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3 i 5º 30%15%
No abaixi massa la
temperatura de la nevera. 

Els aliments es conserven 
perfectament a una temperatura 
entre 3 i 5ºC

L’aire ha de circular 
lliurement pel serpentí 
de la part posterior 
de l’aparell. 

Una nevera ben ventilada pel darrere 
pot estalviar fins a un 15% d’electricitat.

Descongeli regularment 
el congelador.

Un gruix de 5 mm 
n’augmenta el consum 
en un 30%.

Consells d’estalvi energètic
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a malenconia és una de les ma-
lalties que més afecten els cinè-
fils. És per això que quan es par-

la de Furia de titanes som molts els que
recordem, amb certa nostàlgia, aquella
versió de 1981 dirigida per Desmond
Davies i amb el gran Ray Harryhausen
encarregat de les tasques de producció i
de creació dels efectes especials, en el
que va ser el seu últim treball. Precisa-
ment, l’encant d’aquells irrepetibles
efectes d’animació stop motion ens ha
fet oblidar que la pel·lícula no disposa-
va d’allò que es diu un bon guió, ni tam-
poc d’una destacada realització i ni
molt menys de grans interpretacions.
Però el que és més trist és que quasi
trenta anys després, en plena era de la
digitalització, ens arribi un remake
d’aquell petit clàssic en forma de pre-
sumptuosa proposta que no fa més que
demostrar dues coses: primer, que s’ha
desaprofitat una bona oportunitat per
confeccionar un bon relat farcit amb la
suggeridora mitologia grega; i segon,
que es confirma que tot això del 3D no
és més que un bluf, per no dir una gran
estafa.

El relat de Furia de titanes es resu-
meix en les aventures de Perseu, un se-
midéu que malgrat la seva condició vol
continuar sent humà per venjar-se
d’Hades, déu de l’inframón, que ha ani-
quilat la seva família adoptiva. La fata-
litat el porta a liderar un grup de guer-
rers d’Argos que han gosat enfrontar-se
als déus de l’Olimp en un viatge que els
portarà al regne d’ultratomba. El com-
bat, no cal dir que resultarà d’allò més
desigual, fins que Perseu no accepti
que per triomfar sobre les forces del
mal caldrà que reconegui la seva condi-
ció especial de semidéu i amb això tots
els poders que això li comporta.

La pel·lícula falla pel que fa al drama-
tisme i la manca de profunditat dels per-
sonatges. La culpa la té el ritme excessi-
vament trepidant que no permet en cap
moment que l’espectador pugui empa-
titzar ni amb la història ni amb els prota-
gonistes. Després d’un pròleg engresca-
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dor, al final el que queda només és pura
acció, distribuïda en tres grans set pie-
ces: les batalles contra els escorpins, la
decapitació de la Medusa i el combat
contra el Kraken, en un final de clímax
clàssic en què l’heroi ha de salvar la
princesa de ser engolida pel monstre,
que en aquest cas no es tracta d’un drac
ni d’un goril·la descomunal, sinó de la
mítica criatura marina. Pel que fa a les
interpretacions, el danès Mads Mikkel-
sen (Draco) és l’únic que brilla en un
conjunt en què destaca la presència d’un
hieràtic Sam Worthington (Perseu), un
anecdòtic Liam Neeson (Zeus) i un re-
petitiu Ralph Fiennes (Hades, que ben
bé podria dir-se Voldemort).

Quant als moderns efectes visuals,
no són res de l’altre món. El que moles-
ta més és que els hagin inflat amb 3D. I
és que, com en la majoria de casos, Fu-
ria de titanes no es va filmar original-
ment en 3D, i si es projecta en aquest
format és amb l’única excusa de clavar
uns quants euros més a l’espectador in-
caut que l’únic que rep en contraparti-
da és que li llancin uns quants objectes
a la cara.

