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“La asombrosa historia de Mr. Snow”, un dels millors 
espectacles de màgia i il·lusionisme del moment arriba 

a Terrassa 
 
 

 
A càrrec del mag badienc Antonio Díaz, Premi Nacional de Màgia 2012, al 
Centre Cultural de Terrassa, el diumenge 9 de desembre a les 18h. 

 
Espectacle realitzat dins el marc de l’acord de col·laboració entre Unnim 
Caixa i Unnim BBVA. 

 
Gràcies a aquest acord de col·laboració, els infants en risc d’exclusió 
social de dues entitats de Terrassa podran gaudir gratuïtament de 
l’espectacle. 
 
El prestigiós mag badienc, Antonio Díaz, Premi Nacional de Màgia 2012, portarà el proper 
diumenge 9 de desembre un dels millors espectacles de màgia i il·lusionisme del moment, 
pensat per a tots els públics, on combina humor, màgia, participació, emoció, bona música i 
tendresa. 
 
La temporada de circ i màgia continuarà els dies 29 i 30 de desembre amb l’espectacle “Circ de 
l’any 360ª” de la companyia Tub d’Assaig 7.70. L’acord de col·laboració signat entre Unnim 
Caixa i Unnim-BBVA contempla el suport a la nova temporada de circ i màgia i a la temporada 
de dansa del Centre Cultural de Terrassa que, el proper dissabte 15 de desembre, comptarà 
amb la Compañía Nacional de Danza que oferirà l’estrena mundial de la coreografia “Sonatas”.  
 
Gràcies a aquest acord de col·laboració, els infants en risc d’exclusió social acollits en dues 
entitats de Terrassa, podran gaudir gratuïtament de l’espectacle. D’aquesta manera, Unnim 
Caixa i Unnim BBVA refermen l’aposta de donar suport a aquests col·lectius.  
 
La asombrosa historia de Mr. Snow 
 
L’espectacle, guardonat amb el premi al millor espectacle de la Mostra d’Igualada 2012, és un 
viatge de rialles i sorpreses, on l’ il·lusionisme, en totes les seves expressions, serveix de 
pretext per explicar una commovedora faula plena d’imaginació, nostàlgia i fantasia. Un 
documental fictici que narra la vida d’un dels il·lusionistes més importants i desconeguts de la 
història, Mr. Snow. 
 
Un univers on és possible que cent il·lusions succeeixin en el temps que dura una cançó, que la 
neu inundi un espai tancat, i que un peix endevini el pensament d’un espectador.  
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Antonio Díaz 
 
Antonio Diaz Cascajosa ha creat un espectacle a la seva mida on l’audiovisual, la música, els 
trucs de màgia, el maquillatge i l’humor fan possible un espai que integra escenari i pati de 
butaques on la màgia s’apodera, encara que només sigui durant una mica més d’una hora, de 
l’ambient teatral.  
 
Diaz ha aconseguit donar un gir impressionant al concepte de la màgia d’escena, obtenint un 
show innovador, divertit, amb números perfectament presentats, elegant, amb una cadència 
fantàstica, barrejant l’escenari amb la màgia de proximitat, la interacció amb el públic, l’humor i 
la introducció d’elements totalment innovadors i fantàstics. 
 
Un “fals audiovisual” dóna peu a que succeeixin sobre l’escenari tota una sèrie de “mini 
espectacles” i trucs de màgia que no paren de sorprendre al públic. És apassionant la rapidesa 
i la normalitat amb que els “encantaments” i l’ il·lusionisme  es van materialitzant. 
 
S’han explicat moltes històries sobre el personatge de Mr. Snow. Diuen que va viure més de 
100 anys i que mai dormia. També es diu que va ser l’il·lusionista més important de tots els 
temps i que va fer una fortuna superior a la de 10 nacions. Fins i tot, s’ha dit que ajudava a 
John Lennon a compondre les seves cançons i a Bobby Fisher a preparar els seus tornejos. 
 
Fins que un dia va desaparèixer. 
 
 
 
Les dades 
 
Circ i Màgia: La asombrosa historia de Mr. Snow 
Data: Diumenge 9 de desembre de 2012 
Hora: 18 h. 
Preu: 10 € 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Més informació: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 

http://www.fundacioct.cat/

