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En general, qualsevol cosa que s’escapiEn general, qualsevol cosa que s’escapi
de la lògica i de les lleis naturals ens deixa de la lògica i de les lleis naturals ens deixa 
bocabadats. Això és la màgia: la capacitat bocabadats. Això és la màgia: la capacitat 
de fer-nos creure una il·lusió.

Deixa’t portar pel meravellós món de la Deixa’t portar pel meravellós món de la 
màgia amb el Mag Lari, un dels mags més màgia amb el Mag Lari, un dels mags més 
aclamats i sorprenents del nostre país. aclamats i sorprenents del nostre país. 
Junts fareu un viatge per un món ple de 
mags que han causat sensació, anècdotes 
sorprenents i màgia, molta màgia!

Practica 20 jocs de màgia d’arreu delPractica 20 jocs de màgia d’arreu del
món i coneix un munt de consells útilsmón i coneix un munt de consells útils
per a un bon aprenent de mag!per a un bon aprenent de mag!per a un bon aprenent de mag!per a un bon aprenent de mag!
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Com us puc explicar la importància de la ciutat de 
Las Vegas en el món de la màgia?

Las Vegas és la capital mundial de l’entreteniment. 
Es troba a l’estat de Nevada, als Estats Units, i és una 
ciutat plena de casinos, hotels i teatres, on es concen-
tren la majoria d’espectacles de màgia del món. Segur 
que l’heu vist en pel·lícules com Ocean’s eleven o en 
sèries de televisió com CSI Las Vegas.

Això sí, els espectacles són de gran format, molt  
impressionants, i s’hi poden veure grans il·lusions.  
Es va convertir en el paradís de la màgia de la mà de la 
parella de mags Siegfried and Roy, famosos per la seva 
espectacularitat durant els anys seixanta del segle xx. 
Des d’aleshores, tots els aficionats a la màgia somien 
visitar la ciutat i gaudir dels millors espectacles que 
mai s’han vist.



Cada vegada que tinc al cap un nou espectacle, 
abans de dissenyar-lo, me’n vaig de vacances a Las 
Vegas. Veure un espectacle de màgia a Las Vegas 
és una experiència apassionant per a un mag. Quan 
torno a casa sempre torno inspirat i amb unes quantes 
idees rondant-me pel cap, que al final acabo desenvo-
lupant d’una manera o d’una altra en el meu proper 
espectacle.
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De fet, he vingut a Las Vegas a passar uns dies, i estic 
molt emocionat, perquè tinc entrades per anar a veure 
dos espectacles: al Luxor Hotel&Casino Las Vegas, 
el Cirque du Soleil presenta l’espectacle Criss Angel 
Believe, que no em vull perdre per res del món. I també 
aniré al Hollywood Theatre, al MGM Grand, a veure 
l’espectacle de David Copperfield. No em direu que no 
és un bon pla! A més, passejar pels carrers d’aquesta 
ciutat tan glamurosa, plena de llums i neons de colors, 
em produeix una sensació indescriptible!
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Doug Henning va néixer el 1947 a Winnipeg, al 
Canadà, i va morir el 2000 a Los Angeles. 

Quin paio, el Doug Henning! Va ser un dels primers 
mags que va convertir la màgia en gran espectacle, i 
va actuar moltes vegades a Las Vegas. Tant podia fer 
sortir a l’escenari motos o elefants com fer una gran 
il·lusió. I cuidava molt la posada en escena: música, 
ballarins, il·luminació i efectes sorprenents. La seva 
estètica era molt típica dels anys setanta, és a dir, grenyes 
i bigotis, pantalons de pota d’elefant i lluentons i colors 
llampants. Un geni. Va ser un mag molt admirat als 
Estats Units, tot i que era canadenc. Des de molt jove 
el va atreure la màgia i va dissenyar projectes molt 
potents: musicals, màgia per televisió, espectacles 
de gran format sobre el mag Merlí o sobre l’escapista 
Harry Houdini, per exemple, i fins i tot va idear una 
mena de parc temàtic de màgia. Això va ser arran 
d’un viatge que va fer a l’Índia per estudiar meditació. 
Aquest viatge li va canviar bastant la vida i va decidir 
construir un parc d’atraccions que combinés l’il·lusio- 
nisme amb els secrets de l’univers. Quina bogeria! 
Però no se’n va sortir. Va morir amb poc més de cin-
quanta anys, a causa d’una greu malaltia. Va deixar 
una petjada inesborrable en el món de l’il·lusionisme 
i de la màgia en general. Segur que tots els mags ho 
podem certificar!

