
 

 

A N T O N I O  D Í A Z 

TRIOMFA A BARCELONA 

AMB EL SEU ESPECTACLE 

MÉS A L'ESTIL BROADWAY   
 

 
 

  
Antonio Díaz, El Mago Pop flamant nou gestor del Teatre Victòria de 
Barcelona del que n'és ambaixador el mateix Arnold 
Schwarzenegger continua fent sold-outs funció rera funció des de la 
seva estrena el passat 7 d'octubre. Un espectacle que arribava a la 
capital catalana precedit de l'èxit incontestable assolit a Madrid on 
es va poder veure durant dos anys al Teatro Rialto. 

https://www.elmagopop.com/


El nou show d'Antonio Díaz ja començava funcions a Barcelona 

amb el rècord de 100 mil entrades anticipades venudes, la major 

preventa de la història d'Espanya, igualant al Rey León. Des 

d'aleshores, 'Nada Es Imposible' aconsegueix, a cada passi, que el 

públic acabi dempeus, emocionat per un espectacle que barreja 

l'humor amb la música, la màgia, el foc i les pantalles gegants, tot 

plegat amb un ritme imparable i amb sorpreses continuades. Un 

show dels què (fins ara) només es podien gaudir a Las Vegas. Dos 

anys de feina per crear els millors i més espectaculars jocs de 

màgia, envoltats d'una història que arribarà al cor de tots i en un 

espai, el teatre Victòria, totalment reformat, de blanc el bar i 

l'entrada i plena de grans anuncis lluminosos amb fotografies 

d'Antonio Díaz i l’espectacle i de negre, el seu interior amb un 

equipament tecnològic espectacular. Entrar a el teatre es com entrar 

a qualsevol sala de Broadway. La música, la il·luminació, la llum 

dels focus volant per entre el públic ... creant una experiència única, 

memorable i irrepetible. 

 
A "NADA ES IMPOSIBLE", Antonio Díaz - EL MAGO POP, ofereix 

un viatge a través de l’extraordinari, ple de sorpreses, diversió, 

sensibilitat, ritme i emoció; una aventura plena d'il·lusions que 

confirma que, quan EL MAGO POP surt a escena, Res és 

Impossible! Aquest missatge, que estructura el show, ressona de 

manera intensa: no deixis que ningú et digui que no pots aconseguir 

els teus somnis. 

 
Reconegut per la revista Forbes com l' “I·lusionista europeu més 
taquiller del món” i per l'Anuari de  l'Asociación de Promotores 
Musicales (APM) com l'artista espanyol amb més localitats 
venudes durant la temporada 2017. Antonio Díaz, El Mago Pop, 
ha creat la seva pròpia categoria elevant la màgia i l’il·lusionisme a 
un gran espectacle per tots els públics, capaç d'omplir durant dues 
temporades consecutives el Teatro Rialto a la Gran Vía de 
Madrid,i superar el seu propi rècord d'un milió de localitats 
venudes fins el maig de 2018.  
 
Amb totes les localitats esgotades en totes les funcions, quan 
va abaixar el teló a Madrid, el juliol de 2019, havia fet   
més de 620 funcions i afegit més de 350.000 espectadors al seu 

rècord.  A Barcelona, des del mes de setembre, el Teatre Victòria 

https://www.elmagopop.com/


es posiciona com el teatre més taquiller de la ciutat, i 'Nada Es 

Imposible' com el show d'il·lusionisme amb més recaptació del món, 

amb números que el situarien a l'alçada dels grans musicals de 

Broadway. "Vull que el Paral·lel torni a ser el que va ser un dia; o 

que brilli més fort encara", assegura el jove creador de l'espectacle i 

propietari del teatre. 

 
Són moltes les personalitats d'àmbits com la cultura com 
ara Shakira, Penélope Cruz i Javier Bardem i l'esport com 
ara Leo Messi, Gerard Piqué o Carles Puyol que també han 
quedat meravellats amb l'espectacle. 
  
   
Genuí representant d'una nova generació d'artistes i creadors amb 
molt talent, Antonio Díaz va ser capaç d'alimentar 
simultàniament el prime time de TVE1, DMax, TV3 i Tele Madrid 
amb la seva producció televisiva, mentre batia el rècord de funcions 
durant les passades festes nadalenques.  El programa que va 
acabar adoptant com a nom artístic, 'El Mago Pop', ha estat vist a 
més de 150 països a través de Discovery Channel. 
  
Quan acabi la temporada a Barcelona, ANTONIO DÍAZ farà el 
salt a Broadway l’estiu de 2020. 
 
  
Fotografies:  https://www.dropbox.com/sh/05c4z6cpe4a31m2/A
AAhNbM3yVgSTEbndId1yYzfa?dl=0 

 
 
  

Més informació a: 
  

www.elmagopop.com 
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