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Maldita Nerea, amb extra de sabor al Palau

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

El món de Maldita Nerea, tan fet 
de sensacions motivadores i pos-
tals boniques, es va mostrar aquest 
dissabte una mica més florit si és 
possible, com passat per un filtre 
d’Instagram o com si Jorge Ruiz i 
companyia haguessin ingerit un 
potenciador de sabor. El grup de 
Múrcia, envoltat de les cordes i 
metalls de la GIO, Orquestra Sim-

fònica de Girona, i dotant les seves 
cançons dels efectes més de pel·lí-
cula al Palau, concert programat 
pel Festival Mil·lenni. 

Es va tractar de la posada en es-
cena del seu nou disc, Maldita sinfó-
nica, llançat divendres passat i que 
situa el seu popular cançoner en 
un entorn de fantasia, d’una bri-
llantor disneylandiana, sense pom-
pa però amb ànim frondós. Així, 
l’escorredís lideratge de Jorge Ruiz 

la regla del grup, les cançons que 
el públic no fa seves són retirades 
del repertori sense contemplaci-
ons) i enaltint el «nosaltres» des de 
la primera peça, Los abrazos que 
quedan. Amb un petit revés que a 
poc a poc va anar trampejant, 
l’«inoportú refredat» que va trans-
ferir a la seva veu un aire «viril», va 
fer broma Ruiz. 

Així, seguint al peu de la lletra 
l’ordre de cançons del disc, vam 
baixar pel tobogan d’En el mundo 
genial de las cosas que dices i vam do-
nar la raó, arrufant les celles, a Jor-
ge Ruiz quan, a No pide tanto, idiota, 
li va retreure al seu amic que fes el 
favor de dir-li coses boniques a la 
seva nòvia. D’això va Maldita Ne-
rea, d’acolorir la realitat a través 
d’un humanisme de manual de su-

CRÒNICA  El grup va envoltar el seu repertori amb arranjaments pel·liculers al Festival Mil·lenni

El mag porto-riqueny  Reynold Alexander executa al festival internacional de Badalona  
el número més perillós del món de la màgia  H  L’acte va disparar  la tensió al teatre Zorrilla

I va atrapar la bala amb la boca

TRUC EXTREM A BADALONA

MAURICIO BERNAL 
BADALONA

El tret, com estava anunciat, sona 
eixordador. El vidre esclata a 
trossos i Alexander cau d’esque-
na a terra. El silenci, que ja regna-
va a la sala mentre tots esperaven 
que el gallet, que el percussor, 
que el projectil –si és que tal cosa 
era possible– s’allotgés entre les 
dents del mag, adquireix una 
densitat nova, una mica espec-
tral: un reflex de la inquietud 
col·lectiva. Alexander jau estirat a 
l’escenari, immòbil, i ningú diu 
res. En l’immaculat negre de l’es-
cenari flota el fum de la pólvora 
acabada de cremar. Llavors, de les 
profunditats d’aquest silenci en 
brolla la veu d’un nen: «¿Està 
viu?». Ningú li respon. 

És entorn d’aquesta pregunta 
que està construït el que passa per 
ser l’acte més perillós del món de 
la màgia, un número amb aires de 
llegenda que els mags diuen que 
està maleït, que ha segat la vida 
d’una dotzena llarga d’artistes a 
l’escenari i amb el qual, natural-

ment, s’atreveixen només uns 
quants. En anglès, bullet catch: atra-
par la bala. Si el truc surt bé, el mag 
de torn haurà executat la proesa de 
capturar un projectil acabat de dis-
parar amb les dents. Si surt mala-
ment, es truca als forenses. 

