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● Flamenc empíric és una
oportunitat per abordar el
flamenc des de tots els
vessants possibles. Des
d’avui i fins a l’1 de març,
el Mercat de les Flors pro-
posa espectacles, debats o
sessions d’improvisació.
Seguint l’interès del direc-
tor artístic del Mercat,
Francesc Casadesús, el ci-
cle, no es limita a un seguit
d’espectacles de dansa, si-

nó que també busca mos-
trar la transformació d’a-
quest gènere, que es mou
entre el classisme i el po-
pulisme turístic. Flamenc
empíric està comissariada
per Juan Carlos Lérida i
Belén Maya.

Aquest vespre arrenca
el programa d’actuacions
amb l’estrena de Brevia-
rio, d’Increpación Danza,
que també es repetirà de-
mà. El grup fa un especta-

cle proper a un públic no
necessàriament habituat a
la dansa, sense por de l’es-
pectacularitat i utilitzant
els recursos que apel·len a
la memòria col·lectiva de
diverses generacions i a la
cultura popular, a través
del flamenc, la copla, el
tango, la revista i, fins i tot,
la chanson.

L’altre espectacle con-
vencional del cicle és El fi-
nal de este estado de co-

sas-Redux, d’Israel Gal-
ván (del 26 de febrer a l’1
de març). El coreògraf,
que ja va presentar el 2007
al Mercat Arena, presenta
un treball que arrenca de
l’Apocalipsi. És un dels
processos creatius més in-
teressants als quals s’ha
enfrontat. El resultat és un
espectacle que suposa la
translació al flamenc d’un
text igual d’hilarant que
fascinant.

El Mercat arrenca amb el flamenc com
a punt de partida d’un ambiciós cartell

J.B. / Barcelona

● El nou director del Mu-
seu d’Arqueologia de Ca-
talunya (MAC), Xavier
Llovera, ha començat la
reforma de l’equipament,
al qual vol rentar la cara
per fer-lo més atractiu en
espera del futur museu de
societat, que ha d’integrar
la història, l’arqueologia i
l’etnologia. Per una ban-
da, s’estan renovant dife-
rents sales, que deixaran la
col·lecció permanent es-
tructurada en tres blocs:
prehistòria, colonitza-
cions i mediterrània, i món
romà. Per l’altra, ahir es va
presentar el retorn d’un
vell conegut del centre:
l’Esculapi. No és el de de-
bò, que va tornar a Empú-
ries l’any passat coincidint
amb el centenari de les ex-
cavacions. És una còpia,
però s’ha fet a consciència
perquè continuï ocupant
l’epicentre del museu.
«Ara tenim dos originals»,
exclamava ahir el subdi-
rector general de museus,
Daniel Solé. Per tallar la
polèmica per l’emplaça-
ment de l’estàtua, Solé va
recordar que aquesta «no
ha sortit del MAC», sinó
que simplement ha canviat
de seu.

L’Esculapi o Asclepi (o
Serapis, els historiadors
no han arribat a conclu-
sions definitives) va ser
descobert fa cent anys a
Empúries. Es tracta de
l’escultura grega (segle II
aC) més important de la

Mediterrània occidental, i
fa dos anys es va sotmetre
a un important procés de
restauració que va perme-
tre recompondre la peça
amb els braços (que fins
llavors havien estat sepa-
rats del cos) i altres petits
fragments de l’escultura.

Ara l’Esculapi torna a la
seu de Barcelona del
MAC, amb una rèplica to-
talment fidedigna, que ha
costat 44.000 euros. S’ha
fet amb marbre grec, com
l’original, i també en dife-
rents parts –de fet, es pot
desmuntar just igual que
l’original i també pesa el
mateix: 1.200 quilos–. El
bust està fet amb marbre
de Thassos (les pedreres
de Paros de l’autèntic ja
estan exhaurides), mentre
que el cos és del Pentèlic.
La còpia s’ha fet mitjan-
çant una tècnica d’engi-
nyeria que prové de la in-
dústria automobilística. A
partir d’un escàner que ge-
nera un arxiu tridimensio-
nal, un robot esculpeix
l’estàtua amb un procés de
fressat de precisió mate-
màtica. El robot va treba-
llar durant un mes i mig.
Després l’obra va tornar a
l’estudi perquè els escul-
tors en fessin els acabats a
mà i també per aplicar-li
una pàtina que atorgués el
color propi d’una peça ar-
queològica. La còpia s’ha
fet dins el projecte Facsí-
mil 3d que lidera Jordi Vi-
la. Un vídeo n’il·lustra el
procés de fabricació.

