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Oculta una xifra

L’anella
Enganxa les mans del voluntari com a la figura, l’objectiu
és desenganxar l’anella sense desenganxar els polzes
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L’anella (el truc-1)
Executa els moviments següents:
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Oculta una xifra

L’anella (el truc-2)
Executa els moviments següents:

Font de les imatges: Fernando Blasco. Matemagia. Ed. Temas de hoy (2007)
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Fibonacci mòdul 7
Dibuixa una graella 4 × 4 a la pissarra, i treu un
voluntari

Demana al voluntari que digui dos nombres petits
(positius, 6 7, i evita la parella de sets), i els escrius
als dos primers quadrats de la graella

A continuació, suma a cada quadrat de la graella els
continguts dels dos quadrats anteriors mòdul 7
(quan dóna 7, escriu 7; quan passa de 7, resta 7 al
resultat)

En acabar, suma (normal) els 16 nombres de la
graella

Sempre dóna 63

Teatre: Abans de començar, fes com si endevinassis que
sortirà 63
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Pensa un nombre
Demana al voluntari A que digui un nombre A entre
1 i 50, i l’escrius en un racó de la pissarra

Treu un voluntari B i tu gira’t donant l’esquena a la
pissarra

Demana al voluntari B que pensi un nombre B
entre 51 i 100 i l’escrigui a la pissarra

Demana-li que li sumi 99 − A

Demana-li que esborri la primera xifra del resultat i
la sumi al que queda

Demana-li que resti aquest resultat del nombre B
que havia escrit al començament

Dóna A
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El nom màgic
Demana a un voluntari que agafi un munt d’entre 8
i 16 cartes, en trïı una, la mostri al públic i la posi a
baix del munt

Demana-li que passi 16 cartes d’a dalt a baix del
munt

Ara demana-li que repeteixi el procés següent:

Retira la carta superior i deixa-la a la taula
Passa la carta superior a baix

fins que li quedi només una carta a la mà

Serà la carta que havia triat!

Teatre: Per fer passar 16 cartes, li pots fer lletrejar dues
vegades un nom de 8 lletres, o bé tres vegades un nom
de 5 lletres i després començar passant la carta superior
a baix (15 + 1 = 16)
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El quatril.ler-I
Col.loca quatre voluntaris de cara al públic, i dóna
un objecte a un d’ells; dóna’ls l’esquena

Demana a un cinquè voluntari que ordeni
intercanvis de l’objecte entre vëıns, cada vegada
cridant “canvi”, fins que es cansi

Elimina un primer voluntari amb un gest de la mà

Demana que el cinquè voluntari ordeni un últim
intercanvi

Elimina dues persones més, una a una

La persona que queda és la que té l’objecte!
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El quatril.ler-I (el truc)
Cada canvi canvia la paritat de la posició de la
pilota, entre 1–3 i 2–4; sabent d’on parteix pots
anar controlant-la

Per eliminar el primer voluntari, si l’objecte és a
1–3, elimina el 4; si és a 2–4, elimina el 1

Després, amb l’últim intercanvi, la pilota anirà a
parar al voluntari central dels tres que quedin

Elimina els voluntaris dels dos extrems, un a un, del
trio restant



Els Xeix mags

L’anella

Fibonacci mòd. 7

Pensa un nombre. . .

El nom màgic
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El tril.ler
Col.loca tres objectes en filera, diguem que en
posicions 1,2,3, i dóna’ls l’esquena

Demana a un voluntari que, d’amagat teu, trïı un
dels objectes i intercanvïı els altres dos

Ara demana-li que faci intercanvis de parelles
d’objectes, i vagi dient en veu alta les posicions que
intercanvia (les posicions, no els objectes) fins que
es cansi

Et gires, mires els objectes i endevines l’objecte que
ha triat al principi
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El tril.ler (el truc)
Has de seguir d’amagat la posició de l’objecte 1,
per exemple amb l’ajut dels dits de la mà

En acabar, mira l’objecte que ha quedat en la
posició on a tu t’ha quedat l’objecte que seguies.
Aquest és l’objecte que ha anat a parar a la posició
1 al canvi amagat. Per tant:

Si coincideixen, aquest és l’objecte que havia triat
el voluntari
Si hi ha quedat un altre objecte, el voluntari havia
triat el tercer objecte
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El quatril.ler-I

El tril.ler

El quatril.ler-II

Separa i multiplica

Les 4 cartes

El superquadrat màgic
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El quatril.ler-II
Col.loca quatre objectes en filera, diguem que en
posicions 1,2,3,4, i dóna’ls l’esquena

Demana a un voluntari que, d’amagat teu, trïı dos
dels objectes i intercanvïı els altres dos

Ara demana-li que faci intercanvis de parelles
d’objectes, i vagi dient en veu alta les posicions que
intercanvia (les posicions, no els objectes) fins que
es cansi

Et gires, mires els objectes i endevines els dos
objectes que ha triat al principi
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El quatril.ler-II (el truc)
Segueix d’amagat la posició dels objectes 1 i 4, un
amb cada mà

En acabar, mira l’objecte que ha quedat en les
posicions on a tu t’han quedat els objectes 1 i 4.
Aquests són, respectivament, l’objecte que han anat
a parar a les posicions 1 i 4 al canvi amagat.

