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INTRODUCCIÓ
Si algú us diu el nom de Martin Cooper és possible que penseu
que és un jugador de l’NBA, la lliga americana de basquet professional. En realitat és l’inventor del telèfon mòbil: el concepte d’un telèfon de mà ja era al seu cervell quan Martin era un nen i, amb l’ajuda
d’un equip de Motorola, el seu somni es va fer realitat.
El primer mòbil va néixer l’any 1973 i pesava dos quilos, era com
si agaféssiu una totxana i us la poséssiu a l’orella per parlar amb algú.
Des de llavors el món de la telefonia ha evolucionat una barbaritat, cada dia surten noves aplicacions i un telèfon d’un any d’antiguitat —si aconseguiu que no se us mori abans— és més antic que un
cromo de l’Indiana Jones.
Passem més hores al costat del telèfon mòbil que amb la nostra
parella o família i, si se’ns espatlla i hem d’estar un dia sense telèfon,
és pitjor que tenir la nostra mare d’amiga al Facebook.
La majoria dels mortals fa servir el mòbil només per trucar, enviar
whatsapps a la seva gent, posar al dia les seves xarxes socials i preguntar per una adreça al Google Maps.
Hi ha moltes coses màgiques, flipants i divertides que podem fer
amb el nostre telèfon. En aquest manual he recollit un centenar de
jocs de màgia —alguns dels quals han estat en el meu repertori professional—, bromes i poca-soltades per deixar descol·locat el personal i apostes impossibles per fer amb el mòbil.
El llibre està dividit en vuit capítols:
• Trucs amb els auriculars: l’accessori per excel·lència del telèfon i
que a partir d’ara podreu tallar i recompondre màgicament, o fins i tot
saber què està pensant una persona quan porta els auriculars posats.
• Cartes i telèfon mòbil: els trucs de cartes estan de moda i, si els
afegim el telèfon mòbil, encara són més sorprenents. Us imagineu
13
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que una foto d’una platja enviada per WhatsApp a un amic reveli
quina carta ha escollit?
• Mentalisme: prediccions i endevinacions, algunes de força enigmàtiques, mitjançant les quals podreu viatjar al futur amb el vostre
telèfon.
• Apostes impossibles: “Facin joc, senyors!” Podreu guanyar sopars, mariscades…, i ser els reis de la festa amb tot tipus de juguesques fent servir el mòbil.
• Bromes i gags: el capítol més divertit i poca-solta de tots. Si sou
de la broma, segur que fareu servir la majoria dels recursos d’aquest
capítol.
• Màgia amb la calculadora: una altra eina clàssica del telèfon
que a partir d’ara us permetrà endevinar quin número està pensant
una persona, o encertar quantes monedes porta a la butxaca el vostre
amic.
• A distància: podreu trucar a una persona que és a centenars de
quilòmetres de distància i, només amb la seva veu, encertar quin objecte té a la mà o quin és el país on viatjarà properament.
• Trucs per a ocasions especials: el darrer capítol inclou jocs de
màgia tan fantàstics com materialitzar diners des del vostre telèfon, o
que el mòbil d’un espectador desaparegui de les vostres mans i viatgi
de forma màgica a la bossa d’una noia.
Tot això i molt més és el que trobareu en aquest llibre. He de
dir-vos que tot el material explicat és universal i el podeu fer sevir
independentment de si teniu Android o iPhone.
Al principi de cada joc acostumo a explicar acudits, referències
històriques o l’origen d’alguns jocs de mans: és per posar-vos en situació, i la introducció de cada joc us pot servir per presentar-lo en
públic.
Tot el material és assequible i fàcil d’assimilar. Els jocs de màgia
s’han d’assajar una estona perquè després tot surti correctament i així
el vostre públic pugui gaudir de la màgia.
Només em queda desitjar que gaudiu d’aquest llibre i que la màgia
sempre us acompanyi!
Mag Gerard
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CURTCIRCUIT
El títol d’aquest joc és un petit homenatge a una pel·lícula de comèdia i ciència-ficció dels anys vuitanta que s’anomenava precisament així. És molt divertit veure pel·lícules d’aquella època i comprovar com ha avançat la tecnologia en tots aquests anys.