DOUG HENNING
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David Seth Kotkin va néixer el 1956 a Nova Jersey.
Qui no coneix David Copperfield? Segurament és el 

mag més famós del món! Què dic del món, de tota la 
història!

És un personatge molt interessant, perquè per a ell 
res és impossible. De fet, s’ha plantejat reptes espec-
taculars. Per exemple, volar. No em direu que és fàcil! 
Doncs ell va aconseguir volar com el Peter Pan, sen-
se cap artefacte que l’enlairés. Increïble! També va 
fer desaparèixer l’estàtua de la Llibertat, es va tallar 
per la meitat ell mateix, va travessar la Gran Muralla 
Xinesa… i més coses! Per cert, l’any 1998 David 
Copperfield va actuar a Barcelona i, evidentment, jo no 
m’ho podia perdre. Tenia entès que faria desaparèixer 
persones del públic i vaig anar-hi desitjant ser una 
d’aquestes persones. I així va ser! Copperfield va triar 
aleatòriament tretze persones, llançant tretze enormes 
pilotes inflables que anaven rodant entre la gent. Vaig 
tenir la sort que una pilota va caure sobre meu i, per 
tant, vaig ser un dels escollits per pujar a l’escenari.  
Us podeu imaginar què suposava per a mi participar 
en un espectacle com aquell. Només us puc dir que 
efectivament ens va fer desaparèixer de manera increï-
ble. Després de l’espectacle, aquelles tretze persones el 
vam poder saludar i ens vam comprometre a no expli-
car res del que havia passat. És a dir, que guardaré el 
secret amb pany i clau la resta de la meva vida.

Actualment té un espectacle a Las Vegas, a la sala 
petita de l’hotel MGM Grand, el que aniré a veure.

DAVID COPPERFIELD
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Criss Angel va néixer a Long Island el 1967.
És un dels mags més prestigiosos de l’actualitat. 

Amb una estètica molt personal i inquietant, ha com-
binat al llarg de la seva vida dues passions: la música 
rock i la màgia. Si el veieu, de seguida us adonareu 
que és un mag diferent, provocador, que es proposa 
reptes molt agosarats i fins i tot perillosos. Li agrada 
fer grans il·lusions, a l’estil de Copperfield, però ell 
porta les situacions a l’extrem, d’una manera gairebé 
temerària, cosa que fa que el públic estigui amb l’ai al 
cor. De fet, s’ha hagut d’allunyar del referent de mag 
que David Copperfield va crear, per demostrar que 
és possible fer màgia d’una altra manera, i l’invent li 
ha sortit bé. Tant és així, que ara és ell l’estrella més 
fulgurant de la màgia de Las Vegas, amb un espectacle 
de dimensions descomunals coproduït pel Cirque du 
Solei. El seu espectacle Criss Angel Believe és una  
meravella i, per si no fos prou, el seu ajudant és un 
català amic meu que es diu Mateo Amieva, i que fa el 
 personatge de Maestro, de qui tothom surt parlant al 
final de l’espectacle. Els he d’anar a trobar sens falta,  
a veure què m’expliquen!

És un mag popular i estimat, que tant omple cada dia 
el seu teatre a Las Vegas, com capta el seu públic pels 
carrers de Nova York, amb produccions molt arris-
cades: no us perdeu el vídeo en què l’enterren en un 
dipòsit de ciment i en surt sense problemes!

CRISS ANGEL
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Des que vaig començar a 
fer màgia, sempre he posat 
molta cura en el disseny dels 
meus espectacles, tant els 
de màgia de prop com els de 
grans il·lusions. Per a mi és 
molt important que tot estigui 
sota control, perquè és l’única 
manera d’aconseguir bons 
efectes i que el públic es quedi 
realment trasbalsat i amb la 
boca oberta. Us ho resumiré:

Dissenyar bé un espectacle 
no deixa lloc a la improvisació. 
Tot ha d’estar ben pensat i ben 
encaixat. I fi ns i tot és bo tenir 
un pla B per si falla alguna cosa.

Tenir molta cura de la part 
estètica de l’espectacle. A mi 
m’agrada cuidar tots els detalls, 
especialment la roba i els 
accessoris que utilitzo en els 
meus números. És el meu segell 
personal.

Combinar l’humor amb la 
música, el ball, els monòlegs, 
les interaccions amb el públic… 
Jo crec que el secret d’un bon 
espectacle és que tingui un 
ritme trepidant i divertit.

Com fer un
espectacle de màgia
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Ser rigorós amb la pràctica. 
Tots els bons mags s’asseguren 
moltíssim que els jocs de mans 
funcionin, tant tècnicament 
com teatralment. I això vol dir 
assajar moltíssim.

