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A part de fer-vos les fotografies 
en aquest gran dia, també

DISPOSEM D’UN SERVEI D’ORGANITZACIÓ
DE BODES TOTALMENT GRATUÏT!!

Us organitzem el comiat de solter/a,
el restaurant, els vestits dels nuvis, etc.

Només haureu de gaudir del vostre dia,
nosaltres ens ocuparem de la resta.

ovak Djokovic, l’extraordinari
jugador de tennis, indiscutible
número 1 mundial, té un fill de
poc menys d’un any i mig que

es diu Stefan. És fruit de la seva unió amb
Jelena Ristic, la seva nòvia de tota la vida,
qui treballa en una fundació que el jugador
té a favor dels nens desafavorits de Sèrbia.
Gràcies al fet que va deixar de banda possi-
bles objectius professionals externs i es va

convertir en la seva acompanyant en tor-
nejos d’arreu del món, a la ja senyora Djo-
kovic li va quedar temps lliure, i va tenir to-
tes les facilitats per quedar-se embarassa-
da del seu cap, sense témer per la seva fei-
na. El marit, mentrestant, podia fer realitat
el desig de ser pare sense cap sacrifici. 
Fa pocs dies, Novak Djokovic va fer unes
declaracions, que després va voler matisar
sense gaire traça, en què deia que les ten-
nistes femenines havien de cobrar menys
diners que els homes en els tornejos per-

què no en generen tants. A més, es va em-
brancar en una suposada incompatibilitat
entre les hormones d’elles i la capacitat per
rendir. Per a algú que ha guanyat  un total
de 97.171.248 dòlars en la seva carrera, de-
manar que vol més diners té gràcia. Segu-
rament també oblida que si ell fos dona i
hagués volgut gaudir de l’experiència d’ha-
ver tingut als 29 anys un fill com el petit
Stefan, hauria hagut d’aturar la seva carre-
ra. A més, la felicitat que li ha transmès, se-
gons ell mateix diu, la seva esposa acom-
panyant-lo arreu com a «talismà» li ha do-
nat tanta força i el fa tan invencible que ara
els seus partits són més avorrits i previsi-
bles que els del vibrant circuit femení.
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Sacrificis

Els seus espectacles tenen truc
però també comporten riscos.
Ha aconseguit romandre conge-
lat durant més de dues hores, es
va tancar en un forn de gas encès
gairebé vint minuts

Des de nen va voler ser bruixot?
Vaig voler mostrar el poder real de

la màgia com a il·lusió. Rasputin era
un il·lusionista que va cridar tant l'a-
tenció del tsar i de la tsarina que es
va convertir en l'home més poderós
de Rússia. Als Rasputin dels polítics
d'avui en dia els diuen experts, però
en general i afortunadament no te-
nen la capacitat de crear les il·lusions
que aconseguia Rasputin.

Com va descobrir el seu talent?
El meu pare sempre em parlava

d'un amic il·lusionista, i quan tenia
13 anys el vaig conèixer. Va fer que
desaparegués un cotxe de joguina
davant meu i en aquell moment li
vaig dir que volia ser mag. Ell em va
dir que calia estudiar molt. Vaig
deixar de ser un mal estudiant i em
vaig dedicar a aprendre tot el que tin-
gués a veure amb la màgia. 

Ja ha aconseguit diversos rè-
cords mundials en il·lusionisme.

El primer va ser romandre con-
gelat durant dues hores i 36 mi-
nuts. Hi ha un truc que vaig treure
d'un llibre sobre gurus hindús a l'è-
poca de la colonització anglesa.
Però és un truc molt perillós. Cal
prendre te i sabó. L'àcid oxàlic del te
barrejat amb glicerina produeix en
el teu cos una reacció exotèrmica
que desprèn calor. Pateixes unes
febres tremendes, així que el gel no
et mata, sinó que et salva. Jo assaja-

va aquest truc al congelador d'una
gasolinera.

Com es resisteix 17 minuts dins
d’un forn, un altre dels seus rècords
mundials?

Relaxant-te el màxim possible
per fer que la sang recorri el cos sen-
se arribar als vasos capil·lars. Duia
posades unes botes molt resistents
i vaig evitar que el cos toqués les pa-
rets del forn. El que feia era respirar
poquíssim, lentament, i amb els lla-
vis gairebé tancats, perquè així el
foc no em cremés els alvèols pul-
monars.

A la màgia sempre hi ha truc...
Però hi ha coses que no tenen ex-

plicació, com les relacions que es po-
den mantenir amb el més enllà.

Contactes amb energies que van
estar entre nosaltres. Ara intento
eliminar la maledicció d'un edifici de
Chueca (Madrid) construït el 1890.
Hi vivia un matrimoni que regenta-
va una pensió i hi va morir de forma
terrible per culpa d'una hostessa. La
propietària de la casa contactava
amb els esperits, i la senyora no li va
agradar gens el que li va dir en una
de les sessions d'espiritisme.

Quin és el seu pròxim repte?
Vull ensenyar a un cec de conduir

utilitzant la màgia, i serà el primer en
el món que ho faci.
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«Vull ensenyar de conduir a
un cec utilitzant la màgia»

VÍCTOR CERRO

Conversa exprés

«L’il·lusionista Rasputin
va cridar tant l'atenció del
tsar que es va fer l'home més
poderós de Rússia»

MENTALISTA I IL·LUSIONISTA

ENTREVISTA DE

NATALIA VAQUERO 
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