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Superamastancael festival ‘Dansa...ono’
La companyia fa una
crítica del ‘show
business’ amb les
seves pròpies eines

Bàrbara Raubert
BARCELONA

Per tancar el festival de La
Porta, Dansa... o no, avui i
demà es presenta al Mercat
de les Flors la companyia
Superamas, que actua per
primera vegada a l’Estat es-
panyol. Hi duran el seu es-
pectacle Big third episode
(happy/end), l’últim de la
trilogia encetada el 2002
per retratar una societat
emmarcada en el show bu-
siness, utilitzant les matei-
xes eines d’aquests espec-

tacles de masses que posen
en dubte.

Per la resta, tot canvia en
cada aparició –ja sigui en
una instal·lació, amb obra
gràfica, al teatre...–
d’aquest col·lectiu format
per sis artistes de diferents
disciplines, francesos i aus-
tríacs, (que també varien
en funció del projecte) i que
no volen donar a conèixer
els seus noms com a posici-
onament davant el concep-
te d’autoria, que rebutgen.

A més a més, les obres
de Superamas s’estructu-
ren a partir de cites d’altres,
cites d’anuncis, de sèries de
televisió com la famosa
Sexo en Nueva York, de
cançons pop, de videoclips,
etc. El seu mateix nom res-

pon a una coneguda marca
de supermercats dels Es-
tats Units.

Amb tot aquest material
fracturat i reconstruït com-
ponen una narrativa que
pretén divertir tant com fer
pensar, i que vol ensenyar
les armes del sistema, no
per rebutjar-lo, sinó per
tenir més pes dins seu. Tot i
que en el col·lectiu, a més de
ballarins, també hi ha gent
de teatre, cinema, dissenya-
dors industrials i pensadors,
creuen que la dansa els per-
met una major llibertat.

El Mercat de les Flors
acull també les instal·laci-
ons de Zumo Natural i les
Experiencias con un desco-
nocido per a un únic espec-
tador de Sonia Gómez. ■

Labellamortdels300
La pel·lícula de Zack Snyder sobre la batalla de les Termòpiles, que avui arriba
a les cartelleres, és un eficaç relat sobre bons i dolents, molt lligat al món d’avui

Carles Miralles
BARCELONA

Els grecs ja no sabien gaire
com havia anat, la batalla de
les Termòpiles. De seguida es
va convertir en un mite i
devia ser aviat usada, ideolò-
gicament, segons convenia a
qui l’usava. De tota manera,
una cosa és clara: els espar-
tans hi van guanyar els per-
ses i, encara que ara corrin
alguns historiadors de l’anti-
guitat a avisar-nos que els
perses eren gent civilitzada i
no com els presentava la tra-
dició dels grecs, ells ja deuen
saber que la història l’han
feta sempre els vencedors. I
des dels grecs va quedar con-
sagradacomunagesta, laba-
talla de les Termòpiles, com
el mite de 300 espartans que
gosaren plantar cara a l’im-
peri invasor dels perses, un
nombrosíssimexèrcit,ende-
turaren l’avançada i moriren
com a herois defensant el
congost de Portescaldes.

D’altra banda, 300 –els
300espartansqueal finalde-
fensaren el pas, únics entre
els 4.000 grecs que s’hi havi-
en congregat, segons Herò-
dot–, és un film que no és
certament històric sinó deci-
didament èpic; no explica un
moment de la història antiga
sinó que proposa un relat ci-
nematogràfic a uns especta-
dors d’ara mateix.

Zack Snyder se’n serveix
per a l’exaltació d’uns valors:
morir per la pàtria, l’honor i

la llibertat, la glòria. Glory és
la paraula que he sentit més
vegades, en boca sobretot de
Leònides (Gerald Butler), el
rei i general dels espartans.
Amb earth i freedom. La
terra i l’aigua les exigeix l’in-
vasor persa, el rei Xerxes
(Rodrigo Santoro), en senyal
de submissió. I els espartans
responen sacralitzant la lli-
bertat de la terra; això els es-
partans bons, que són els
guerrers, els 300 que resis-
teixen fins a la mort, i no els
polítics, corruptes i traïdors.

Aquesta resistència, els al-
tres grecs, que es retiren en
saber que els perses han tro-
bat un altre camí i els estan
rodejant, entenen que és in-
útil, però Leònides exhorta
els seus soldats i els especta-
dors en el sentit que no ho és
perquè els comportarà la glò-
ria, i, a més, és presentada
com a necessària per al tri-
omf final dels grecs sobre els
persesenlabatalladePlatea.

És una història de bons i
de dolents, del valor heroic
que s’oposa des de la inferio-

ritat a la covardia dels pode-
rosos. Dels de fora i dels de
dins. La traïció, a més de l’in-
ventat Teró, la representa
també el tradicional Efialtes,
que prové d’Heròdot i que a
la pel·lícula han convertit en
estrafet i lamentable.

Una història de bons i de
dolents, d’exaltació de la
mort per la pàtria. Molt ben
contada també per un altre
invent, el de Dílios, interpre-
tat per David Wenham; Díli-
os és un dels 300 però, ferit,
és preservat per Leònides de

la mort perquè porti la notí-
cia a Esparta. Així, esdevé el
narrador, la veu que explica
la contalla bèl·lica, i al final
qui pregona el lligam entre
els morts a les Termòpiles i
els vencedors de Platea.

Però, on són Marató i Sa-
lamina? Ni Marató surt com
a paral·lel atenès de la gesta
espartana ni Salamina, en-
tre les Termòpiles i Platea, és
celebrada com a victòria. No-
més la bel·licositat d’Esparta
correspon a l’elogi de la mort
i de la glòria, a l’exaltació del
que els guerrers espartans
anomenen“labellamort”.Hi
ha altres perspectives que
permeten enfocar el concep-
te èpic des de l’òptica dels
usos que en feren els grecs
delsegleVaC.Cosaquenoés
possible des de la d’aquesta
pel·lícula, tota desplegada
des de la contundència de
tenir tan clar on són els bons
i on els dolents. I aquest és
potser el perill perquè enca-
ra hi ha perses, i previsible-
ment també espartans; i que
continuïn sent tan dolents i
tan bons, ara com sempre,
en l’art del relat i de la tècni-
ca cinematogràfica al darre-
re. O dit d’una altra manera,
que tornin els herois i que,
després de la ferotgia
d’Aquil·les, se’ns proposi la
mort per la pàtria amb un
llenguatge tan indiferent als
matisos, i tan eficaç. ■

■ Carles Miralles és catedràtic
de filologia grega (UB)

El film ‘300’ mostra la lluita d’un grapat d’espartans contra l’Imperi Persa per defensar el congost de Portescaldes ■ WARNER BROS.

‘300’ és un film
que no és
certament
històric, sinó
decididament
èpic

La companyia franco-austríaca Superamas actua per primer cop a l’Estat ■ WOLFGANG KIRCHER