Buscar jocs de mans variats, 
combinar grans il·lusions amb 
màgia de prop, desconcertar 
l’espectador, fer-li veure el que 
nosaltres volem que vegi, i 
no deixar-li gaire temps per 
descobrir la trampa.

Revisar que tot estigui a punt 
i al seu lloc. No s’hi val fer les 
coses a mitges. A vegades 
és útil tenir un protocol per 
assegurar-se una bona revisió 
de tots els jocs de mans i 
aparells de màgia.

Sota cap concepte, no hem de 
repetir mai un joc que acabem 
de fer, encara que algú ens hi 
insisteixi.

Buscar cops d’efecte en 
els moments importants 
de l’espectacle.

I, sobretot, que tinguem a punt 
un fi nal d’impacte. Hem de 
deixar el públic amb la boca 
oberta i aplaudint entusiasmat.

Ah! M’oblidava del més 
important: passeu-vos-ho 
bé, divertiu-vos fent màgia. Si 
vosaltres sou feliços fent màgia, 
ho encomanareu al públic! Si 
heu preparat bé l’espectacle, 
sortirà bé i al vostre públic li 
agradarà.



agulla
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Aparentment, és impossible fer que una agulla de cap es 
mantingui fl otant a l’aigua. Però us puc demostrar que és 
possible amb una mica d’enginy i talent màgic!

Es necessita: una agulla de cap, un bol amb aigua, paper de 
fumar i una vareta màgica, si en teniu (1).

ompliu un bol amb aigua. 
Poseu-hi un paper de 
fumar a la superfície (2).

L’agulla que sura
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I al damunt l’agulla de cap (3).

A continuació, amb la 
vareta enfonseu el paper 
i veureu com màgicament 
l’agulla queda fl otant 
sobre l’aigua (4).

Cal saber una mica de física per trobar-hi l’explicació!

JoCS DE MAnS — LAS vEgAS
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Imagineu-vos la situació: 
demaneu a algú del públic que 
ressegueixi la silueta de la seva 
mà esquerra amb un retolador 
negre en un paper (1).

Tot seguit li dieu: «Ara t’has 
d’imaginar dues coses: primer, 
que aquesta mà que has 
dibuixat és la meva; segon: 
que aquest retolador vermell, 
quan pinta, crema. Ja t’ho has 
imaginat? Molt bé, doncs ara 
has de decidir pintar la punta 

del dit que tu vulguis amb el retolador (2), per cremar-me’l. 
Tranquil, t’ho deixo fer, no t’ho tindré en compte!».

El vostre voluntari d’entrada no entendrà res i pintarà 
de color vermell la punta d’un dels dits de la vostra mà 
imaginària, al full de paper. 

Quan hagi acabat, vosaltres, exagerant la cara de dolor 
(fingit, naturalment), posareu la vostra mà tancada davant 
seu i, a poc a poc, l’anireu obrint. 

El dit cremat

retolador 
negre i vermell

paper moneda DE 25 
pessetes
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Apareixerà ni més ni menys que una nafra a la punta del 
mateix dit que l’espectador haurà triat. I dic nafra, o 
butllofa, perquè serà una marca de cremada impossible 
d’arrencar. Què? Us hi atreviu o no? Segur que us esteu 
preguntant com aconseguireu aquest efecte. 

Doncs és molt senzill: demanant a la vostra 
família que regiri bé els calaixos de casa, que 
segur que en algun lloc, ben amagada, hi deu  
haver una moneda de les antigues, de les de  
25 pessetes, aquelles que tenien un forat al mig. 
Eren cromades i molt originals! Si no en trobeu 
cap, una volandera petiteta de la caixa d’eines 
també pot servir. Quan l’hàgiu aconseguit, es tracta que  
la tingueu amagada dins la mà, i la mà sota la taula, o  
a l’esquena, i quan veieu el dit que ha triat l’espectador,  
el que heu de fer és pressionar amb força la moneda amb el 
tou del vostre dit (3), durant una estoneta, sense que ho 
vegi ningú. 

El forat de la moneda deixarà una marca 
rodoneta a la vostra pell (4), molt 
semblant a la butllofa que deixa una 
cremada. Ja veureu la cara d’espant que 
se’ls quedarà als espectadors. 
 
Ajudarà molt a fer efecte el dramatisme 
que poseu a la situació! Recordeu aquest 
consell: el teatre que hi poseu serà 
la gràcia dels vostres jocs de mans. 
Comprovat!

JoCS DE MAnS — LAS vEgAS




