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 L’ESPECTACLE  
 

 

 

Sinopsis 

Caminant per la màgia és un espectacle de màgia d’escena, 

on es proposa als espectadors pujar sobre una corda fràgil: el 

fil que separa el que és possible del que és impossible. 

En el trajecte es poden veure efectes de màgia mental, 

estranyes habilitats, objectes curiosos i molts efectes 

d’il·lusionisme, tots ells barrejats amb una bona dosis 

d’humor i sorpresa.  

És un viatge sense perxa ni xarxa però fascinant, de la mà 

d’Eduard Juanola, un il·lusionista dinàmic, actiu, proper i amb 

un estil de màgia original i particular. 

 

 

Tipus de públic 

Adult o familiar (a partir de 10 anys) 

 

Durada de l’espectacle    

60-70 minuts 
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 L’ARTISTA 
 

 

 

Eduard Juanola va començar a pujar als escenaris als 17 anys 

amb espectacles de malabars i titelles. Des de l’any 2000 

realitza espectacles de màgia d’escena i de prop en 

festivals, teatres i esdeveniments privats de tot tipus.  

Té formació en psicologia, interpretació, tècniques de mim, 

i narració oral escènica. 

Ha format part de companyies com Cotó Fluix, BCN Magic 

Band, i Zootroupe, i ha explorat diferents registres i estils, 

com la màgia teatral i argumental. Entre els seus espectacles 

destaquen Hocus-Pocus, Magick i El circ dels animals 

impossibles.  

Des de l’any 1996 és membre de la Societat Espanyola 

d’Il·lusionisme, la qual li va atorgar l’any 2010 el premi Pablo 

Doménech de màgia de prop. 

 

 

 

 

 



  
 
 
  

www.eduardjuanola.com 
magia@eduardjuanola.com 

Tel. 675 528 350 

Necessitats tècniques:  
 

 Un espai mínim per actuar de 4m d’amplada x 3m de fons 

 Tarima o escenari (en funció del número d’espectadors 

esperat), amb una escala frontal perquè els espectadors 

puguin accedir a l’escenari durant l’espectacle. 

 Equip de so i taula de so, per connectar micròfon i Ipod 

(el pot proporcionar el mag) 

 Micròfon inalàmbric (el proporciona el mag)  

 Reproductor de música (el proporciona el mag) 

 Camerino i/o espai privat (amb aigua i mirall).  

 Llums: A concretar depenent de la sala o espai. 

 

 

Temps de muntatge:  1 hora (amb proves de so) 
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Tel. 676 528 350  

magia@eduardjuanola.com 

 

Més informació:  

 www.eduardjuanola.com 
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