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CRÍT ICA DE ROCK

Deliciós indie

El teatred’ElReide laMàgia
es tancaperproblemesburocràtics
Els propietaris confien a presentar els papers necessaris avui mateix

El local del carrer Jonqueras, que omple el vuit de la màgia a Barcelona, seguirà precintat aquest pont

LUIS BENVENUTY
Barcelona

El teatre de la botiga El Rei de la
Màgia, fundada al 1881, està tan-
cat. L’Ajuntament de Barcelona
el va precintar la setmana passa-
da. Pel que sembla no tenia tots
els papers en ordre i els tècnics
municipals no van dubtar a em-
prendre la mesura cautelar. Els
responsables de les taules del
número 15 del carrer Jonqueres
confien a presentar tots els docu-
ments requerits per l’administra-
ció local avui mateix. Entretant
ningú no pot tocar el precinte.
“Però divendres és festa –afe-

geix Rosa Maria Llop, una de les
actuals propietàries de l’establi-
ment–, de manera que encara
que portem tots els papers neces-
sarismolt difícilment podrem tor-
nar a obrir aquest cap de setma-
na. I en aquests temps tan compli-
cats tenir un teatre tancat dos
caps de setmana consecutius, so-
bretot un teatre centrat en la mà-
gia, és una garrotada, és un cop
molt dur… Els comptes van mas-
sa justos. La veritat és que vam
pensar que teníem més marge,
però al final…”.
Fonts municipals van explicar

que ja es van mostrar molt fle-
xibles durant molt de temps, que
els problemes es remunten a la
tardor del 2011, que els respon-
sables del teatre ja van ser ad-
vertits…Les fontsmunicipals afe-
geixen que un extractor de fums
ubicat en un soterrani que no es-
tava contemplat inicialment ge-
nerava unes vibracions que mo-
lestaven als veïns. “De seguida

que presentin la documentació
que acrediti que s’han acabat
aquestes molèsties es procedirà
al desprecintament”.
Llop explica que van obrir el

museu bar teatre entorn del món
de la màgia del carrer Jonqueres
fa ja uns tres anys. “Teníem un
petit local al costat de la botiga
de sempre del carrer Princesa,
tan petit que no hi podia entrar

ningú, no podia acollir públic,
desenvolupar-se, anar a més… i
malgrat aquesta època de dificul-
tats ens vam decidir a ampliar el
negoci i muntar més de cent sei-
xanta butaques. Nosaltres om-
plim un buit cultural de Barcelo-
na, el de la màgia”.
I des de la inauguració, conti-

nua explicant, al carrer Princesa
les obres i treballs van ser un no

parar, entre actuació i actuació,
entre números a la manera anti-
ga, artistes de qualitat amb aju-
dantes histriòniques i exagera-
des i limitada ressonància entre
el gran públic, trucs d’un gènere
ara picat per videojocs, efectes es-
pecials i noves tecnologies que
tant alimenten la incredulitat i
maten les sorpreses de proximi-
tat. Just ara estaven barrejant els

abracadabra amb el cabaret de
sempre.
“Nosaltres no podem fer grans

campanyes promocionals –diu
lo. De fet, des del principi, tot
s’ha fet d’unamaneramolt casola-
na. No podíem permetre’ns con-
tractar a una empresa que en un
mes faci les obres, adeqüi el local
a totes les noves normatives, re-
solgui totes les qüestions burocrà-
tiques”. No, aquí al teatre museu
bar d’El Rei de la Màgia, si cal
pintar amb pintura ignífuga no es
crida a ningú, sinó que un s’arro-
manga i hi posa l’espatlla.
I aquí a la botiga d’El Rei de la

Màgia assumeixen la decisió amb
un cert estoïcisme, perquè la vida
i la llei són així. Ambun cert estoï-

cisme i una mica de ràbia. “Per-
què ja que durant tot aquest
temps hem estat funcionant amb
una llicència provisional podrien
haver-nos deixat uns dies més de
marge, només uns quants... Man-
tenir un teatre entorn de la màgia
no és fàcil. La pujada de l’IVA ja
ens va fer molt mal. Sentim una
grandesconnexió entre l’adminis-
trador i l’administrat”.
Les fonts municipals insistei-

xen que l’Ajuntament actuarà
amb la màxima celeritat a fi que
la reobertura sigui commés aviat
millor, així que disposi dels pa-
pers que acreditin que l’extractor
de fums del soterrani que no con-
templava ja no produeix les vibra-
cions que van originar les quei-
xes veïnals. Llavors el teatre d’El
Rei de la Màgia podrà tornar a
funcionar de nou amb total nor-
malitat. Llavors només s’hauran
de preocupar de l’IVA, els efec-
tes especials, el públic incrèdul.c

The Wave Pictures

Lloc i data: Sidecar (3/XII/2013)

RAMON SÚRIO

El grup britànic TheWave Pictu-
res és un cas atípic de l’escena al-
ternativa. D’una banda atresora

les virtuts melòdiques del so de
baixa fidelitat i per un altre recor-
re a una cosa tan injuriada com
els solos de guitarra a la manera
antiga rockera, un parell de quali-
tats a priori antitètiques que tan-
mateix en el seu cas casen a la
perfecció. Tant és així que Side-
car va esgotar les localitats, reu-
nint un públic que incloïa des de

Miqui Puig i els seus pupils de
The Free Fall Band, nouvinguts
del Primavera Sound Touring
Party, fins a fans acèrrims que
confessaven assistir a totes i cada
una de les seves visites, tan prolí-
fiques com la seva carrera disco-
gràfica, a raó d’un àlbum per any
i fins i tot doble, com el nou que
presentaven, City forgiveness.
La desarmant frescor del trio,

convertit en quartet amb l’afegit
d’un percussionista, té el seu
puntal en David Tattersall, can-

tant i guitarrista d’aspecte infantil
que sap treure un enorme partit a
les seves influències. Una de les
més destacades és Lou Reed, que
van homenatjar en el bis en forma
de versió de la rockera Hooky-
Wooky. Un altre deute el tenen
amb Jonathan Richman,molt evi-
dent en el seu hit anyenc i deliciós
Leave the scene behind, i entre els
grups actuals, estrofes engan-
xoses com les de Never go home
again casarien bé en el repertori
dels seus amics Herman Dune.

En l’important apartat dels
solos rockers, es nota que en la se-
va educació musical han tingut
un paper determinant els vells
bluesmen i també Bo Diddley.
També el surfista Dick Dale i el
Tom Verlaine de Television.
D’aquesta amalgama sorgeix un
estil que mai no arriba a cansar
perquè no és el virtuosisme el
que impera sinó el sentiment,
combinant puntejos amb riffs
per aconseguirmeravelles coreja-
bles com Long black cars.c

XAVIER GÓMEZ

L’Ajuntament de
Barcelona diu que ja
ha estat molt flexible i
que hi ha un extractor
que molesta el veïnat


