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Un dels millors il·lusionistes actuals, Sergi Buka, porta 

la seva màgia al Centre Cultural Terrassa 
 

El mag i il·lusionista, Sergi Buka, presenta el diumenge 10 de març al 
Centre Cultural Terrassa, l’espectacle L’Impossibilista, gràcies al qual 
transportarà a l’espectador als orígens de la màgia, dels somnis i dels 
impossibles. 
 
Després de dos espectacles de circ, Repris i Sobre Rodes, arriba el torn del 
primer espectacle de màgia d’aquesta temporada 2013 amb l’actuació del 
reconegut mag, Sergi Buka, que presenta L’impossibilista. Seguidament, el 
diumenge 14 d’abril, Mumusic Circus presentarà el seu espectacle de circ Merci 
Bien. La màgia tornarà a ser protagonista el diumenge 5 de maig amb Déjà Vu 
del Mag Edgard. Tancarà aquesta temporada la companyia Teatre Nu amb 
Sopa de Pedres, el diumenge 2 de juny. 
 
L’impossibilista 
 
Elegància, pauses ben administrades, bellesa visual, ombres màgiques que 
fascinen (de les que en Sergi Buka n’és un expert), són tan sols alguns dels 
qualificatius que defineixen l’espectacle de L’Impossibilista. Buka ofereix un 
espectacle original, un clàssic modern, que acosta la màgia als espectadors 
amb l’ajuda d’una pantalla com a suport.  
 
L’espectacle endinsa al públic en un viatge per explorar els límits entre la 
il·lusió i la realitat, en un món d’imaginari i de desitjos, i convida a descobrir la 
màgia més propera. Viure l’emoció de ser sorprès a curta distància, on 
l’observador és el primer protagonista i “l’essència” el principal ingredient 
d’aquesta màgia tan especial. Una dimensió on els somnis són possibles i les 
realitats impossibles; un viatge d’exploració cap als límits entre la il·lusió i la 
realitat; un espai, un instant, un sospir on la quotidianitat es transgredeix, on el 
temps s’atura. 
 
L’espectacle es divideix en quatre actes, durant els quals el mag treballa amb 
cartes, monedes i altres elements comuns (aigua, flors). La cloenda compta 
amb un número de papiroflèxia, amb el qual el mag vol retornar el públic adult 
“a la infantesa, per recordar que de tant en tant cal estar als núvols per embellir 
el món”. 
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Sergi Buka 
 
Va evidenciar la seva afició per la màgia de ben jove. Als 14 anys va tenir els 
seus primers contactes amb mags professionals i va debutar com a artista en 
l’especialitat de màgia de proximitat, en un conegut cafè-teatre. A partir 
d’aleshores, va anar creixent la seva afició per la màgia escènica, la qual ha 
acabat convertint-se en una màgia plena de sensibilitat i força que fan d’aquest 
artista un creador d’il·lusions. 
 
La seva màgia i els seus espectacles han estat presents en diversos països, ja 
sigui desenvolupant la seva activitat artística com a intèrpret dels seus propis 
espectacles o bé col·laborant en produccions dirigides per: Joan Font, Ramon 
Simó o Paco Mir, entre d’altres. 
 
L’any 2000, a París, li va ser atorgat el premi Arts Anexes al Congrés Màgic 
Nacional de l’Association Française des Artistes Prestidigitateurs (AFAP), 
concretament per la seva feina feta amb ombres xineses. Un altre dels 
guardons destacats en la seva carrera és el Premi Extraordinari al Congrés 
Màgic Nacional de Sant Sebastià, l’any 2002. Aquest guardó se li va atorgar 
per Quimera, un muntatge que també va aconseguir el Mandrake d’Or, 
considerat l’Òscar de la màgia, per la seva originalitat. 
 
 
 
Aquest espectacle es realitza gràcies a l’acord de col·laboració entre 
Unnim Caixa i Unnim BBVA. 
 
 
 
Les dades: 
 
Espectacle: L’Impossibilista 
Autor, actor i direcció: Sergi Buka 
Data: diumenge 10 de març de 2013   
Hora: 18 hores 
Preu: 7 € 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340. 
Més informació i venda de localitats: www.unnimentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
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