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SAP LEVITAR I HA FET DESAPARÈIXER UNA 
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ÉS CAPAÇ DE DIR SENSE IMMUTAR-SE: “Algun 
dia faré aparèixer un helicòpter en un  
teatre”. La seva carpeta de coses per fer 
inclou “volar”. De moment, sap levitar  
i ha fet desaparèixer una orquestra sencera 
(65 músics). Que van tornar a aparèixer. “Sí, 
sí, sí –assenteix–. 65 famílies reclamant…”. 

És Josep Maria Lari (Barcelona, 1973). 
Mag Lari des dels 21. Especialitat: “Màgia 
còmica d’escenari”. Això significa... “Que 
m’agrada fer riure al mateix temps que faig 
màgia”, defineix ell mateix. Il·lusionista 
i showman a parts iguals. En el seu últim 
espectacle fins i tot exerceix de ventríloc. 
Ozom (fins al dia 21, al Teatre Condal) és 
un “cabaret màgic” –així l’anomena– que 
destapa el Lari actor: interpreta quatre 
mags. Així que els espectadors obren la 

boca al mateix temps que es freguen els 
ulls. Hi ha moments en què agafen ganes de 
pessigar-lo per confirmar que és ell. El Mag 
Lari, a més, es torna a guanyar a pols el títol 
de “rei de la màgia pop”. Els seus poders 
màgics inclouen que no puguis deixar de 
taral·lejar durant setmanes el Bahama mama 
de Boney M. Amb el rei del pop, a seques, 
el mag saldarà un compte pendent aquest 
any. “Vull obrir un museu de Michael Jack-
son”, anuncia. En la seva col·lecció acumula 
més de mil objectes. 

ELS VIATGES DEL MAG LARI. 
(Estrella Polar). 20 jocs de 
màgia de tot el món amb 
els quals fer pràctiques 
d’abracadabres. 
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Vegeu el vídeo del  
joc amb el mòbil  
o a e-periodico.cat

    
“L’ampolla ha de tenir 
l’entrada una miqueta 

ampla. No puc dir 
marques, però n’hi ha una 

que s’assembla a Solán de… 
Vacas que ens aniria molt bé. I 

si no, aquesta [assenyala el coll 
de l’ampolla], que és de les que et 
posen vi als menús. Sembla també 
aquestes coses de l’hospital que et 
donen perquè puguis… Bé, tant és”.

“Això ho podeu enfocar, quan estigueu amb la 
família, per exemple, com una aposta: ¿què us hi 
jugueu que sóc capaç d’introduir un ou [emfatitza] 
de-ga-lli-na a dins d’una ampolla sense tocar-lo”. 

“¿Com es  
fa? Tenim 
l’ampolla i 
tenim l’ou 
ja peladet. 
Agafarem un 
trosset de  
paper i el 
cremarem, 
tirarem el  
paper encès  
a l’ampolla, la 
taparem amb 
l’ou i, al fer 
l’efecte de  
buit, l’ou  
farà una  
cosa així  
[fa el gest 
de la foto] i 
entrarà a dins. 
¿D’acord?”.  

¿Que 
no surt a  

la primera? Doncs  
ho feu a la segona. ¿Que 

no surt a la segona? 
Doncs… teniu tota 
la tarda. Si és la 

família…”.   

COM INTRODUIR UN OU EN UNA AMPOLLA SENSE TOCAR-LO

“Necessiteu  
una ampolla 
i un ou”, 
comença a 
explicar el joc 
el Mag Lari. 
“L’ou, de gallina 
[fa l’ullet]. Ha 
d’estar dur i 
pelat”. 
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 “Encenem el paper, el 
tirem dins de l’ampolla 
ràpid, ràpid, hi posem 
l’ou i…”. 

“Hi ha una coseta que es  
pot fer que és com una  
trampa lletja: lubricar  
l’ou. De gallina [torna a 
emfatitzar]. Perquè si dius que 
et lubricaràs un ou... Obrim 
l’oli, s’agafa el ditet... És una 
mica porc. Podem lubricar 
també el forat de l’ampolla. Us 
netegeu les mans i les taques 

d’oli i a simple vista no es veurà res estrany.

“¿Esteu preparats? Ara ve el 
millor. Procedirem a encendre. 
¡Ah, molt important! Nens i 
nenes: si heu de fer foc, que 
sigui amb la supervisió d’un 
adult. Si us molesten els adults, 
ho feu quan no hi hagi ningú a 
casa. Ha, ha, ha. Però tingueu 
el mòbil i el número dels 
bombers preparat per si de cas. 
¿D’acord? Vinga”. 

“Ensenyeu l’ampolla amb l’ou a dins, la 
gent us aplaudeix i, si us hi havíeu jugat 
alguna cosa, pareu la mà i a cobrar”. 

“¡Pam! 
¡¡Ha entrat 
a dins de 

l’ampolla!” 
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UN NÚMERO MATEMÀTIC: ENDEVINEU L’EDAT I ELS MEMBRES DE LA 
FAMÍLIA D’UN ESTRANY AMB LA SEGÜENT SÈRIE D’OPERACIONS 

Vegeu el vídeo d’aquest 
joc amb el mòbil o a  
e-periodico.cat

               “Repartiu paper i llapis als que hagin de 
fer aquest número. Els demanareu que facin 
una sèrie d’operacions faciletes, que encara que 
no tinguin l’ESO jo crec que hi poden arribar”.

1                “Els demaneu que escriguin la seva 
edat. Jo escriuré la meva [apunta a la pissarra 
“32”]. [Riu] Sí, ja ho sé, hi ha gent que diu que 
n’aparento menys”. [En té 10 més].

2                “Multipliquem l’edat per 2. 32 x 2  
[ho va escrivint] ens dóna un resultat fantàs-
tic de 64. ¿Sí? ¿Us deixo un temps perquè  
ho feu?” [diu rient]. 

3

               “Ara farem el següent: a aquest resultat 
hi sumarem 5 i ens donarà un bonic núme-
ro: 69. [El mira, mira a la càmera] No farem 
bromes”.

4              “Ara multipliquem per 5. ¿Com ho veieu? 
Hi ha una aplicació als telèfons que serveix per 
calcular. Es diu “calculadora”. Prefereixo que la 
feu servir que el número surti malament”.

5              “Multipliquem per 5 i jo, que sóc 
mentalment ràpid, sé que dóna [mira una 
xuleta] 345. A aquest número, hi sumarem 
els membres de la família”. 

6

               “Jo, en el meu cas, com que no tinc fills 
però sí que tinc parella, hi sumaré un dos. 
Així que queda un bonic resultat de 347. Ja 
esteu perduts, ¿oi?”.  

7                “Aquest 347 el rematarem, perquè 
li restarem 25. I ens dóna 322. Senyores i 
senyors, fins aquí el número d’avui” [fa cara 
de tantatatxan]. Aaaah, ¿per què?”. 

8                “Perquè el resultat és la solució. Mireu: 
322. Les dues xifres de l’esquerra són la seva 
edat, i la de les unitats, els membres de la seva 
família” [ara sí: tantatatxan].

9


