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Perquè un espectacle de màgia sempre ha de tenir el mateix estil, o tenir la 
mateixa manera de fer? No té perquè sempre ser així, i amb Idò, hem volgut 
fer un gir de 180° i portar la màgia a un altre estil. Deixarem enrere els conills i 
els coloms, els fracs i els barrets, per donar pas a la diversió, al bon rotllo, a les 
ganes de saltar i ballar, i en quedar-se enganxat al què el mag està fent a esce-
na fins a l’últim moment.

SINOPSI

Aquest espectacle és una festa! És un espectacle de màgia de mitjà i gran format, 
on diferents disciplines com la música, la dansa i els malabars, acompanyen de 
forma molt visual a la màgia, ens agrada denominar-ho... un “cabaret màgic”.
La frescor, l’espontaneïtat, la diversió, l’energia i el ritme, són el segell d’aquest 
espectacle. Volem que el públic visqui una autèntica festa, tot acompanyat de 
la màgia més potent i sorprenent. Les grans il·lusions, aparicions, canvis de ves-
tuari, la il·luminació i els diferents elements utilitzats, fan que sigui un show abso-
lutament visual. I un dels pilars del que ens valem, és la música. Hem fet una tria 
festiva, dinàmica i en molts casos coneguda, que fa que el públic recordi cançons 
de clàssics musicals de Broadway, o els més exitosos temes dels ‘80.

L’ESPECTACLE



L’ús de la paraula no és excessivament extens, hem preferit centrar tota l’atenció 
en la part més visual i sensitiva, i aprofitar tècniques escèniques i artístiques com 
l’expressió corporal, les coreografies, la il·luminacio, etc, per fer d’Idò un especta-
cle apte per a tothom. És un espectacle dirigit absolutament a tots els públics, no 
hi haurà franja d’edat que no gaudeixi.
Durant l’espectacle, el contacte amb el públic és constant, sent aquest en moltíssi-
mes ocasions partícip directe i responsable del futur de l’espectacle.
També és per això que espectadors de diferents nacionalitats poden disfrutar 
d’aquest espectacle sense dificultats. 

A causa de la infraestructura interna, es necessita un escenari d’un mínim de 6x4 m.
També serà necessària una presa de corrent (220v) a un dels extrems de l’escenari.
El disseny d’il·luminació és un tret molt característic de l’espectacle, si l’espai a 
realitzar-lo no compta amb un equip d’il·luminació, la Companyia podria portar/
preveure d’un equip complet.
Serà necessari un camerino per a dues persones.

Muntatge/Desmuntatge: 1 h/30 min (sense equip d’il·luminació).
Durada: Adaptable 30 minuts - 1:10 h.
Domini de català, castellà i anglès.

A QUI VA DIRIGIT

NECESSITATS 
TÈCNIQUES



Marçal Font (Barcelona, 1997) és un mag jove amb un breu però intens recorre-
gut professional, havent treballat en multitud d’espectacles diversos arreu del país.
Es forma com a actor a l’Escola d’Actors de Barcelona i com a il·luminador d’es-
pectacles en directe a l’Escola Professional Audiovisual MasterD. També proper 
a les arts del circ, es forma en teles acrobàtiques al Centre d’arts del circ Rogelio 
Rivel i rep formació com a clown per part d’Eric de Bont i Jango Edwards.

Recentment, impulsat per l’ambició de créixer com a artista, funda la Companyia 
Artsom, una xarxa de joves talents de l’àmbit de l’espectacle que té com a objectiu 
la creació d’espectacles multidisciplinars, amb una intenció innovadora i renovadora.

Noelia Lozano (Barcelona, 2002), ajudant d’escena, partenaire i regidora. Sempre 
implicada en el món de la dansa, des de ben petita participa en importants com-
peticions en l’àmbit nacional de dansa urbana i hip hop. Es forma en interpretació, 
dansa i cant a l’Escola universitària ERAM de la UdG.

Gerald Segura (Barcelona, 1997) és el cap tècnic de la Companyia. Des de els 
seus inicis en el món del dj, s’interessa pel món del so i els espectacles en directe. 
És tècnic superior en realització de projectes audiovisuals i espectacles, i actual-
ment té càrrecs de responsabilitat als llocs de feina que ocupa, i participa en diver-
ses gires d’importants cantants a nivell nacional.
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