Dentadura portentosa 

El mag porto-riqueny Reynold Ale-
xander ha vingut al Festival Inter-
nacional de Màgia de Badalona a 
executar el llegendari número. 
Abans de fer-lo, ha pujat tres vega-
des a l’escenari a mastegar bales 
amb les dents, l’última el 2012 (una 
dieta semblant podria haver cau-
sat algun estrall dental, però la 
dentadura d’Alexander sembla feta 
expressament per mastegar plom). 
És dissabte i 23 de febrer. L’any, 
2019. Al teatre Zorrilla, més de 400 
persones assisteixen a la Gala Inter-
nacional de Màgia –el cor del festi-
val–, en la qual intervenen cinc ar-
tistes o companyies. Alexander va a 
la meitat. Els números que el prece-
deixen tenen humor i un aire lleu-

ger, però quan arriba el seu torn el 
clima canvia. «L’acte que ve a conti-
nuació és molt perillós», anuncia 
Isaac Jurado, mestre de cerimònies. 
Es projecten els extractes d’un do-
cumental sobre mags morts a l’es-
cenari (n’han perdut la vida 12, 
executant aquest número) que aca-
ben d’inocular la deguda inquie-
tud al públic. Ja no riu ningú. 

Si un ha de morir, i a més a l’es-
cenari, millor morir elegant, sem-
bla dir Alexander quan apareix 
portant un vestit negre i el gest 
greu de l’home que ve a enfrontar-
se amb la mort. Els prolegòmens 
del tret inclouen l’elecció d’un vo-

Alexander cau  
a terra,  es fa el 
silenci i una veu 
infantil pregunta: 
«¿Està viu?»

luntari amb coneixement d’armes 
–que costa trobar–. Al final puja a 
l’escenari un home –el José María– 
que compleix la fonamental funció 
de comprovar que la pistola és de 
veritat, i la bala, que tot és veritat. 
L’arma és una Smith & Wesson Spe-
cial del calibre 38. El detectiu i ex-
pert tirador Toni Carranza serà 
l’encarregat de disparar. Alexander 
ha firmat un document deslliu-
rant-lo de tota responsabilitat. 

La bala ha sigut marcada, i el vo-

es va veure, si és possible, una mica 
més relativitzat, o dissimulat, en 
aquest escenari en el qual, a més 
dels cinc membres del grup, van 
seure la cinquantena d’integrants 
de la GIO, amb la trempada direc-
ció de Marc Timón. 

Però Ruiz va saber trobar de 
nou el carril de comunicació a tra-
vés de l’esmena al líder carismà-
tic, confessant nerviosisme, fo-
mentant el cant popular (segons 

 FOC  L’armer dispara, el vidre esclata a trossos i Alexander rep, potser, l’impacte.  TENSIÓ  El mag porto-riqueny jau a terra després del tret.

 MASTEGANT PLOM  El mag, amb la bala entre les dents.

Es tractava de la 
 posada en escena   
del seu nou disc, 
‘Maldita sinfónica’, 
llançat divendres
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Una dita popular afirma que 

les opinions són com els culs: 
tothom en té un. Si anem 

més enllà podem sostenir el mateix 
sobre els gustos, sobre els llibres que 
ens agrada llegir, les pel·lícules que 
admirem, o la música que taral·le-
gem, xiulant baixet. 

Jutjar algú pels seus gustos poc 
elegants és semblant a malinterpre-
tar algú per com es vesteix: una in-
justícia en tota regla. 

Una altra cosa diferent és, potser, 
aprendre que el que fa olor de brossa 
té el color de la brossa i sembla bros-
sa és probablement brossa, sense ha-
ver de passar pel molest tràmit de 
tastar-la. Es tracta simplement d’una 
deducció lògica. 

Potser per això en aquests dies en 

què la dreta enarbora banderes LGTBI 
per les quals mai es va trencar la cara 
o Casado proclama la seva admiració 
per Machado i al seu torn descriu l’es-
querra com això que «està tot el dia 
amb les fosses de no sé qui», la sus-
picàcia, l’estupor o el fàstic poden 
aparèixer sense que els cridem. 

