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Maaagia 
 La màgia de la senzillesa 

 

Un Espectacle de Clown Gestural per a Nens, Pares i Somiadors 
 

  Mágic i senzill One-man-xou de Comèdia sense paraules 

 Atracció Universal - Independentmente de l'idioma, edat o cultura 

 Humor sa i respetuós 

 Muntatge i desmuntatge simple, ràpid, lleuger i professional 

 Sala: 50 aprox. ( Adaptable) 
 
 

 

 
“La terra es va estremir de riure amb Gromic (Mag – Clown) de Barcelona 

amb una onada d’aplaudiments per a l’artista diumenge passat.” 
Geneva Capital International World Circus 2010 
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Arribi al cor del seu públic 
 
 

 
 

“Un dels millors spectacle que vaig 
programar” 

 Alba Mas |Espai Cultura de la Fundació Sabadell 1859 |Sabadell, Catalunya 

 
 

”Va ser una perla en una 
programació“ 

Xavier Mingo |Consultor I Gestor Cultural |Tona, Catalunya 
 

 

Descobreix Més Recomanacions

https://www.gromic.eu/ca/recomanacions/
https://youtu.be/7I2zRLiY1xg
https://youtu.be/I6Z5-HKcNHs


Sinopsis 
 

La màgica era de Gromic està per venir! 
 

Un nou amo de la màgia ha arribat a 
l'escenari del món! Els seus 

maldestres poders són alhora 
fascinants i adorablement còmics! 

 
A través de la seva tendra i interactiva 
actuació, Gromic revela els veritables 
poders màgics amagats dins de tots 

nosaltres!  
 

 

Creat, dirigit i interpretat per Gromic. 
Inspirat per la màgia i els pallassos! 

 

 
Amb Gromic… 

 

  Retrobi's amb el món de la simplicitat 
màgica! 

 
Diverteixi's com un nen! 

Delecti's amb la sorprenent poesia de la 
comèdia visual de Gromic! 

Rigui's de bona gana! 
 

No importa la seva edat, no importa 
d'on ve, Gromic li transportarà de nou a 

aquesta edat innocent de sorpresa i alegria 
que va pensar haver perdut per sempre! 
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Company: Gromic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Els meus espectacles estan dissenyats per despertar 
la creativitat i la màgia oblidada dins de cadascun de nosaltres.” 

~ Michael Gueulette 
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Compromès amb la seva missió de sembrar riures en els cors 
dels seus espectadors, Michaël Gueulette ajuda a programadors 
i gestors culturals de teatres i de festivals de tota Europa en la 
tasca de recollir els aplaudiments dels seus públics. 
 
Originari de Brussel·les, Michael es desembolica en 6 idiomes 
diàriament però no obstant això vostè no sentirà moltes 
paraules de l’adorable personatge creat per ell i el nom del qual 
és “Gromic”. “Gromic” no parla, tan sols deixa entreveure la 
seva personalitat encantadora. 
 
Inspirat en la llarga tradició del món del clown i de la màgia, els 
seus espectacles de comèdia visual conquisten els cors dels 
espectadors traspassant les barreres de l’idioma i de l’edat. 
 
Versat en el llenguatge universal del riure, “Gromic” va ser creat 
per portar la felicitat als públics dels festivals i teatres del món 
gràcies a un humor fi, commovedor i molt eficaç. 

 

Decidit a contribuir a millorar l’art “en viu”, Michaël col·labora 
en el Master de Gestió Cultural de la Universitat de Girona, on 
comparteix la seva experiència com a professional de 
l’espectacle aportant solucions a través un document pràctic 
destinat als professionals de la cultura. 
 
Michaël confessa que un dels seus somnis és reconciliar els 
públics a través de l’art del pallasso, per la qual cosa ha creat i 
segueix creant programes com “serpayaso.com” amb la 
finalitat d’ajudar a centenars d’aspirants a pallasso a tot el 
món perquè desenvolupin la seva qualitat i sembrin riures amb 
més consciència i valor. 
 
