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Una producció de:

Artista guardonat amb:
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DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Introducció
"Els llibres màgics del Gran Cassanyes" és la
darrera creació de l'artista Joan Cassanyes, conegut
per la seva trajectòria dins el món del teatre màgic o
de la màgia teatral. 

Després de passar per escenaris d'arreu del
continent i de ser guardonat amb el Premi Nacional
de Màgia Còmica 2022 al Congrés Nacional de
Màgia d'Almussafes, l'artista va decidir enfocar-se en
la creació d'un espectacle de màgia per infants que
anàs una passa més enllà. 

     Per tant, què podia aportar de diferent que
       que no s'hagués vist ja en el camp de la
           màgia infantil? 

               Des de la manera d'entendre l'art
        de Joan Cassanyes, tant la màgia com
  el teatre han de tenir sempre una raó de
ser i de comunicar-se a l'espectador.

Per tant, quan pensam en productes
adreçats als més petits, sempre s'ha de
tenir en compte de quina manera això pot
influir en el seu desenvolupament com a persones i
agents culturals de la nostra societat. I així, què
podem aportar? En aquest cas, la resposta va ser
una eina bàsica pel creixement intel·lectual,
emocional i empàtic dels infants: la lectura.



DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Sinopsi
El Gran Cassanyes és un famós mag que ha viatjat
per tot el món amb la seva màgia. Ara, però, després
d'un llarg viatge, ha oblidat com es feien els seus
grans jocs de màgia i necessita trobar la manera de
recuperar-los. Així, amb l'ajuda dels més petits,
cercarà en els seus grans llibres com recuperar la
màgia  perduda i poder-la tornar a compartir amb el
món. El Gran Cassanyes ens ensenyarà com gràcies
a la lectura de llibres va aprendre a fer la màgia més
poderosa i divertida.

Un espectacle còmic que ensenyarà als més petits la
importància de la lectura, la màgia amagada en cada

llibre i com el nostre propi món interior pot 
anar creixent... sols hem d'afegir una

mica de màgia!



DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Objectius
A Cultural-ment, a més d'entretenir, el que es cerca
es crear impacte en l'espectador. Que les nostres
propostes facin pensar, que ens mostrin diferents
formes de fer i d'actuar. Aquesta manera d'entendre
el teatre i les arts escèniques és el que fa que les
produccions amb la companyia Cassanyes siguin
sempre una sinèrgia perfecta. 

D'aquesta manera amb aquesta nova proposta es
cerca: 
- Entretenir als més petits amb un espectacle divertit
de qualitat.
- Fomentar la lectura a través de l'exemple.
     - Fomentar l'autosuficiència creativa.
          - Motivar a la creativitat com a eina de 
                 benestar.
                      - Aprendre a través del joc.

Nombre màxim de
participants
Els que l'aforament de l'espai permeti.



CURRÍCULUMS I TRAJECTORIA

FITXA TÈCNICA
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INTÈRPRET
 

PRODUCCIÓ
 

DISTRIBUCIÓ

Joan Cassanyes

El Gran Cassanyes

Cassanyes

Cultural-ment S. C.



CURRÍCULUMS I TRAJECTORIA
CASSANYES

Cassanyes és una companyia transgressora dins el
món de la màgia. Les seves dues línies de treball
es podrien definir com la màgia dins el teatre i el
teatre dins la màgia.
Compta amb diversos espectacles de creació
pròpia que han sorprès espectadors d'arreu del
continent. A part, també ha col·laborat en diversos
muntatges com a assessor màgic i escènic. 

El 2022 va ser guardonada amb el Premi Nacional
de Màgia Còmica.

La companyia

Joan Cassanyes
Actor, mag i dramaturg. Titulat superior en
Il·lusionisme al RCU Reina Maria Cristina de El
Escorial i format en Interpretació a l'ESADIB.
També ha assistit a diversos cursos de creació
escènica a la Sala Beckett o a l'ESTC de Lisboa.
Com a dramaturg, té un premi i una obra
representada.
Com a mag, ha actuat arreu del continent europeu
i va ser guardonat amb el Premi de Màgia Còmica
al 37è Congrés Nacional de Màgia d'Almussafes.



CURRÍCULUMS I TRAJECTORIA
CULTURAL-MENT

Cultural-ment és una empresa mallorquina
dedicada a la gestió, promoció i organització
d’esdeveniments i espectacles en viu des de la
seva constitució a finals de l’any 2014.

Des dels seus inicis i fins ara ha produit i distribuit
més d'una desena d'espectacles. Entre aquests
destaquen "Anar a Saturn i tornar", de Marta
Barceló; "Coloma" de Marina Collado; "Els altres"
de Salvador Oliva; o "Jo, Odisseu" de Rodo Gener.

     També ha produit espectacles de caire musical
            com “GERMANIA.500, La Germania de 
             Mallorca”, amb l’Orquestra Simfònica 
                             de les Illes Balears.

          

La distribuidora

                     El juny de 2022 ha estrenat 
         una peça en coproducció amb el Teatre
    Principal: "Escalar un gegant" de Bernat Molina 
interpretada per Xavier Núñez i Santi Pons.

Amb CASSANYES ja havien treballat anteriorment
distribuint el seu primer espectacle de llarga
durada: "El Gran Cassanyes i Marie de la Mer". Un
espectacle que ha passat per escenaris d'arreu de
l'illa i que, adaptant-ne un petit fragment, va
guardonar l'artista amb el Premi Nacional de Màgia
Còmica.



ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

Aquest espectacle està pensat perquè sigui versàtil
i es pugui desenvolupar tant en interiors (teatres,
biblioteques, centres culturals) com en exteriors
(patis, places) però sempre pensant en petit
format. 

D'aquesta manera les dimensions mínimes
necessàries de l'espai seràn de 3m x 2m.

ESPAI 

REQUISITS TÈCNICS
Sense necessitats tècniques. Única cosa a tenir en
compte: si s'ha de desenvolupar a un exterior on
     es preveu que es necessitarà amplificació de
         la veu, l'entitat contractant ha d'oferir un 
                                   equp de so.

DURADA

TIPUS DE PÚBLIC

IDIOMA

45 minuts

Infantil a partir de 3 anys

Català



ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

Muntatge 1 hora i mitja
Desmuntatge 30 min

TEMPS DE MUNTATGE I
DESMUNTATGE

NECESSITATS A 
CAMERINS
Es necessita un espai on poder-se canviar. 
Sense equipament específic.

DISPONIBILITAT

PRESSUPOST

A partir de juliol de 2022.
Contractació mínim amb 15 dies d'antel·lació.

XXX€ + IVA



CONTACTES

CASSANYES
Joan Cassanyes Roig
info@cassanyesmagia.com
661 986 428
www.cassanyesmagia.com

 

CULTURAL-MENT
Marina Nicolau
marina@cultural-ment.com
633 35 35 60
www.cultural-ment.com

http://www.cassanyesmagia.com/
mailto:marina@cultural-ment.com
http://www.cultural-ment.com/