Un «nou» Esculapi per a la
seu de Barcelona del MAC
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La rèplica de l’escultura, al Museu d’Arqueologia. / A. PUIG

Planeta De Agostini Co-
mics, que editarà el volum,
va avançar ahir que el guió
de Waid, un dels guionistes
més populars del còmic
nord-americà, és «electrit-
zant, ple d’emoció i de sor-
preses» i que l’autor de
Kingdome Come «fuig dels
tòpics i dels estereotips de
Barcelona». En aquest sen-
tit, li pot haver estat de gran
ajuda la col·laboració amb
Diego Olmos, que s’ha en-
carregat de dibuixar i entin-
tar les 48 pàgines de l’obra
«retratant de manera es-
plèndida la seva ciutat na-
tal».

De l’argument no n’han
transcendit detalls de ma-
nera oficial, però tot indica
que en aquesta aventura ca-
talana Batman es retrobarà
amb un dels antagonistes
que ja ha vençut en el pas-
sat, Killer Croc. Aquest
malvat, afectat d’una ma-
laltia que l’ha fet desenvo-
lupar-se fins a assumir un
aspecte més proper a un co-
codril que a un humà, ha es-
tat reclutat per Sombrerero
Loco i Espantapájaros, dos
altres enemics clàssics del
senyor de la nit, per mirar
d’eliminar-lo. Li han rentat
el cervell i li han fet creure
que és la reencarnació del
drac mitològic que va ma-
tar sant Jordi i li ofereixen
la possibilitat de revenja,
perquè volen que sigui ell
qui liquidi el cavaller, en
aquest cas, obscur.

Segons algunes fonts,
Mark Waid, que va visitar
el Saló del Còmic el 2004,
hauria situat l’acció preci-

sament en un 23 d’abril. Un
dels al·licients de l’obra se-
rà veure com es desenvolu-
pa Batman fora del seu en-
torn habitual. Segons ha
explicat el mateix guionis-
ta, al contrari que a Got-
ham, el superheroi no po-
drà tenir tots els seus gad-
gets habituals, ja que Bruce
Wayne, malgrat volar en un
jet privat, també pateix les
estrictes mesures de segu-
retat de l’aeroport. Mark
Waid hauria resolt aquesta
situació repartint batcoves
de seguretat per algunes de
les principals ciutats del
planeta. Sembla que la bar-

celonina es troba just a sota
d’un dels museus més im-
portants de la ciutat.

Un altre inconvenient
que haurà de vèncer el se-
nyor de la nit a Barcelona
és que, mentre a Gotham la
policia el coneix i hi pot co-
operar fins a un cert punt,
els cossos de seguretat ca-
talans no estan acostumats
a la seva presència i el trac-
taran amb el mateix recel i
hostilitat que tindran cap al
seu enemic.

En l’àlbum també hi han
treballat Marta Martínez,
una colorista aragonesa es-
tablerta a Barcelona, i Jim

Lee, que ha esdevingut un
dels dibuixants i il·lustra-
dors més influents de les
darreres dècades i s’ha en-
carregat del disseny de la
portada, «que reflecteix
l’esperit de la ciutat». Pre-
cisament, l’autor d’origen
coreà és un dels convidats
d’aquest any al Saló del
Còmic, on previsiblement
presentarà Batman: Barce-
lona. El caballero del Dra-
gón, i es farà un fart de sig-
nar un àlbum que s’afegeix
al llistat d’obres que re-
centment s’han encarregat
de difondre la ciutat arreu
del món.

Batman visitarà Barcelona en una
aventura inspirada en sant Jordi

El nou àlbum es publicarà al maig de manera simultània a tot el món

● El 29 de maig, coincidint amb la
inauguració del Saló Internacional
del Còmic, sortirà a la llum Batman:
Barcelona. El caballero del Dragón,

Bruce Wayne arribant a Barcelona en el seu avió privat i Batman mirant de sorprendre Killer
Croc en dues imatges del que serà El caballero del Dragón. / EL PUNT

XAVI AGUILAR / Barcelona un àlbum inèdit en el qual l’heroi
haurà de posar fi a una sèrie de crims
que tenen lloc a la capital catalana.
El guió de l’obra ha anat a càrrec de
Mark Waid, que s’ha inspirat en la

llegenda de sant Jordi, mentre que
els dibuixos són del barceloní Diego
Olmos. Excepcionalment, l’aventu-
ra catalana de Batman serà llançada
simultàniament a tot el món.


