
 

 

Moguts	per	la	màgia	de	les	petites	coses!	
	
	
 
 
	

“Quan	molt	nens,	no	necessitem	contes	de	fades,	sinó	simplement	
contes.	La	vida	és	de	per	si	prou	interessant.	A	un	nen	de	set	anys	li	pot	
emocionar	que	Perico,	en	obrir	la	porta,	es	trobi	amb	un	Drac;	però	a	un	

nen	de	tres	anys	ja	li	emociona	força	que	Perico	obri	la	porta."	
	

G.K.	CHESTERTON	
	



 

 

	

DOSSIER	PEDAGÒGIC		
Espectacle	BLINK	MAGIC			
(per	la	Companyia	Blink	Flash)	
	
 
Introducció	
	
Ens	 preguntem	 què	 és	 màgic	 per	 un	 infant.	 Què	 li	 fa	 obrir	 els	 ulls,	
al·lucinar,	somriure.		
La	seva	innocència,	la	capacitat	per	sorprendre’s	i	les	ganes	de	gaudir	són	
claus	perquè	es	produeixi	la	màgia.		
	
Co-creant	amb	els	infants	a	l’escola	bressol	Bellmunt	de	Barcelona	i	a		les	
escoles	 bressol	 del	 Prat	 del	 Llobregat,	 en	 col·laboració	 amb	 el	 Teatre	
Artesà,	 hem	 estat	 investigant	 accions,	 materials	 I	 moviments	 que	 ens	
disparessin	tots	plegats	a	viure	una	experiència	emocional	compartida.		
	
	
Sinopsis	
	
La	Nia	 és	 a	 les	 golfes.	Muntanyes	de	 llençols	 amaguen	 andròmines	que	
ella	no	ha	vist	mai.	Objectes	aturats	en	el	 temps	 com	un	 rellotge	 sense	
corda,	però	preparats	per	oferir-li	una	experiència	que	li	canviarà	la	vida.	
Un	viatge	màgic	creat	pel	seu	avi	il·lusionista,	Fu	Man	Chu.	
	
	
Descripció	de	l´espectacle	
	
Blink	màgic	 es	 una	 peça	 de	 dansa	 teatre	 per	 infants	 on	 la	 protagonista	
s’endinsa	dins	el	món	de	 la	 	màgia	de	 les	petites	coses	tot	explorant	 les	
andròmines	de	les	golfes	de	l´estimat	avi	que	mai	va	conèixer.	
Fruit	 de	 la	 interacció	 amb	 	 els	 objectes	 de	 les	 golfes	 la	 protagonista	
descobreix	el	gaudir,	l´alegria,	la	valentia,	la	confiança	en	la	vida,	l´amor	o	
l´amistat,	ingredients	tots	ells	elementals	(segons	el	seu	avi)	per	endinsar-
se	dins	la	màgia	de	la	vida.	



 

 

	
	
	
	
Tot	seguit	desenvoluparem	aquests	punts:	
	
1.	Què	passarà	al	teatre?	Què	veurem?	
2.	Font	d’inspiració:	La	Màgia	de	les	petites	coses	i	la	de	Fu	Manchú	
3.	Treball	previ	a	l’aula.	Opcional	
4.	Volem	el	vostre	feedback	uns	dies	després	de	la	nostra	visita!	
5.	Biografies	de	l’equip	
	
	

	
	
	
 
 
	

 



 

 

	
1.	Què	passarà	al	teatre?	Què	veurem?	
	
Veurem	un	espai	molt	semblant	a	aquest,	però	cobert	per	llençols	i	amb	
una	llum	més	tènue.	Són	unes	golfes!		

							Les	golfes	on	entra	la	Nia,	Espai	escènic	
	
Bé…	 sí	 d’acord,	 no	 són	 unes	 golfes	 convencionals.	 Ens	 hem	 inspirat	 en	
l’escultor	Alexander	Calder	per	anar	més	enllà	d’allò	conegut	i	disparar	la	
vostra	imaginació.		
I	 si	 ens	 hi	 fixem	 bé,	 en	 un	 momentet	 hi	 veurem	 algú	 remenant	 i	
explorant.	
	
