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Fernando Tejero ha hagut de fer moltes aturades tot i no agradar-li gens el futbol

Fernando Tejero canvia la porteria d’escala per la de futbol a ‘El penalti más largo del mundo’, de Roberto Santiago

El penal de la discòrdiaRamon Palomeras
MADRID

Segons el director,
“l’humor no és pas
l’objectiu, sinó el

mitjà per mostrar els
problemes de la gent
d’un barri de classe

treballadora”

“Ningú no m’ha
regalat res. Sóc

conscient que la fama
és un fenomen efímer,
però crec tenir el cap
ben posat sobre les

espatlles”, diu Tejero

F
ernando Te-
jero continua
traient suc de
les porteries

a ‘El penalti más
largo del mundo’, en
què, sota la direcció
de Roberto Santia-
go, encarna un por-
ter suplent de futbol
que d’un dia a l’altre
passa de ser un zero
a l’esquerra a con-
vertir-se en un heroi.

Malgrat no saber què és
com aquell qui diu el Camp
Nou ni qui és en Santillana,
Fernando Tejero s’està fent
d’or gràcies al futbol, en el seu
cas sota els pals. Fa un parell
d’anys aturava pilotes a Días de
fútbol, sense oblidar que a la
sèrie Aquí no hay quien viva
potser no hi atura pilotes però
sí les escomeses dels veïns
d’escala.

Ara a El penalti más largo del
mundo es posa els guants d’un
porter maldestre, amant dels
porros i dormilega. En l’últim
minut del partit contra el
màxim rival l’àrbitre es treu
de la màniga un penal, amb la
mala fortuna que el porter ti-
tular surt malparat de l’acció
que l’enfronta al davanter
contrari.

Recorrent els camps
Davant la lesió, Fernando

(Fernando Tejero), que mai no
ha jugat ni un minut, té l’en-
revessada tasca d’aturar-lo.
Però l’heroïcitat s’ha d’ajornar
una setmana perquè l’home
de negre, davant la invasió del
camp pels aficionats, fa que el
llançament no es faci fins al
diumenge següent. Durant els
set dies que falten Fernando

veu com el pas entre ser un
desastre i ser considerat un
heroi és ben curt. I és que si
atura el penalti el seu equip
pujarà de categoria.

En aquesta adaptació d’un
conte de l’escriptor argentí
Osvaldo Soriano, el director,
Roberto Santiago, aclareix que

abans que res es tracta d’“una
comèdia”, “però l’humor no
és pas l’objectiu, sinó el mitjà
per explicar unes històries,
per mostrar els problemes,
tant socials com econòmics i
laborals, de la gent d’un barri
de classe treballadora d’una
gran ciutat”.

En aquest cas, el futbol és
una bona excusa per reflexi-
onar sobre el fracàs i l’èxit i
sobre la hipocresia de la soci-
etat en un barri on la felicitat
també és possible, malgrat
l’atur, els problemes d’immi-
gració o la rutina. “El futbol
no deixa de ser el catalitzador
d’un seguit de problemes re-
als i propers a tothom”, acla-
reix el director, que va recór-
rer diumenge rere diumenge
camps de futbol de Tercera
Regional del barri madrileny
de Carabanchel i els bars on
es reuneixen els aficionats
per descriure fidelment l’am-
bient d’un barri treballador.
Però per damunt de tot el
film és, com apunta Santiago,
“una història d’amor entre

Fernando i Cecilia [Marta
Larralde], la noia dels seus
somnis, filla de l’entrenador,
i entre Fernando i la seva
germana Ana [María Botto],
dos éssers desorientats”.

Fama meteòrica
Per la seva part, el Rama-

llets de pa sucat amb oli no
s’està de confessar la duresa
del rodatge. Van ser dos me-
sos d’entrenament gràcies als
quals, a causa de la multitud
d’estirades, va tenir proble-
mes en un ronyó. “Però bé,
encara me’n queda un que
funciona a la perfecció”, diu
Tejero.

Després de reconèixer que
no va néixer de penal, revela
que encara no se sent atret
pel futbol –“ni crec que
m’interessi mai”, clava–, pe-
rò que gràcies a les seves ca-
brioles sota els pals ja ha co-
negut Raúl, Iker Casillas i
Quico. L’únic que desitja és
que la passió desmesurada
pel futbol s’encomani una
mica a les sales de cine. “Amb
la meitat del públic que acu-
deix al futbol ja en tindria
prou”.

