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Barcelona es calça
les sabates de claqué
Per sisena vegada, Barcelona es convertirà en
la capital del claqué. Avui arrenca Tap On Bar-
celona, que reuneix fins al 28 de juliol pro-
fessionals, amateurs i ballarins de prestigi
mundial. El festival inclou activitats obertes
a tot el públic, com una batalla d’improvisa-
ció el dimecres 24 a la Fàbrica Moritz.

El Grec acull la fusió de jazz
i flamenc de Jorge Pardo
Considerat el millor músic europeu de jazz
per l’Acadèmia Francesa, Jorge Pardo ha sa-
but com unir en la seva música la tradició del
jazz i la del flamenc. Amb l’acompanyament
de l’Original Jazz Orquestra del Taller de Mú-
sics, Pardo farà confluir aquesta nit les dues
tradicions al Teatre Grec.

100 femmes
TEATRE GREC
19 de juliol

SANTI FONDEVILA

El projecte 100 femmes,
segons s’ha escrit, “reu-
neix un centenar de do-
nes de la ciutat que vi-
uen, pensen i actuen de

maneres diverses per construir una
història col·lectiva a partir de capí-
tols de vida individuals”. Cent do-
nes, no pas actrius. Un planteja-
ment que podríem emmarcar en el
que es denomina teatre comunita-
ri i del qual són un exponent màxim
el teatre de l’oprimit, d’Augusto Bo-
al, o el grup Catalinas Sur, de Bue-
nos Aires, que dirigeix Adhemar Bi-
anchi. I si volen, les passions i els
pessebres vivents. L’important és
sempre l’objectiu. I a 100 femmes,
l’únic que hi ha és una reivindica-
ció superficial, feble, ingènua i ado-
lescent de la dona i la feminitat. Una
única idea per a seixanta minuts de
funció és molt poc. La millor críti-
ca que podria escriure és posar, un
darrere l’altre, els noms de les par-
ticipants, les actrius, però al diari no
ho entendrien. No puc fer res més,
doncs, que plantejar l’equivocació
per part de la direcció del festival
d’ubicar aquesta obra al Teatre Grec
i que el públic hagi de pagar 18 euros
per una creació sense cap interès. El
teatre comunitari és molt difícil i
exigeix convivència i temps. Proba-
blement aquí no n’hi ha hagut i
Montse Colomer, la coreògrafa, que
admiro, ha fet el poc que ha pogut.
Àngels Aymar no hi aporta gairebé
res. Ni història col·lectiva, ni histò-
ries individuals. Cap pols emotiu.
Cap imatge captivadora. Cada es-
pectacle té el seu lloc i 100 femmes,
per exemple, hauria agafat una di-
mensió més autèntica a la plaça
Margarida Xirgu.e

Crítica

un camí cap a la creació del seu pro-
pi univers. Però com? Una opció era
introduir la resta de personatges en
un film sobre la Justice League of
America, el supergrup superheroic
de l’univers DC. Veure un all star
d’herois lluitant alhora sempre ha
sigut la gran fantasia dels fanàtics
dels còmics. Però Marvel va produ-
ir cinc pel·lícules –Iron Man, Hulk,
Iron Man 2, Capità Amèrica i Thor–
abans d’ajuntar-los a tots en un film.
Si els herois no tenen entitat prèvia,
l’efecte de reunir-los és menor.

Un “somni fet realitat”
L’anunci d’unir a la pantalla Super-
man i Batman va commocionar la
Comic-Con. “És un somni fet reali-
tat”, va dir Diane Nelson. Per als
fans, també. Zack Snyder i David S.
Goyer, respectivament director i
guionista d’El hombre de acero, repe-
tiran en el nou film, així com el pro-
tagonista Henry Cavill. I Chris-
topher Nolan hi participarà com a
productor. El gran interrogant és ara
el nom de l’actor que farà de Batman.

La presentació a San Diego va
aportar algunes pistes sobre com
serà la relació entre Batman i Su-
perman en el film. Snyder va co-
mentar que el còmic del 1986 El re-
torn del cavaller fosc serviria com a
punt de partida. En l’obra, Frank
Miller ofereix una visió crepuscular
d’un Batman en la cinquantena,
perseguit per la llei i per un Super-
man convertit en titella del govern.
En una escena que es va citar a San
Diego, un Batman armat amb un
exosquelet mecànic propina una
bona pallissa a Superman: “En els
pròxims anys, en els teus moments
d’intimitat, vull que recordis la me-
va mà al teu coll –diu Batman–. Vull
que recordis l’home que et va vèn-
cer”. Snyder va matisar que el film
no serà una adaptació del còmic, pe-
rò sembla clar que la relació entre
els dos herois no serà d’amistat.

Després d’unir els seus dos per-
sonatges-franquícia, l’estratègia de
Warner passarà per estrenar el 2016
un film del supervelocista Flash i el
2017 un de la Justice League of
America, que previsiblement in-
clouria en la formació titular Bat-
man, Superman, Flash, Green Lan-
tern i Wonder Woman.

Marvel contraataca
Marvel va intentar contrarestar la
bomba de Warner amb l’anunci del
títol del següent film d’Els Venja-
dors, Avengers: Age of Ultron, desve-
lant així que el dolent serà el diabò-
lic robot. Un dia abans, Joss Whe-
don havia presentat el pilot de la sè-
rie S.H.I.E.L.D., que recupera
alguns dels personatges secundaris
d’Els venjadors i s’emetrà a l’octu-
bre als Estats Units. Però el gran
moment de la presentació de
Marvel –i, segons molts co-

mentaris, de la Comic-Con–, va ser
l’aparició a l’escenari de Tom Hid-
dleston en el paper de Loki –el ger-
mà pervers de Thor–, un moment
que va entusiasmar els 6.000 espec-
tadors de l’Auditori H, que van aca-
bar xisclant el nom del déu escandi-
nau i jurant-li lleialtat.

Marvel va treure pit i va mostrar
materials de pròxims llançaments
com Thor: The dark world i Captain
America: The winter soldier, però el
que més va entusiasmar va ser el de
Guardians of the galaxy, que només
fa dues setmanes que s’està rodant
a Londres i que, segons els comen-
taris que arriben, no s’assembla a
res que Marvel hagi fet abans.

Tot i el crossover entre Batman i
Superman, Marvel és encara qui
marca el ritme en el cinema de su-
perherois. Això sí, el 2015 serà un
any per marcar en el calendari fri-
qui: s’estrenaran Star Wars VII,
Avengers: Age of Ultron, Batman &
Superman, Avatar 2, Terminator 5,
Fantastic Four, un nou Bond, Tintin
2, Prometheus 2, Ant-Man i Parc Ju-
rassic 4. Un orgasme per als
fans de la fantasia, però
un malson per a qui
no pot veure ni en
pintura els herois
en pijama.e

Molta gent
per a tan

poques idees

GREC