La	llum	baixarà	i	es	farà	el	silenci…	
Sentirem	una	veu	en	off	que	ens	diu:		
	
“Pst...	ei...Hola...,	que	tal	pascual?..,	sóc	una	volva	de	pols,	vosaltres	no	ho	
veieu	però	soc	així	de	petita,	diminuta,	minúscula.	 I	és	que	us	he	de	dir,	
que	avui	es	un	dia	molt	especial,	avui	es	el	dia	en	que	tots	estem	esperant	
que	la	Nia	pugi	a	les	golfes	d´aquesta	casa.	

 



 

 

Sabeu	qui	es	la	Nia?	La	Nia	es	la	neta	del	Fu	Man	Chu,	un	mag	molt	savi	
que	 va	 existir	 fa	molts	 i	molts	 anys	 i	 que	 va	 viatjar	 per	 tots	 els	 pobles	 i	
ciutats	del	planeta	presentant	els	seus	trucs.	

Una	nit,	en	Fu	Man	Chu	va	tenir	un	somni	on	va	veure	el	futur.	En	el	somni	
va	descobrir	que	tindria	una	neta	preciosa	anomenada	Nia.	
Al	 llevar	 –se,	 li	 van	 venir	 ganes	 d´explicar	 moltes	 coses	 que	 havia	
descobert	en	els	seus	viatjes,	però	es	va	posar	trist	perquè	sabia	que	quan	
la	 Nia	 nasqués	 ,	 ell	 ja	 no	 hi	 seria	 per	 explicar-li	 tot	 el	 que	 havia	 après	
voltant	pel	mon.	
Aleshores	va	tenir	una	gran	 idea;	explicaria	tot	el	que	que	havia	après	a	
les	 coses	 que	 l´acompanyaven;	 i	 així	 un	 dia	 quan	 la	 Nia	 fos	 gran,	 li	
explicarien	els	misteris	a	ella.	
7	dies	abans	de	viatjar	cap	al	cel	dels	mags,	va	posar	totes	les	seves	coses	
en	aquestes	golfes	perquè	l´esperessin.	 I	ara	es	el	moment	en	que	la	Nia	
està	a	punt	d´entrar.	
Puc	seure	amb	vosaltres	per	veure	com	les	coses	li	parlen?	
Moltes	gràcies.”	
	
(Veu	en	off	que	escoltarem	a	l’inici	de	l’espectacle.)	

 



 

 

	
2.	Font	d’inspiració:	la	Màgia	de	les	petites	coses	
	
¿Què	 fa	 que	 un	 paratge	 de	 la	 vida	 esdevingui	 màgic?	 ¿Què	 fa	 que	 un	
mateix	espai	pugui	esdevenir	prosaic	o	màgic	en	diferents	situacions?	¿I	
per	 què	 passa	 el	 mateix	 fenomen	 amb	 els	 objectes	 o	 amb	 nosaltres	
mateixos?	
	
Intuïm	que	la	màgia	existeix	quan	la	vida	s´expressa,	quan	vivim	una	
experiència	conscient	que	ens	permet	copsar	el	que	la	vida	ens	regala.	En	
aquests	 instants	 màgics	 la	 vida	 entra	 en	 moviment	 i	 mostra	 la	 seva	
bellesa	 i	 nosaltres	 al	 endinsar-nos	 a	 la	 fluïdesa	 del	 seu	 riu,	 passem	 a	
formar-ne	 part	 activa	 interactuant	 amb	 la	 mateixa	 i	 així	 comença	
l´esdevenir	de	la	creativitat	com	a	element	màgic.	
	
