliure  
de Montjuïc. 

 Del 8 al 26 de gener

Gaspar, Melcior i Baltasar 
arribaran per mar al Moll de la 
Fusta i travessaran la ciutat fins 
arribar a Montjuïc. Prepareu les 
bosses per als caramels. 

 Diumenge 5 de gener

Amb A propósito de Llewyn Davis      
Joel i Ethan Coen s’endinsen en 
les desventures d’un jove 
cantautor al Nova York de 1961 
interpretat per Oscar Isaac.

 A partir de l’1 de gener

L’oncle Vània 
s’instal·la a Montjuïc

Els reis d’Orient 
creuen Barcelona

Els germans Coen 
viatgen als 60

Jo, BCN
Per Begoña García Carteron 
Fotografia Irene Fernández

I al número 
que ve...

FES PLANS!
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Hi ha troballes inesperades que et 
poden revolucionar el futur. “De 
petit em van treure una moneda 
de l’orella i em vaig quedar 
al·lucinat! Ara me la vaig tocant 
de tant en tant, sobretot quan no 
tinc canvi!”. Antonio Díaz ha fet de 
la màgia la seva professió. No és 
un mag tradicional, sinó un 
innovador que fa espectacles amb 
una història darrere i que aposta 
per introduir les noves 
tecnologies. “Hem conservat 
durant molts anys el frac, el 
barret, el conill que surt de dins... i 
potser ara és més interessant fer 
coses amb un iPhone, un iPad o 
algun objecte quotidià del públic”. 
Li agrada fer màgia de prop, 
d’aquella que es fa amb les mans i 
amb objectes petits, però també li 
agrada actuar en grans escenaris, 
i la tecnologia li ha permès 
fusionar les dues coses. 
“L’impacte que pot causar la 
màgia de prop és molt gran, i tenir 
un projector darrere et permet que 
ho vegi tothom. Però també 
m’agraden molt els 
grans jocs”.

Presenta al Teatre 
Borràs La gran 
ilusión, un 
espectacle inspirat 
en la pel·lícula El 
Show de Truman, 
en el qual dóna vida a 
un personatge que ha 
viscut en un reality i a qui li han 
fet creure que era un gran mag. 
Però aquesta no és l’única 
pel·lícula que li ha servit 
d’inspiració. “Faig un joc inspirat 
en Regreso al futuro, amb una 
màquina del temps on viatjo amb 
espectadors i objectes escollits a 
l’atzar. I a més intentaré fer una 
teletransportació...”. La seva 
màgia 2.0 també revoluciona la 
televisió, ja que presenta el 
programa El mago Pop al canal 
Discovery Max. 

Antonio Díaz
Pl. de la Revolució

“De petit em 
van treure una 

moneda de 
l’orella i vaig 
al·lucinar”


