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Existeix un espai, 

un instant, un sospir 

on la quotidianitat 

es transgredeix.

On el temps s’atura… 

On l’observador no entén 

com es manipula la realitat.

Un viatge d’exploració 

cap als límits 

entre la il·lusió i la realitat

per descobrir 

el misteri de l’impossible… 

On l’empremta d’un somni 

no és menys real 

que la d’una petjada.



S I N O P S I

L’Impossibilista ens endinsa a un viatge per
explorar els límits entre la il·lusió i la realitat,
per gaudir d’una manera privilegiada d’una
de les arts més impactants: la màgia.

Un espectacle unipersonal en què Buka
recupera la màgia aparentment més simple
amb objectes quotidians, elements senzills i
fenòmens naturals per aconseguir
transmetre'n l’essència a l'espectador.

Viure l’emoció de la sorpresa a curta
distància, en un espectacle en què
l’observador n'és el primer protagonista.

A L’Impossibilista, 

en Sergi Buka 

comparteix en la

intimitat de la sala 

i amb la complicitat

del públic la seva

màgia més propera



Vídeo de l'espectacle 

Idea i creació: Sergi Buka
Intèrpret: Sergi Buka
Música: Ramon Calduch
Adaptació textos: Pep Paré
Producció tècnica: Joan Segura
Audiovisuals: Santamandra
Disseny gràfic: Xavi de la Iglesia (xdelai)
& Murmuris Comunicació
Vestuari: Rosa Solé
Agraïments: Jordà Ferré; 
Teatre Museu Rei de la Màgia; 
Plas, Plas, Plas; Rafael Rovira.

 
Gènere:
Il·lusionisme, teatre
d’objectes, teatre d’ombres

Idioma: 
Català | Castellà | Anglès

Durada: 70  min

F I T X A  A R T Í S T I C A

https://vimeo.com/229399099
https://vimeo.com/229399099


Sergi Buka, il·lusionista, ombròman i llanternista, va
evidenciar la seva afició per la màgia de molt jove. Amb 15 anys
debuta com artista en l’especialitat de màgia de prop en un
conegut cafè - teatre, “El Llantiol”, on neix la seva afició per la
màgia escènica.

La seva màgia ha estat present en diversos països,
desenvolupant la seva activitat artística com a intèrpret dels
seus propis espectacles o col·laborant en produccions dirigides
per: Joan Font (Comediants), Joan Montanyes “Monti”, Ramon
Simó o Rosa Verges, entre d’altres.

És destacable el seu treball en les ombres xineses amb
l’espectacle “Umbra” estrenat al Teatre Nacional de Catalunya la
temporada 2008/09, teatre on la temporada 2016/17 va
estrenar “Lucis et Umbrae” una proposta d’il·lusionisme i
llanterna màgica.

Amant d’experimentar en tots els espais escènics, són notables
les seves col·laboracions circenses; ha creat efectes i els ha
presentat en pista en diversos circs com ara Circo Price de
Madrid, Circus Roncalli (Alemanya), Circus Conelli (Zurich/Suïssa)
o Cirque d’Hivern de París (França).

En el món audiovisual, Buka ha participat en processos
d’assessorament i execució d’espots i campanyes publicitàries;
en el cinema, amb les seves ombres xineses a “La sombra del
sol” del director David Blanco, i ha realitzat sovintejades
aparicions en televisions nacionals i europees.

Buka ha participat en nombrosos festivals i congressos màgics,
fet pel qual ha aconseguit diversos guardons. El 2009, els
premis FAD Sebastià Gasch li van atorgar un Aplaudiment “pel
seu constant treball d’investigació i d’innovació en l’art de
l’il·lusionisme”.

Sergi Buka és un dels valors més sòlids i amb més projecció
internacional de l’actual il·lusionisme. Per esperit d’investigació i
per recerca en la interdisciplinarietat de gèneres se’l podria
incloure en el corrent de l’il·lusionisme contemporani, però
el que millor el defineix són la sensibilitat i la indiscutible
personalitat dels seus espectacles.

Sergi Buka sempre sorprèn, potser aquest sigui el seu
gran secret...

CV i trajectòria
ampliats

Sergi Buka és

un dels valors

més sòlids i

amb més

projecció

internacional 

de l’actual

il·lusionisme

B I O G R A F I A

http://sergibuka.com/CAT/Biografia/
http://sergibuka.com/CAT/Biografia/
http://sergibuka.com/CAT/Biografia/


El seu extraordinari número d’ombres xineses hauria fet les delícies de

l’enyorat Joan Brossa.

Gonzalo Pérez de Olaguer, EL PERIODICO

Q U È  N ' H A N  D I T
d ' e n  S e r g i  B u k a ?

Les mans del català Sergi Buka van seduir literalment els

espectadors.

Jordi Jané, DIARI AVUI

L’espectacle de Buka és un frenètic desafiament a la sincronia i a la

capacitat de sorprendre el públic.

Ricardo Aldarondo, DIARIO VASCO



Any 2002, Sant Sebastià
Gran Premi Extraordinari 
en el XXV Congrés Màgic
Nacional per Quimera.

Any 2004, París
Premi Mandrake d’Or
a l’originalitat
(els Òscar de la màgia) 
per Quimera, un acte clàssic
de l'il·lusionisme portat 
a l'actualitat.

P R E M I S  I  R E C O N E I X E M E N T S

Any 2000, París
Premi Arts Annexes 
al Congrés Magic Nacional de
l’Association Française des
Artistes Prestigitateurs (AFAP) 
pel treball d’ombres xineses.



Mides de l’escenari: 8m de boca por 6m de fondària.
Càmera negra, fons negre, 2 carrers (4 cametes).
2 barres a escenari.
1 Pont frontal.
Escala frontal d’ accés al públic.

LLUMS 
- 8 Retalls 1 kw.
- 22 PC 1kw amb viseres.
- 1 PAR 64  CP1
- 24 ch. Dimmers 2kw.
- Mànegues i cablejat.
- 3 preses de corrent 220v. 16A. escenari.
- 1 taula d'il·luminació programable.
 
SO
- Equip de 2000w de so o l'adequat per l'espai d'actuació.
- Taula de so amb 6 canals.
- 2 monitors escenari.
- Possibilitat de connectar un portàtil a la taula de so
(llancem funció amb aplicació Qlab per àudio i vídeo).
- Línia Ethernet de control a fons escenari per llançar
vídeo.
 
ALTRES
- Possibilitat de realitzar un black out (fosc total).
- 2 tècnics especialistes, llum i so, també per ajudar a
càrregues i descàrregues.
- Es necessita camerino (amb mirall i aigua). 
- Espai reservat per aparcar furgoneta; 5,5 metres.

 
TEMPS 

APROXIMATS

Muntatge: 
5 h

Desmuntatge: 
90 min

Actuació: 
70 min

N E C E S S I T A T S
T È C N I Q U E S

Fitxa tècnica
[descarregar]

https://www.sergibuka.com/.cm4all/uproc.php/0/NECESSITATS%20TE%CC%80CNIQUES%20L%27Impossibilista..pdf?_=174721f9ae0&cdp=a
https://www.sergibuka.com/.cm4all/uproc.php/0/NECESSITATS%20TE%CC%80CNIQUES%20L%27Impossibilista..pdf?_=174721f9ae0&cdp=a
https://www.sergibuka.com/.cm4all/uproc.php/0/NECESSITATS%20TE%CC%80CNIQUES%20L%27Impossibilista..pdf?_=174721f9ae0&cdp=a
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