El	projecte	creatiu	a	treballar	vol	endinsar-se	en	els	misteris	de	 la	màgia	
de	la	vida.	Volem	contraposar	la	màgia	convencional	(basada	en	la	il·lusió	
de	 fer	 creure	al	públic	una	experiència	màgica	però	sense	experiència	a	
real,	ja	que	sempre	hi	ha	un	truc	al	darrera)	amb	una	experiència	màgica	
real	(quan	la	màgia	apareix	en	l’expressió	de	la	vida	)	
En	definitiva,	volem	investigar	la	màgia	sense	mags.		

 



 

 

QUI	ERA	FU-MANCHÚ	?	
	
El	 Mag	 e	 il·lusionista	 David	 Bamberg,	 conegut	 com	 Fu-Manchú	 ,	
formava	 part	 de	 la	 setena	 generació	 d’una	 de	 les	 principals	 famílies	
primigènies		de	mags.		

 
L´entorn	i	vida	personal	de	Fu-Manchú	estaven	immersos	en	la	màgia	i	
l´il·lusionisme;	el	seu	pare	era	mag,	el	seu	avi	també,	els	seus	tiets,	el	
seus	amics	personals...	

 
David	 va	 créixer	 entre	 trucs,	 	 observant	 	 els	 espectacles	 de	 la	 seva	
família	quan	feien	gires	mundials.	Així,	la	màgia	va	ser	la	porta	que	li	va	
obrir	totes	moltes	ensenyances	de	vida,	una	porta	per	descobrir-se		a	
ell	mateix,	a	tantes	emocions,	a	experiències	i		coneixements.		
És	per	això	que	el	vam	triar	i	que	ens	hem	inspirat	en	el	seu	món	mes	
íntim	per	compartir	 la	història	vital	 i	 fer	un	petit	homenatge	a	aquest	
personatge	tan	real	i	irreal	a	la	vegada.		

 
Aquí	us	mostrem	un	tast	de	la	seva	la	biografia:	
	
Nascut	a	Derby,	Anglaterra,	el	19	de	Febrer	de	1904.	Fill	del	famós	mag	
holandès	 "Okito",	 era	 setena	 generació	 d'una	 família	 de	mags.	 Als	 5	
anys	 d'edat	 va	 realitzar	 el	 seu	 primer	 truc	 en	 públic,	 en	 la	 Societat	
Nord-americana	de	Mags,	 sent	assistit	pel	 gran	Harry	Houdini.	Als	13	
anys	va	adoptar	el	nom	de	"Syko	el	psíquic",	mentre	treballava	en	un	
espectacle	amb	psíquics.	Va	completar	estudis	de	màgia	a	Anglaterra,	
tornant	 als	 Estats	 Units	 en	 1921.	 Es	 va	 destacar	 en	 el	 domini	 de	 les	
"ombres	xineses".	Es	va	casar	amb	Hilda	Seagle,	el	2	de	novembre	de	
1923.	 Va	 fer	 gires	 per	 Europa,	 i	 va	 conèixer	 a	 l'il·lusionista	 "Gran	
Raymond",	de	qui	va	ser	el	seu	assistent	a	les	gires	per	Amèrica	de	Sud.	
La	fama	i	la	glòria	van	començar	a	partir	de	la	seva	arribada	a	Buenos	
Aires	l'any	1927,	on	va	fixar	la	seva	residència.	Va	debutar	l'1	de	Març	
de	1929,	al	Teatre	San	Martín,	del	carrer	Esmeralda	i	Sarmiento.	L'èxit	
obtingut	en	les	seves	múltiples	presentacions	a	 la	Capital	 i	 interior	de	
país,	 ho	 van	 impulsar	 a	 presentar-se	 als	 països	 limítrofs	 i	 després	 a	
Europa.	
Així,	 el	 1935	 va	 partir	 per	 a	 Espanya,	 debutant	 a	 Barcelona	 per	
continuar	 recorrent	 aquest	 país.	 Fu-Manxú	 parlava	 anglès,	 francès,	



 