Avui Michaël Gueulette és considerat un professional de talent 
compromès amb la cultura, i el seu personatge “Gromic”, un 
èxit. 
 
En l’actualitat resideix a Barcelona i viatja sense descans per 
portar a totes parts la seva varietat singular de màgia i alegria! 
 
 
 

Descobreix Mès Sobri Gromic 

https://www.gromic.eu/ca/sobre-mi/


Assegura Riure i Aplaudiments Entusiastes 
Durant El vostre Esdeveniment 

 

  
 

 
GROMIC PLENA DE MÀGIA EL FESTÍN DE SANT JORDI 

 
El “Clown” belga tanca el primer cap de setmana de funcions teatrals 

amb un emocionant homenatge del públic a “Guisante” 

 
 

 
  

« Gromic va ser un èxit gran en el nostre 
festival. Era meravellós de treballar amb 

ell» 
Kathleen Keymeulen | Festival Cirk! | Aalst, Belgica 

 

« Fer riure sense ‘chabacanerías’, amb 
bondat i subtilesa. És el que Gromic 

aconsegueix.» 
Jesús Ortega |XIV Verbena con titeres de Huerta de San Vicente |Granada 

 

 
«  Tota la gent amb la qual vaig parlar 

parlava de Gromic, amb la qual cosa va ser 
tot un encert contractar-lo per al nostre 

esdeveniment.» 
Pilar Calero | Gauklerfest of Attendorn | Alemania 

 

“Fa ja un any que Gromic va estar aquí i el 
públic encara recorda els trucs i el seu 

divertit humor» 
Andrea Tamagnini | Festival Calanchi | Repubblic of San Marino



 

 
Unes Referències 

 
 

…I molt més! 
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 Fitxa tècnica 1/2 
 

Maaagia |La màgia de la senzillesa 
 
 

Caracteristiques de L'espectacle 

 Públic: Tot public des-de 6 anys 

 Duració Recomanat: 45 min. Aprox (Adaptable) 

 Persona en escenari: 1 

 Tipus: Cómic visual inspirat pel món de la màgia i l'art del 
clown 

 
 
 
 

Espai Escenari - Adaptable 

 Dimensions: 5 m. Ample min. x 4m. Fons min. 

 Estructura: : Escala per al públic (accés fàcil, segur i 
directe a l'escenari) 

 Audience: situat frontalments. Si àrea escènica gran, posa 
un rerefons a tallat espaiar i facilitar concentració/de 
focus de l'audiència. 

Llum - Adaptable 

 Veure plan ( Adaptable) :  

https://gromic.eu/PRO/Plan%20Feu%20-%20Gromic%20-%20Maaagia.pdf
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Fitxa tècnica 2/2 

So 
 Sistem de Só amb potencia adequada a espai (sala) 

 Ordenador amb USB per llegir music 

 Lavalier Microphone -NO headset-depende Sala  
 
 

 

 
Altres 

 4 Tamburets* en l’escenari (si no, consultar alternatives)  
* Sense respatller, Sense rodes, màxim 45cm d'alt 

 Important: 1 Tècnic per a la llum i el so a càrrec de l'organització. 

 Camerino net i segur, amb mirall, llum, aigua corrent i aigua mineral   
 

Horari:   
 Després muntatge llum (2- 4 hores) , 1.30 hora amb Tècnic (Assajos) 

 + 30min. Caracterització  

 Muntatge 30min / 20 min Desmuntatge 
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Recursos en línea 
 

La màgia de la senzillesa 
 
 

 

 
 

Contact 

https://www.gromic.eu/ca/contact/
https://www.gromic.eu/ca/contact/
https://www.gromic.eu/ca/contact/
https://www.gromic.eu/ca/la-magia-de-la-senzillesa/

