


SINOPSI
L’hora del te té màgia
A l’hora del te i amb la tassa a la mà en 
Txema espera visita a casa seva. Però no 
s’imaginava que vindria tanta gent ni tan pun-
tual. 
El rellotge s’havia espatllat. Així que amb la 
màgia resoldrà aquest contratemps. 

Un imprevist que es converteix en un especta-
cle de màgia, visual, molt cuidat i creatiu per a 
tots els públics. Una proposta amb aparicions, 
desaparicions i manipulacions que transfor-
men la realitat.  

Txema és el mag més jove de Barcelona amb 
més projecció internacional. Ha actuat en més 
de 15 països,  en festivals i gales presentant el 
seu número Juliette Act amb el que ha treba-
llat en escenaris com “Les Plus Grand Caba-
ret du Monde” de Paris, al Magic Castle de 
Hollywood.  I ha estat premiat amb els Anells 
d’Or de Suïssa.





L’ESPECTACLE 
TEA TIME és un espectacle de màgia visual i 
creatiu per a tots els públics. 
Juga amb una presentació molt acorada amb 
elegància a l’estil anglès. Aquesta posada 
en escena s’adiu perfectament amb l’estil del 
Mag Txema: màgia visual, amb un estil net i 
elegant, amb força i optimisme, educat, comu-
nicatiu i amb tocs d’humor. 

A l’escenari, veiem el menjador de la casa 
d’un mag. Un gran rellotge clàssic, un llum, 
una catifa i una mica de desordre.  Txema ens 
obre les portes per a gaudir i compartir les 
seves dues grans passions: el te i la màgia. Du-
rant l’espectacle regalarà màgia i a la sortida, 
hi haurà te per a tothom.





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 Conser-
vatori. 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 convi-
dat al Castell del Lance Burton. 
I després vaig treballar a Mali. Quina experiència! Una actuació extraor-
dinària.
- 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: TEA TIME
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
Mirada externa: Jaume Jové, JAM
Ajudant escenografia: Gia Galbani
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

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=X1xQaVKRVr8
 