 

alemany	i	castellà,	la	qual	cosa	va	facilitar	la	seva	presentació	per	tot	el	
món.	El	1937	va	arribar	a	Mèxic	on	va	romandre	durant	4	anys.	Allà	va	
filmar	6	pel·lícules,	sent	les	tres	primeres,	molt	elogiades.	No	va	passar	
el	mateix	amb	les	restants.	
Els	 espectacles	 de	 màgia	 de	 Fu-Manxú	 es	 van	 caracteritzar	 per	 una	
sòlida	 posada	 en	 escena,	 amb	 la	 participació	 de	molts	 assistents,	 on	
l'humor	estava	sempre	present,	mentre	els	espectadors	gaudien	de	les	
proves	de	màgia	i	especialment	de	l'esquetx	"El	basar	de	la	màgia	".	
Ens	delectem	amb	els	seus	hàbils	trucs,	poc	abans	del	seu	retir.	A	la	fi	
de	l'espectacle,	va	presentar	el	seu	nombre	de	"ombres	chinescas",	on	
vam	gaudir	 amb	 les	 exquisides	 imatges	 que	 semblaven	 una	 pel·lícula	
cinematogràfica,	tal	l'habilitat	del	seu	entrellaçat	a	l'ésser	presentades,	
que	 conformava	 amb	 cada	moviment	 de	mans,	 realitzats	 amb	molta	
delicadesa.	
Es	 va	 retirar	 als	 62	 anys	 d'edat,	 dedicant-se	 a	 l'ensenyament	 de	 la	
màgia,	en	un	 local	ubicat	al	 carrer	Riobamba	143,	a	 la	banda	del	 seu	
"Basar	de	Màgia".	Era	un	lloc	de	cites	on	mags	nacionals	 i	estrangers,	
es	 transmetien	 coneixements	 de	 màgia.	 Fu-Manxú	 morir	 a	 la	 seva	
ciutat	d'adopció,	Buenos	Aires,	el	19	d'Agost	de	1974.	
Fu-Manxú	 va	 ser	 considerat	 un	 dels	 millors	 mags	 de	 el	 segle	 XX.	 Va	
deixar	 una	 escola	 a	 Argentina,	 que	 va	 afavorir	 enormement	 el	
desenvolupament	i	progrés	de	la	màgia,	en	aquest	Buenos	Aires	que	va	
marxar.	
	

 
 

Font:	http://www.magiaguia.com/ilusionismo/magos/fu-manchu.html	
http://www.cometamagico.com.ar/fu_manchu.htm	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

	
	
	
	
4.	Treball	Previ	a	l’aula.	Opcional	
	
No	hi	ha	res	com	la	màgia	de	 la	sorpresa,	tot	 i	això,	desvetllarem	temes	
que	van	sorgint	per	si	els	voleu	treballar	a	l’aula:	
 
- Ballem	 el	 “tat”:	 Què	 pot	 ser	 més	 sorprenent	 que	 aparèixer	 i	
desaparèixer?	Quants	 cops	 hem	 vist	 un	 infant	 amagar	 la	 cara	 creient	
que	ha	desaparegut	per	complet?		

	

Partint	 d’aquesta	 innocència	 que	 gaudeixen	 tant,	 amaguem	 diferents	
parts	del	cos	sota	un	mocador	i	les	fem	ballar;	O	a	la	inversa,	mostrem	
només	mans	o	peus	 I	 els	 fem	ballar.	 També	podem	utilitzar	 l’estança	
dels	 infants	 per	 fer	 aquest	 joc.	 Així	 iniciem	 un	 viatge	 per	 l’espai,	 ens	
desplacem	I	anem	utilitzant	qualsevol	moble	o/i	objecte	que	ens	anem	
trobant,	per	aparèixer	i	desaparèixer.	Aquest	tema	va	sorgint	al	llarg	de	
la	peça:	hi	ha	un	elefant	que	apareix	i	desapareix.	Hi	ha	unes	llums	que	

 



 

 

apareixen	 i	desapareixen.	Hi	ha	uns	objectes	sota	els	 llençols	que	van	
apareixen	i	d’altres	que	es	transformen!		
	