En definitiva, estem davant un altre
fast food cinematogràfic, amanit amb
mitologia clàssica que funciona com a
excusa argumental per endossar-nos
un altre film d’acció que, si bé es deixa
veure, no passarà a la història.

cinema | «furia de titanes»

Perseu tridimensionat
� Títol original: Clash of titans, 2009.

Director: Louis Leterrier.
Intèrprets: Sam Worthington, Liam
Neeson, Ralph Fiennes, Mads
Mikkelsen, Gemma Arteton.

JORDI CAMPS I LINNELL

El hieràtic Sam Worthington.

i us decidiu pel teatre, i feu un re-
corregut pels escenaris de la ciu-
tat, veureu que últimament mas-

sa espectacles semblen compartir una
mena de fórmula de composició: ini-
ciar i/o acabar les representacions amb
algun tipus de dansa coreografiada, per
dir-ho d’alguna manera; des de la revi-
sió del clàssic Electra al TNC, passant
per Democràcia al Lliure i ara, evident-
ment, Tres dones i un llop a la Villar-
roel, actes estètics sorprenents pel que
tenen de gratuït i de bis, que demostren
unes intencions ben clares i explícites:
la sol·licitud de l’aplaudiment!

Carol López signa aquesta versió i la
direcció de Caperucita, obra menor del
dramaturg argentí Javier Daulte. El
conte popular vist per Charles Perrault i
els germans Grimm és una mera excusa
per exposar damunt l’escenari la rela-
ció entre tres dones d’una mateixa fa-
mília de classe mitjana vinguda a
menys, on l’àvia i la mare són solteres i
la filla d’aquesta viu amb intensitat
emocional l’esfondrament familiar,
quan la malaltia de l’àvia evidencia la
seva mort vinent. En aquesta versió és
el llop qui narra la història, un mentalis-
ta amb una alegre implicació violenta i
sentimental.
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L’entreteniment ben traçat i funcio-
nal és una de les màximes de Carol Ló-
pez i, en aquest aspecte, un pot anar a
veure l’espectacle creient que no s’hi
avorrirà. Però també podria no ser el
cas. Vist el resultat diria que és tan pro-
bable avorrir-s’hi com no. Vull dir que
si us va la gracieta, o sou afeccionats a
la toixesa d’algun serial rude, hi podreu
passar una estona estupenda; tot depen-
drà del tipus d’humor que gasteu. Ara
bé, en un sentit més seriós trobo la peça
un poc deshonesta, perquè el que
s’apunta en la part inicial, una certa re-
flexió i veritat dramàtica, s’esfuma del
tot amb l’aparició del lupus, per acabar,
tot plegat, en una paròdia estrafeta del
clàssic originari, farcida de recursos ci-
nematogràfics trillats i banals, pallas-
sades diverses que trenquen qualsevol
lògica espacial, temporal i narrativa. El
fet és que hi apareix més artifici i con-
fusió que no pas una veritable prospec-
ció en les pregoneses de la vida. Mane-
ra aquesta de tractar el públic que no
sembla pas del tot honesta. Fer riure
potser no té estima?

D’altra banda sempre és un plaer de
veure l’espontaneïtat d’Amparo More-
no, que certament realitza un treball
fantàstic, com també Mireia Aixalà,
ambdues brillen i demostren una bona
veritat i prou humor. Carme Pla treu
rendiment a la sobreactuació i a l’ex-
cés, una embriaguesa permanent que
esgota al més obseqüent. Roger Coma,
un lupus incomparable... a la resta.
Conte moral per a incondicionals, des-
pistats i altres càndides espècies.

teatre | «tres dones i un llop»

«Colorín, colorado»
� Autor: Javier Daulte

Dramatúrgia i direcció: Carol López
Intèrprets: Mireia Aixalà, Amparo
Moreno, Carme Pla i Roger Coma.
Dia i lloc: dimecres, 14 d’abril (fins al
6 de juny) a la Villarroel. Barcelona.
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Un instant de l’espectacle. / DAVID RUANO