D’això i del fet que el primer moviment ha estat
una transposició de dos objectes, pots deduir molt
fàcilment quins objectes han quedat fixes al canvi
amagat
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Separa i multiplica
Treu tres voluntaris: dos asseguts a la taula i el
tercer a la pissarra (P)

Demana als voluntaris asseguts que agafin un
muntet de cigrons cada un (no massa gran, si no
volen fer molta feina), i que diguin quants en tenen
cada un

Demana al voluntari P que escrigui el producte
d’aquests dos nombres a la pissarra

Mentrestant, si la suma dels dos nombres és n,
calcula de cap n(n − 1)/2, apunta’l en un paper
dóna’l a guardar a qualcú del públic
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Separa i multiplica (cont.)
Ara demana als dos voluntaris asseguts que
repeteixin, cada un pel seu costat, el procés
següent:

Separa un muntet en 2
Multiplica els cardinals dels dos muntets que
acabes de crear
Apunta en un paper aquests productes, en
columna, sense equivocar-te

fins que tots els cigrons estiguin tots separats

Els dos voluntaris asseguts sumen les seves
columnes de productes i dicten els resultats al
voluntari P

El voluntari P suma els 3 nombres, i coincideix amb
el que has escrit en començar!
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Les 4 cartes
Demana al voluntari que:

Agafi 4 cartes i en faci un munt amb les cares cap a
baix
Trïı una carta de les quatre i la posi a baix
Passi la carta superior a baix, sense girar-la
Giri la carta superior i la deixi a dalt, girada
Ara, per mesclar, repeteixi 3 cops:

1 Talla (tantes cartes com vulgui) i completa
2 Pren les dues cartes superiors, gira-les, en bloc, i

torna-les a deixar a dalt

En acabar, et mostra les cartes, i tu endevines la
que havia triat

De les cartes que et mostri, gira mentalment la
primera i la tercera, i “quedarà” una carta
orientada diferent de les altres tres: aquesta és la
carta que havia triat
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El superquadrat màgic
Escriu quatre nombres A,B ,C ,D (amb A > 2) a la
primera filera d’una graella 4 × 4, suma’ls, i fas aparèixer
aquesta suma a la graella. . . moltes vegades:

A cada filera

A cada columna

A les dues diagonals

Al quadrat central

Als quatre quadrats dels cantons

I a més, els nombres A,B ,C ,D apareixen als
cantons de la graella
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El superquadrat màgic (el truc)
El quadrat és

A B C D

C − 1 D + 1 A− 1 B + 1

D + 1 C + 1 B − 1 A− 1

B A− 2 D + 2 C

Per construir-lo, fes

A B C D

C + 1 B − 1
B C

i a partir d’aqúı, i sabent on ha d’aparèixer la suma
A + B + C + D, ja el pots completar
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Oculta una xifra
Demana a un voluntari que, amb la calculadora del
mòbil, multipliqui nombres d’una xifra a l’atzar,
variats, fins que obtingui un nombre de 7 o 8 xifres

Demana-li que, del resultat, oculti una xifra que no
sigui un 0 i dicti les altres, en l’ordre que vulgui

Tu endevines la xifra que ha amagat.

Alerta! No funciona sempre, cal que el resultat sigui
múltiple de 9. Posa èmfasi en el fet que els nombres han
de ser variats, aix́ı amb sort emprarà dos tresos, o un
tres i un sis, o qualque nou. . .
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Criteri de divisibilitat per 9
Pren un nombre N > 0, suma les seves xifres, i repeteix
aquest procés fins que obtens una sola xifra: en direm
l’arrel digital de N , i la indicarem amb [N].
El nombre N és divisible per 9 si, i només si, [N] = 9.

L’arrel digital es pot calcular ràpidament a mida que se
llegeix el nombre: es van sumant les xifres que es van
llegint, i cada cop que la suma passa de 9, es substitueix
per la suma de les dues xifres del resultat
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La mare de molts trucs
Si d’un múltiple de 9 ens diuen totes les xifres
(possiblement desordenades) menys una, i aquesta no és
un 0, aleshores la xifra amagada és el que manca a l’arrel
digital del nombre que ens han “dictat” per arribar a 9
(o 9, si aquesta arrel digital ja era 9).

Per exemple, N = 9 · 2357891 = 21221019

Si us dic 9110212, quina xifra he amagat?

[9110212] = 7 per tant he amagat un 2
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Oculta una xifra (el truc)
Al truc que explicam, el nombre que hagi obtingut el
voluntari serà molt probablement un múltiple de 9, i
d’aquesta manera es pot endevinar la xifra que ha
amagat

Altres maneres (segures) d’obtenir un múltiple de 9:

Que el voluntari resti a un nombre la suma de les
seves xifres

Que el voluntari resti dos nombres amb exactament
les mateixes xifres (incloses repeticions)

Pren un bitllet de qualsevol quantitat d’Euros que
tingui número de sèrie que comenci amb Z o H, i
que multipliqui aquest nombre (sense la lletra) per
qualsevol altre nombre (aquests nombres de sèrie
són múltiples de 9)
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El quatril.ler-I

El tril.ler

El quatril.ler-II

Separa i multiplica

Les 4 cartes

El superquadrat màgic
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Un altre exemple
Demana a un voluntari que pensi un nombre natural
gran

Demana-li que li resti la suma de les seves xifres

Demana-li que, del resultat, oculti una xifra que no
sigui un 0 i et dicti les altres, en l’ordre que vulgui

D’aquesta manera pots endevinar la xifra que ha
amagat.
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