El mateix passa quan Moreno Bo-
nilla, president d’Andalusia, recorda 
Machado, Lorca, Picasso, Alberti, 
Juan Ramón Jimenez o María Zam-
brano, tots exiliats del franquisme, 
mentre firma amb Vox derogar la 
memòria històrica. 

El fet cultural, primer inassumi-
ble, després perseguit, torna anys 
després, com si pogués ser despos-
seït del que realment és, com si al re-
gurgitar-lo fos menys. 

Potser ara que sembla que torna 
La Polla Records podem imaginar-
nos un futur, ¿2030?, en què un líder 
de la dreta pugui posar-se en una sa-
marreta la llegenda: «Cal estar gui-
llat per parlar d’amor de déu / i alho-
ra a les seves escoles / preparar els 
quadros de comandament de la re-
pressió feixista. / ¿Com es pot ser tan 
fariseu?» 

¿Qui sap? Potser el que la llei mor-
dassa no permet adquirirà un deix 
vintage de boutades postmodernes, i hi 
haurà llistes de Spotify a les seus dels 
partits amb aquest cor: «Tots els fei-
xistes viuen. (¡De cara al cul!) / Per això 
no veuen més enllà del seu nas. (¡De 
cara al cul!) / Ja que sou tan religiosos. 
(¡De cara al cul!) / ¿Per què no li doneu 
la pallissa a Déu? (¡De cara al cul!)» H

Quan  
la dreta 
regurgita 

Lucía 
Lijtmaer

peració personal, amb cançons, va 
apuntar, «sobre l’educació» o «la fi-
losofia, que interessa a tothom». 
Tot això fa de Maldita Nerea un 
grup una mica diferent, com va ce-
lebrar el cantant: «La nostra 
història és curiosa dins de la músi-
ca espanyola, perquè les nostres 
cançons no parlen d’amor: parlen 
d’amor propi». 

Ho fan amb tornades diàfanes, 
com a A quien quiera escuchar, que va 
comptar amb l’ajuda de la mala-
guenya Ana Mena, o a Bailarina, 
una de les seves creacions més reei-
xides, que va tancar la sessió acos-
tant-se a un dance-pop simfònic. Es-
tación final, Tu mirada me hace gran-
de, aquí sense la GIO, tornant al nu-
cli i traspassant al públic el mèrit 
dels seus encerts. H

luntari s’assegura que és la se-
güent al tambor. Hi ha un vidre 
entre el tirador i el mag que hi és 
perquè el travessi i destrossi el 
tret, és a dir, una altra garantia 
que tot és real. El José María tam-
bé és convidat a revisar-lo. «Em 
prepararé», diu el mag un parell 
de vegades, abans i després d’ex-
plicar que la bala que té previst 
atrapar amb les dents es des-
plaçarà per l’aire a 275 metres per 
segon. Després s’enfunda una ar-
milla antibales que la gent es pre-
gunta per a què. «Ai, déu meu», 
mussita una dona, quan tot està 
disposat, i Alexander mou el coll 
com un boxejador abans de la ba-
ralla i el tirador apunta amb la 
pistola a la boca del mag i el mag 
apunta amb la boca a la pistola. 
Per agregar-hi angoixa, demana 
temps, fa uns passos sobre l’esce-
nari, esbufega, es torna a posar en 
posició. Finalment, a un senyal de 
la mà, Carranza dispara. 

«¿Està viu?» Alexander no es 
mou. Passen uns segons. Després, 
lentament, es posa dempeus. En-
senya el projectil que té entre les 
dents i el deixa caure teatralment 
en un plat. La gent aplaudeix. El 
José María agafa la bala amb un 
guant i certifica que és la mateixa. 
Després mira el revòlver i com-
prova si hi és el casquet marcat. La 
gent aplaudeix. El mag fa una re-
verència. En part al públic i, en 
part, qui sap: a la negra dama de 
qui s’acaba de burlar. H

JOSEP GARCÍA