- Ens	 disfressem	 de	mags?	 Com	 es	 vesteix	 un	mag?	 Que	 potser	 porta	
una	 capa?	 I	 un	 barret?	 Hi	 ha	 tants	mags	 com	 persones	 hi	 ha!	 Sabeu	

com	es	vestia	l’avi	de	la	Nia?	Portava	un	barret	negre,	i	un	quimono!	De	
vegades	portava	un	bigoti	llarg	i	prim!	Altres	es	posava	una	capa.	Hi	ha	
mags	que	porten	barret	de	copa,	i	d’altres	capa	i	barreta	màgica!		

	
Disfressar-se	és	divertit,	però	finalment	tots	som	mags,	amb	o	sense	capa.		
Totes	som	creadores,	amb	o	sense	barreta.		
La	Nia	també	descobreix	la	seva	forma	particular	de	vestir-se.	
	
 

- Ens	convertim	en	estels!!!	Per	convertir-nos	en	estels	ho	podem	fer	de	
moltes	maneres,	nosaltres	us	en	proposem	dues:		

	
A)	Podem	ser	portadors	de	llum	en	un	espai	fosc	si	els	 infants	es	senten	
amb	 confiança.	 Podem	 fer	 ballar	 la	 llum	 i	 fer-li	 fer	 pauses,	 girs	 i	 salts,	
seguint	la	música	que	vosaltres	escolliu.		
 
B)	 Podem	 omplir	 la	 paret	 d’estels	 amb	 una	 font	 de	 llumetes	 de	 colors.	
Jugarem	a	posar	cada	peu	i	cada	mà	en	un	llum	diferent,	moure	la	panxa	
fins	 tenir-hi	 llum	 a	 sobre.	 Anirem	 també	 unint	 els	 punts	 amb	 diferents	



 

 

parts	 del	 cos,	 serem	 constel·lacions!	 Es	 tracta	 de	 tenir	 una	 experiència	
sensorial	nova,	veure	un	espai	quotidià	amb	una	màgia	diferent.	
	
- Traiem	 les	 vocals:	 Tal	 i	 com	 feu	 vosaltres	 amb	 els	 infants,	 els	
convidarem	a	treure	la	veu.	Els	convidem	a	cantar	diferents	vocals.		Es	
tracta	 d’un	moment	 coral	 i	 participatiu.	 A	 les	 estances	 podeu	 jugar	 a	
treure	 cada	 vocal	 amb	un	moviment.	 Podeu	 jugar	 amb	el	 to	 i	 amb	 la	
intensitat	 de	 les	 vocals	 i	 acompanyar-ho	 de	 moviments	 que	
s’expandeixen	o	es	fan	diminuts.		

 
 

- Pilotes:	Podeu	jugar	amb	pilotes	,	però	de	una	manera	diferent.	Podeu	
fer	 servir	 pilotes	 grans	 (tipus	 Pilates)	 i	 pilotes	 més	 petites.	 La	 pilota	
simbolitza	una	abraçada,	un	amic/ga.	És	per	això	que	les	abracem,	 les	
compartim,	hi	 rodolem,	correm	amb	elles,	etc.	 Sabem	que	per	alguns	
infants	 és	 tot	 un	 repte,	 ja	 que	 una	 pilota	 és	 sinònim	 de	 futbol!	 Aquí	
tenim	el	repte!	

 
	

- Qui	 ha	 vist?	 Durant	 l’espectacle	 els	 objectes	 deixen	 de	 ser	 simples	
mobles	per	cobrar	vida	amb	l’ajuda	de	la	llum,	les	teles	i	la	imaginació.	
Qui	 veurà	una	 girafa?	 I	 un	 cigne?	qui	 veurà	un	 cavall?	 I	 un	 gat?	 I	 qui	
veurà	unes	bombolles	de	sabó?	
	