Els primers telèfons mòbils eren com un entrepà de botifarra de
mida XL, dels que porten els paletes a la bossa quan han d’agafar forces per continuar amb la seva feina.
El joc que ens ocupa es pot fer amb els vostres auriculars o els d’un
amic. Evidentment, si són els del vostre amic, hi haurà un moment de
pànic quan tingueu els auriculars de la víctima i ensenyeu unes tisores esmolades per fer un “innocent” joc de mans. Però no patiu, que
no perdreu cap amistat fent aquest truc, ni la vostra integritat física
estarà en perill.
Primer de tot heu d’anar a un basar xinès del vostre barri i comprar
uns auriculars barats, el meu consell és que siguin de color blanc. El
preu d’aquest estri en aquestes botigues és gairebé una broma; això
sí, no espereu que, a més, sonin bé… El dia que passi això farem festa
major.
Quan arribeu a casa, talleu un tros de cable d’uns catorze centímetres d’un dels auriculars. Aquest serà el vostre aliat per crear una
excel·lent il·lusió màgica.
Heu d’agafar el trosset de cable tallat i posar-lo en forma de U al
revés a la vostra mà mentre agafeu l’altre auricular normal, com us mostra la següent il·lustració. El que percebran els espectadors que estaran
davant vostre és que simplement heu agafat els auriculars pel mig.
A continuació, agafeu les tisores i talleu pel mig el trosset de cable afegit en forma de U. Els espectadors es pensaran que heu tallat
el cable per la meitat. Aneu tallant, de cada extrem del cable afe-
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git, trossets petits, que aniran caient a terra per reforçar encara més
aquest moment. Aprofiteu el moment de deixar les tisores damunt
d’una taula per abaixar la mà que aguanta els auriculars i deixar caure
a terra dissimuladament els dos trossets petits que us quedaran.
Només falta que una persona agafi cada extrem dels auriculars i
vosaltres obriu la mà lentament per demostrar que els auriculars s’han
regenerat!
Us comentava que ho podeu fer amb els auriculars d’un amic vostre i així causarà més impacte. Podeu aprofitar per fer aquest truc
visual quan feu trajectes llargs en tren i les amables hostesses regalen
uns auriculars senzills als passatgers per escoltar les pel·lícules. El
gran avantatge és que, al tren, tothom tindrà el mateix model d’auriculars i vosaltres podeu tallar els vostres a trossets per sorprendre el
personal en diverses ocasions.
Qui sap, potser lligareu amb algú del tren durant el viatge, després
de fer aquest fantàstic joc… Si és així i finalment us caseu, no dubteu
a convidar-me al casori!
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UNLINK
L’altre dia, un bon amic meu de tota la vida va penjar l’anunci
següent al seu compte de Twitter: “Amics, oportunitat única! He
comprat entrades per a la final de la Champions i acabo de veure
que coincideix amb el dia del meu casament. Si algú està interessat a
comprar un vestit de nuvi, el venc a molt bon preu.”
Ja veieu que tot canvia gràcies a les noves tecnologies, fins i tot
els capellans, en el moment de la cerimònia a l’església, amb tota la
família i els amics presents, ja diuen: “I tu, Miquel, promets canviar
la teva situació a Facebook per «casat» i afegir-hi un enllaç a la pàgina de la Montse?”
El que no canvia és el simbolisme de l’anell en una relació de parella, una tradició que ve de l’època romana, és a dir, de fa un fotimer
d’anys.
En aquest cas veurem com desenllaçar un anell del cable d’uns
auriculars en condicions de laboratori.
El secret és el mateix que en el joc anterior, aprofitarem el tros
de cable d’uns catorze centímetres en forma de U que semblava que
formés part dels auriculars. El tindrem preparat dins una bossa o motxilla. A continuació, demanarem l’anell a la nostra parella o a qualsevol altra persona i, amb l’anell a les mans i amb a l’excusa d’agafar els
auriculars, passarem el trosset de fil en forma de U per dins l’anell i
ho agafarem juntament amb els auriculars, en la mateixa posició que
per tallar els auriculars en el joc anterior.
