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LLEGIR EN VALENCIÀ... PER A SALVAR EL MÓN

Participa en www.llegirenvalencia.org

Rubén Aparisi es va iniciar en el 
món de la màgia quan tenia 19 
anys de manera autodidàctica. «Jo 
consumia màgia, però no en sabia 
res. Durant la carrera, vaig conéixer 
un company de classe que era mag 
i ell em va recomanar els primers lli-
bres, els primers vídeos...», recorda. 

Volia ser tècnic de so, però va 
descobrir que li agradava més la 
part artística que la tècnica i, quan 
tenia 23 anys, va decidir dedicar-se 
en exclusiva a la màgia. «Aquesta 

professió és complicada. Enguany 
penge les botes perquè el que pen-
sava que anava a ser des de 2019 
no ha anat bé, que era fer màgia 
sols per a adults, com una màgia 
d’autor», explica. 

Els espectacles de Rubén 
barregen els trucs amb l’humor 
i són en valencià. El que més li 
agrada d’aquest art és «provocar 
la sensació d’entendre que no pots 
comprendre-ho tot, que t’has de 
deixar dur». Els seus referents són 

RUBÉN APARISI,
MAG
«El planeta és l’únic que tenim. 
Hem de cuidar-lo»

David Blaine, «que està creant un 
gènere molt modern en què fa co-
ses tan impossibles que pareixen 
màgiques»; Juan Tamariz, «que 
està poc valorat per a tot el que ha 
fet en la seua vida», i Derren Brown, 
«que és un mentalista que provoca 
molta tensió».

Es considera una persona 
compromesa amb la sostenibili-
tat: recicla, compra productes de 
proximitat, no menja carn... «El 
planeta és l’únic que tenim. És la 
nostra responsabilitat cuidar-lo», 
argumenta.

La lectura d’oci és una afició que 
ha recuperat fa molt poc. «Fins ara 
només llegia per a formar-me, per 
a aprendre», justifica. Recomanaria 
Correr o morir, de Kílian Jornet, que 
«parla de per què fem el que fem 
i per què aquesta dedicació tan 
passional pel que emprenem».

“ Fins ara només 
llegia per a 
formar-me, 
per a aprendre ”

DEMÀ, 23 DE JULIOL

DIUMENGE, 24 DE JULIOL

CAMPIÓ D’APNEA
Rubén Aparisi ha tingut una 
trajectòria important en el 
món de l’apnea. Va començar 
en 2018 i l’any següent ja va 
ser campió d’Espanya en la 
competició disputada a Llo-
ret de Mar, on va aconseguir 
la plusmarca nacional amb 
173,80 metres. «M’hi vaig ob-
sessionar: per a mi l’apnea era 
el més important de la meua 
vida», confessa. 

Vencedor del campionat au-
tonòmic en 2022, enguany va 
decidir no participar en el na-
cional per a poder centrar-se 
en el seu treball. «Ha sigut una 
passió durant uns anys, però 
ho he hagut de deixar arrere 
per altres prioritats. Amb tot 
el dolor del món, perquè em 
veia fort, m’agrada i em va 
bé, però no tenim cap classe 
de suport els esportistes que 
practiquem esports minorita-
ris», admet. 

D’aquest esport destaca 
«la gestió personal: la gestió 
dels nervis, el fet de voler ser 
la millor versió de tu mateix...».

Rubén Aparisi fa espectacles de màgia i humor.

LOT «PER A SALVAR  
EL MÓN»