D’altra banda, Tejero no
s’ha estat de reflexionar sobre
la meteòrica i il·lusòria fama
del Fernando fictici. “És cert
que a mi m’ha passat una co-
sa semblant, però aquell és
un perdedor i jo un lluitador.
Ningú no m’ha regalat res a la
vida. Sóc ben conscient que la
fama és un fenomen efímer,
però crec tenir el cap ben po-
sat sobre les espatlles. No he
deixat de treballar, potser és
un bona manera d’evadir-me
de l’èxit, de la fama, de la
popularitat o de com se n’ha-
gi de dir”, opina l’actor,
conscient que l’èxit té una
base de fang.
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Memorial Li-Chang

Una gala vibrant
Jordi Jané

Gala Internacional de Màgia. amb Brando
y Silvana (Argentina), Luis Pardo
(Barcelona), Julius Frack (Alemanya),

Arkadio (Burgos), Jérôme Murat (França).

Direcció i presentació: Enric Magoo. V

Festival Internacional de Màgia

Memorial Li-Chang. Teatre Zorrilla

(Badalona), 26 de febrer.

La més rodona de les cinc gales internacionals que
fins ara ha elaborat Enric Magoo per al Memorial
Li-Chang. Les actuacions s’hi van succeir sense temps
morts ni recursos fàcils i van configurar un especta-
cle que podria fer temporada en qualsevol gran ciutat
europea o americana. Magoo es va superar a ell ma-
teix com a presentador doblat de conferenciant i,
malgrat algunes dificultats lingüístiques potser pro-

ducte dels nervis, va estar molt a l’alçada dels convi-
dats. Empàtic i mesurat en els jocs d’engany i con-
traengany, el badaloní va ser especialment aplaudit
pel número dels pom-poms o borles japoneses, que va
interpretar parodiant un il·lusionista nipó.

Venint de fosc i sense presentar, Arkadio i la seva
ajudanta van iniciar l’espectacle amb gas a fons ir-
rompent a l’escenari amb la zig-zag, una gran il·lusió
que sempre ve de gust tornar a veure si, com és el cas,
està presentada amb estil i personalitat. Després
d’invocar la teatralitat de la màgia tot fent el clàssic
de la corda escapçada, Magoo va donar pas a l’argentí
Brando, que, amb una ambientació de baixos fons, va
fer pampalluguejar els ulls del respectable fent el
triler amb un gran domini dels gobelets, dels quals
va ser capaç de treure fins i tot el rellotge de butxaca
que li acabava de pispar una Silvana passavolant.
Brando es va venjar d’ella suspenent-la a mig aire
talment Mary Poppins i enviant-li una pluja de con-
fetti que li va fer canviar forma i color del vestit. Al
cap d’un moment, ell mateix canviaria el seu amb el
mateix sistema.

Ho dic amb tot el respecte: no suporto l’aire de
suficiència que gasten la majoria de mentalistes. Així
doncs, no sóc qui per valorar la feina de Luis Pardo,

segurament difícil de fer i de resultats evidentment
indiscutibles. Per la seva banda, el rapidíssim i ad-
mirablement precís Arkadio no va donar ni un segon
de treva a l’espectador manipulant cartes, fent apa-
rèixer i multiplicar-se tórtores i guarnint-ho tot amb
efectes accessoris. L’alemany Julius Frack va presen-
tar un número impecable quant a argument, posada
en escena i domini tècnic: un sastre es desperta al seu
taller, es vesteix coreogràficament i es posa a la feina.
Hàbil amb els didals, els vestits se li fan sols a la punta
dels dits i tan imprevisible és la transformació del
maniquí en dona de carn i ossos com memorable
l’adaptació del vell número de la bola zombi (unes
tisores que li acaben retallant la tela sobre la qual
deambulaven, i que després reblaran el clau jugant a
ser la bola d’Okito).

Va tancar l’espectacle Jérôme Murat amb una
suggeridora i molt imaginativa adaptació de l’efecte
interlude: una estàtua engendra un ninot amb vida,
amb el qual s’estableix gairebé tot el rosari de rela-
cions possibles amb un alter ego. Acuradíssim tant en
els detalls conceptuals com en la tècnica i els movi-
ments simultanis de tots dos personatges, el de Mu-
rat és un dels números que no haurien de faltar en
cap antologia de l’il·lusionisme del segle XXI.