L’aparença és que l’anell està enllaçat al centre dels auriculars. Tot
seguit, poseu l’anell i el trosset de cable en forma de U dins la vostra
butxaca, ben endins, els extrems dels auriculars sortiran per fora de la
butxaca i quedaran a la vista.
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En el moment de fer l’efecte màgic, només cal estirar els extrems
dels auriculars i, per a sorpresa del públic, no es veurà l’anell, perquè
s’haurà quedat dins la butxaca, d’on el traurem a continuació per mostrar-lo. Aquest efecte màgic dura pocs segons, però és molt efectiu.
Una recomanació: quan poseu el trosset de cable en forma de U
amb l’anell dins la butxaca, heu d’alliberar l’anell del cable, així després el podreu treure amb més facilitat de la vostra butxaca.
Per presentar aquest efecte el podeu fer com una prova d’amor:
l’anell de la persona s’enllaça amb els auriculars i, si l’amor cap a la
persona estimada és prou intens, podrà alliberar-se’n.
Qualsevol altra presentació que li vulgueu donar serà vàlida, no
cal que us digui que, com més valor tingui l’anell, sentimental o monetari, més efectiu serà el joc de màgia.
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EL GPS HUMÀ
Us confessaré un petit secret: estic enamorat de la veu femenina i
sexy del meu GPS. Són tantes hores que hem compartit viatjant arreu
gràcies a la meva vida d’artista de la faràndula que, com diuen en castellà, “el roce hace el cariño”.
Com en totes les relacions, no tot són flors i violes, a vegades m’hi
enfado perquè em fa fer molts tombs per arribar a un lloc determinat,
però em sembla que, en el fons, ho fa perquè així passem més temps
junts.
A partir d’avui, vosaltres podreu localitzar la posició exacta d’un
objecte, més concretament a quina mà es troben amagats els auriculars d’un amic vostre, simulant que sou un GPS humà.
Un espectador agafa uns auriculars petits enrotllats amb una mà, i
una moneda d’un euro amb l’altra. Vosaltres esteu girats d’esquena i no
sabeu a quina mà hi ha cada objecte. Quan us gireu i mireu fixament
els ulls del vostre espectador, podreu dir-li, sense equivocar-vos, on
són els auriculars. L’avantatge d’aquest joc és que es pot repetir dues
o tres vegades per deixar constància que no és simplement sort.
El secret és molt enginyós: imagineu-vos que damunt de la taula
hi ha els dos estris. Digueu-li a un espectador que agafi un objecte a
cada mà, i la que conté els auriculars ha de posar-se-la a l’alçada dels
ulls i intentar visualitzar-los. Encara que la mà estigui tancada, ha
d’imaginar-se’n la mida, el color, alguna particularitat que tinguin…
Un cop ho hagi fet, digueu-li que abaixi la mà i la posi al costat de
l’altra, totes dues mans estan tancades i vosaltres no podeu saber què
hi té. Ara bé, quan us gireu i us poseu de cara a l’espectador i li mireu
les mans, veureu que una de les dues té les venes més inflades que
l’altra, perquè la mà que conté els auriculars se l’ha posat a l’alçada
dels ulls durant vint o trenta segons, mentre pensava.
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Hi ha diversos factors que ajuden a tenir una visió ràpida de quina
és la mà que s’ha aixecat a l’alçada dels ulls: hi ha persones que tenen
les venes més marcades que altres, persones amb la pell més blanca o
més morena. El que us ajudarà més és fixar-vos en el color de la mà: la
que conté els auriculars —que s’ha aixecat a l’alçada dels ulls— està
més pàl·lida que l’altra. A l’estiu, o si esteu en llocs amb calefacció
forta, la diferència de color es nota més.
Puc dir-vos, també, que l’efecte de les venes de la mà que us he
explicat dura uns segons i, per tant, el color de les dues mans es va
igualant a poc a poc. Hi ha la possibilitat de repetir el joc amb una
persona diferent. A més, tingueu en compte que les mans de la persona a qui li feu el joc siguin grans i puguin ocultar els auriculars petits
(de cable curt).
Us aconsello que abans proveu el joc unes quantes vegades amb
algun amic o familiar de confiança i tingueu en compte tots els detalls
que us he comentat anteriorment. Descobrireu que és realment senzill fer aquesta localització “improvisada” d’uns auriculars.
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