	
5.	A	posteriori,	feedback	
	
Els	infants	no	deixen	de	sorprendre.	El	que	nosaltres	volem	és	portar-los	
al	moviment,	a	 la	dansa.	Vosaltres	els	coneixeu	molt.	És	per	això	que	 la	
vostra	 opinió	 i	 les	 vostres	 percepcions	 són	 importants	 i	 ens	 agradarà	
compartir	amb	vosaltres,	 ja	 sigui	després	de	 l’experiència	o	a	 través	del	
correu	electrònic:	
associacioblink@gmail.com	
 
 
 
 
	



 

 

MOLTES	GRÀCIES	!!!	Esperem	que	gaudiu	de	la	màgia	de	
compartir	un	espectacle	junts	

	
	
7.	Biografies	de	l’equip	
 
	
Montse	Roig-	Ballarina	
Ballarina-intèrpret	 graduada	 en	 coreografia	 a	 la	 AHK	 Amterdam	 Hogeschool	 voor	
the	kunsten,	Holanda.	S'especialitza	en	Dansa-Teatre	al	costat	de	Mercedes	Boronat	
a	Barcelona,	amb	qui	 treballa	durant	set	anys.	Assisteix	 i	balla	per	coreògrafs	com	
Luca	Silvestrini,	espectacle	Cruïlles,	Mercat	de	 les	Flors	2011	o	 Ignacio	Achurra,	La	
ira	de	los	Peces,	
Fira	 Tàrrega	 2014,	 Santiago	 a	 Mil	 2016.	 Desenvolupa	 el	 seu	 propi	 vocabulari	 en	
col·laboració	 amb	 altres	 artistes	 en	 el	 camp	 del	 video-dansa,	 la	 dansa	
contemporània	 i	el	 flamenc.	Entra	en	 l'univers	dels	 infants	amb	l'infantil	Happy	Ha	
Ha,	un	any	en	cartellera	al	Teatre	Gaudí	de	Barcelona.	Aquest	és	el	tercer	any	que	
forma	part	del	projecte	educatiu	Meva	Teva	del	Mercat	de	les	Flors	per	infants	de	0	
a	 3-4anys.	 També	actua	en	el	Museu	Caixa	 Fòrum	de	Barcelona,	 en	 activitats	 que	
descobreixen	als	infants	la	pintura	i	la	instal·lació.	
	
 
Marina	Cardona-	Ballarina		
Nascuda	 a	 Barcelona,	 Diplomada	 en	 Dansa	 per	 la	 Rambert	 School	 of	 Ballet	 and	
Contemporary	 Dance	 	 (	 UK,	 2000)	 gràcies	 a	 una	 beca	 europea	 i	 Master	 en	 Arts	
Escèniques	 (URJC,	 2013).	 	 Comença	 la	 seva	 carrera	 a	 Alemania,	 amb	 el	 director	
Pierre	Wyss	 al	 Braunshweig	 Ballet	 i	 	 amb	Henning	 Paar	 al	 Kassel	 Ballet.	 Continua	
amb	el	Cirque	du	Soleil	en	un	concert-	espectacle	per	la	Celine	Dion	,	A	New	Day,	al	
Caesars	Palace	a	Las	Vegas	(EUA).		
A	 nivell	 nacional,	 treballa	 amb	 Thomas	 Noone,	 Lanònima	 Imperial	 i	 puntualment	
amb	 artistes	 com	Marcel.lí	 Antunez	 i	 Bebeto	 Cidra	 .	 Participa	 també	 en	 projectes	
amb	 artistes	 reconeguts,	 com	 la	 Ópera	 Pelleas	 et	Melisande	 (Debussy)	 portada	 a	
escena	 per	 Robert	 Wilson,	 Ethica:	 	 Natura	 e	 origine	 de	 la	 mente,	 de	 Romeo	
Castellucci	o	en	el	SIWIC	(Suïssa)	amb	Ginette	Laurin	(O´Vertigo).		
El	 2016	 engega	 companyia	 de	 dansa	 teatre	 per	 a	 infants,	 BlinkFlash,	 amb	
Montserrat	 Roig	 i	 Joan	 Casas	 en	 el	 context	 del	 programa	 “Cos	 i	 Moviment”	 del	
Mercat	de	les	Flors.	Des	del	2018	treballa	amb	la	Maria	Rovira	en	la	Crea	Dance	com	
a	 assistenta	 coreogràfica	 i	 des	 del	 2020	 s´encarrega	 també	 de	 la	 producció	 de	 la	
companyia.	
	
