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Mentalisme amb 21 cartes 

 
 
 
Mentalisme amb 21 cartes 
 
Endevina la carta seguint una estratègia matemàtica 
 
 
Recursos emprats i documents adjunts 
Només es necessita un joc de cartes. 
 
 
Explicació del joc: 
 
Les fotos mostren el desenvolupament del joc i ajuden a comprendre 
l’explicació. 
 
En primer lloc cal seleccionar 21 cartes i mostrar-les perquè els alumnes 
decideixin entre tots quina escullen i mantinguin el secret de la carta 
escollida. 
 
A continuació es col·loquen les cartes en tres columnes seguint ordenadament 
les files i columnes tal com s’indica en l’esquema. 
 

1  2  3 
4 5 6 
...   
   
   
   
  21 
     

 
 
i es pregunta en quina de les columnes hi ha la carta escollida.  
 
Es recullen ordenadament les cartes de la columna en la que hi ha la carta 
elegida i es posen les cartes d’una de les altres dues columnes a sobre i les de 
l’altre a sota. El munt de cartes on hi ha la escollida doncs, queda al mig.    
 
Primera distribució. 
 
A continuació es tornen a fer tres columnes seguint el mateix procediment 
que s’ha fet abans. I de nou es pregunta en quina columna hi ha la carta 
elegida que al recollir-la es torna a deixar al mig posant les cartes d’una de 
les columnes a sobre i l’altre a sota. 
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Segona distribució. Recorda que has de recollir ordenadament la columna on 
et diuen que hi ha la carta elegida i posar-la al mig i posant les altres una 
sobre i l’altre sota.  
 

 
 
Tercera distribució, es repeteix el mateix procediment 
 

 
 
Quarta i última distribució. La carta escollida està en la posició 11 és a dir és 
la quarta de la fila del mig. 
 

 
 

La carta escollida era el cavall de copes que es trobava al lloc 15 al començar 
a fer columnes. A vegades segons la carta escollida  surt al lloc 11 a la tercera 
vegada, però no sempre. A la quarta no falla mai i si es continua el joc, la 
carta escollida sempre sortirà en el lloc 11  
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Ampliacions: 
 
Es poden afegir més elements màgics: 
 

- Barrejar les columnes on no hi ha la carta elegida abans de col·locar-
les damunt i sota de la columna on hi ha la carta pensada.  
 

- Després d’haver fet 4 vegades la distribució en columnes i haver 
memoritzat la carta 11, tornar a col·locar-les en columnes però 
aquesta vegada de cara avall i simular que s’endevina passant un 
suposat llapis vibrador que es pot parar a la carta 11 tot dient quina 
carta és la elegida  
 

- La sorpresa és més gran si la carta s’endevina utilitzant la paraula 
màgica “abracadabra” que té 11 lletres i assenyalant a cada lletra una 
carta seguint l’ordre de col·locació, porta a la carta a endevinar. 
 

- El joc es pot fer amb les cares de cara o bé de cara avall. 
   
 
 
Investiguem perquè passa 
 
Una vegada vist i comprovat més d’una vegada que seguint aquest 
procediment la carta número 11 és a dir, la quarta de la columna del mig, és 
la escollida, es tracta de demanar que pensin perquè 
 
Cal, com sempre deixar temps i llibertat per iniciar l’exploració i trobar on hi 
ha la raó per la que sempre es dona aquest resultat. Si ho fan en grup segur 
que acabaran trobant-la amb més facilitat.  
 
Si veieu que van molt desorientats els podeu ajudar amb una pregunta que 
encaminarà la cerca. “El secret està en saber quina és la carta, que si està a 
la columna del mig ocupa sempre el mateix lloc” 
 
 
 
Com que la columna on hi ha la carta escollida la col·loquem sempre al 
paquet del mig, ocupa sempre un dels llocs:  8, 9, 10, 11, 12, 13 ò 14 del 
paquet de les 21 cartes i al repartir-les en tres columnes quatre vegades 
consecutives, la carta escollida sempre està al lloc 11. Encara que ho fessis 
més vegades sempre seria així. 
 
Quan la carta escollida ocupa en qualsevol columna el nº 4, al recollir i 
passar al mig el seu grup ja està al lloc 11, lloc del qual ja no en sortirà 
mai. 
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El mateix joc amb 27 o amb 33 cartes 
 
Si voleu complicar-ho més i a més sorprendre el personal podeu afegir sis 
cartes com si no li donéssiu importància i fer-ho amb 27 cartes.  
 
La mecànica és la mateixa i després de fer-ho 4 vegades la carta escollida és 
sempre la nº 14, és a dir, la nº 5 de la columna del mig. 
 
Si hi afegiu 6 cartes més hi haurà 33 cartes. Així també funciona, però 
aquesta vegada cal fer les columnes 5 vegades i la carta pensada serà  sempre 
la nº 17 , és a dir, la nº6  de la columna del mig. 
 
Com heu pogut observar, sempre es troba dividint el nombre de cartes per 2 i 
sumant-ne una (De 21 lloc 11, de 27 lloc 14 i de 33 lloc 17)  
 
 


