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LES DADES
Format: Interior / Exterior

Gènere: Il·lusionisme.
Públic: Per a tots els públics.

Durada: 65 min.
Idioma: Català i castellà. 

Jordi Quimera Live! és l’espectacle per fer vibrar una festa
major, un teatre, una revetlla al carrer o un estadi olímpic.

Les il·lusions més impactants, aquelles de les que tothom
parla, però poca gent ha vist en directe, amb grans dosis
d’humor i un ritme trepidant.

El Show d’il·lusions més bèstia i enigmàtic.

Jordi Quimera Live! és una celebració de la màgia. Una
festa sense límits on les persones poden aparèixer, dividir-
se, transformar-se...

Un espectacle per vibrar, riure i sentir la màgia.

SINOPSI





L’IL·LUSIONISTA

LA DIRECTORA

JORDI QUIMERA

NONA ASENSIO
Nona Asensio Company (Barcelona, 18 de juliol del 1981), és una directora escènica llicenciada a l’ESAD
de Gijón.

S’ha format i treballat en gairebé totes les branques del teatre, tant dins com fora de l’escenari, incloent-
hi el pati de butaques. Tot plegat l’ha aportat un bagatge que li permet encarar la història que vol portar a
escena des d’una visió global. També l’ha ensenyat a parlar i escoltar el llenguatge de cada àmbit específic
(tècnic, artístic, producció...) per ampliar al màxim els recursos escènics i entendre els problemes i les
dificultats que sorgeixen al llarg del procés creatiu.

Paral·lelament al teatre, des de 2012, també s’ha especialitzat en la direcció d’espectacles de màgia, on
ha après a sentir el pols de l’escena mitjançant l’escolta del públic. Aprenent a observar les reaccions de
les espectadores i espectadors, avaluant els diferents graus d’atenció i d’interès, com també les puntes
d’avorriment o desinterès al llarg de l’espectacle. El que l’ha ensenyat a afinar l’ús del tempo i dels
llenguatges escènics per assolir l’objectiu que l’espectador deixi de ser espectador i passi a ser còmplice
de la història que es desplega davant seu. La seva concepció multidisciplinària i la formació transversal
l’ha conduït a saber coordinar, liderar i en definitiva, treballar colze a colze amb l’equip de professionals
amb qui treballa, per units, assolir l’objectiu de portar a bon port l’obra o espectacle.

Jordi Barbudo Lario (Rubí, 5 d'abril del 1985), és un il·lusionista i productor d'espectacles conegut
artísticament com a Jordi Quimera.

Format com a productor d'espectacles, audiovisuals, ràdio i tv a l'EMAV (Escola de Mitjans Audiovisuals de
Barcelona), s'inicia com a mag professional el 2009 sent regidor de l'Ajuntament de Rubí.

Amb 12 anys s'implica a l'organització de la festa major del seu barri (Ca n'Oriol-Rubí); tot i això, mai va
contemplar l'espectacle com a sortida professional. Però el 2009, gairebé per accident, actua per primera
vegada per a un festival de l'associació de veïns de Can'Oriol, i en acabar l'actuació, decideix deixar la
política i dedicar-se exclusivament de l'espectacle.

Des del 2011 uneix esforços amb Nona Asensio, directora escènica, per potenciar la posada en escena i
experimentar nous mètodes per aconseguir el màxim impacte a l'espectador, creant la productora Grup
Charly Trama.

Destaca pel seu estil fresc i senzill contrastat per l'alt impacte de la màgia que fa.



UNA PRODUCCIÓ DE

L’EQUIP
Una creació de Jordi Barbudo i Nona Asensio.

Il·lusionista: Jordi Quimera 
Direcció artística: Nona Asensio
Actriu/regidora: Andrea Rey

Il·luminació: Nona Asensio 
Espai sonor: Jordi Barbudo i Nona Asensio

Construcció material màgic: Matías Barbudo, Carmen 
Lario, Jordi Quimera, Alexis Màgic, Magos Artesanos, 
Xavier Giro

Fotografia: LoiraGM i Jordi García

Producció: Grup Charly Trama, SCP 

Agraïments: 
Patronat Municipal de Cultura de Vilanova 
del Vallès

NECESSITATS TÈCNIQUES

Il·luminació: 
• A càrrec de l’organitzador.

Àudio:
• Equip d’àudio a càrrec de l’organitzador.
• Taula de so amb entrada canon per micròfon i entrada doble jack per PC en mateixa

pàgina que la microfonia.

Càrrega i descàrrega:
• Espai on descarregar el material al lloc on començarà l’actuació per tal de poder fer el

muntatge.
• Després de descarregar es necessita un lloc on aparcar un remolc i cotxe enganxats (7

metres de longitud) el més a prop possible del lloc de càrrega i descarrega.

Horaris:
• Durada d’espectacle: 65 min.
• Temps de muntatge: 2 h*
• Temps de desmuntatge: 2 h

* Si es realitza una implementació de llums complexa, cal ampliar el temps de muntatge preveient 
una mínima programació dels focus. 

Dimensions mínimes espai escènic:
• Amplada boca: 6 m
• Fons d'escena: 5 m

Dimensions recomanades espai escènic:
• Amplada boca: 8 m
• Fons d'escena: 6 m
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