	
Joan	Casas	Rius-Dramaturg	



 

 

Actor	 ,director	 i	 dramaturg	 ,	 estudia	 teatre	 al	 col·legi	 del	 teatre	 de	 Barcelona	 i	 el	
mètode	di	Fazzio	a	Roma	,	mètode	que	fusiona	la	tècnica	Strasberg	i	el	Zen	.	
Com	 a	 artista	 multidisciplinari,	 durant	 els	 seus	 15	 anys	 de	 carrera	 ha	 investigat	
diversos	llenguatges	com	el	teatre	naturalista,	el	teatre	fòrum,	el	musical	,el	mim,	el	
clown,	el	teatre	d´objectes,	contacontes,	dansa,	dansa-teatre,	teatre	d´ombres	o	la	
performance.	Trepitjant	tant	sales	com	el	Teatre	Lliure	,el	Liceu	o	el	Teatre	Arriaga	
de	Bilbao,	sales	de	teatre	alternatiu	i	festivals	d´arts	de	carrer	d´arreu	d´Europa.	
Durant	 la	 seva	 carrera	 ha	 col·laborat	 amb	 artistes	 com;	 Eleonora	 Herder,	 Nuria	
espert,	 Daniel	 Zippi,	 Moises	 Maicas,	 Carol	 Lopez	 ,Diego	 Murciano,	 Willy	 Decker,	
Renato	Palumbo,	Mario	Gas,	Jaume	Llauradó	o	Jordi	Granell	entre	d´altres.	
	
Caroline	Giffard-	Productora	
És	llicenciada	en	gestió	y	administració	(EM	Grenoble,	2004)	i	té	un	màster	en	teoria	
crítica	(MACBA,	Programa	d'Estudis	Independents,	Barcelona,	2010).	Treballa	durant	
5	 anys	 en	 una	 empresa	 del	 sector	 del	 teatre	 escolar	 (Eina	 d'Escola),	 portant	 la	
producció	 i	 distribució	 d'espectacles	 a	 Espanya	 i	 França.	 Després,	 col·labora	 amb	
companyies	 de	 França	 (Accidental	 Company)	 i	 Catalunya	 (The	 Performers	 Inc.,	
Catacrac	 ...).	 Des	 de	 llavors	 es	 dedica	 a	 l’acompanyament	 de	 projectes	 de	 creació	
escènica	 contemporània	 (desenvolupament	 estratègic,	 producció	 executiva	 i	
distribució)	 per	 a	 companyies	 de	 dansa	 i	 de	 teatre,	 com	 per	 exemple:	 Cia	 Analía	
Puentes	 (teatre	 experimental),	 Atzur	 (live	 cinema	 i	 noves	 dramatúrgies)	 	 Cia	 Laia	
Santanach	(dansa	contemporània	 i	música	electrònica)	 i	a	 la	companyia	Blink	Flash	
(dansa	per	infants)	en	el	desenvolupament	dels	seus	projectes.		
	
	
	
Per	crear	un	espectacle,	necessitem	muntar	tot	un	equip	de	professionals	!		
	
Fitxa	artística	DE	BLINK	MÀGIC	
Autoria:	Blink	Màgic	
Interpretació:	Montse	Roig		
(o	Marina	Cardona)	
Dramatúrgia:	Joan	Casas	
Il·luminació:	Marc	Lleixà	
Música	i	espai	sonor:	Marta	Roma	
Escenografia	i	atrezzo:	Yaiza	Ares	
Vestuari:	Viviane	Calvitti	
Assessoria	de	màgia:	Mag	Hausson	
Producció:	Caroline	Giffard	
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