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Encara que no ho semblin, aquí teniu els superherois que visiten el Tantarantana.

MARC ROSICH I LA HYDRA ENS PRESENTEN CINC REPRESENTANTS DE LA

GENERACIÓ PERDUDA AMB UN ARBRE GENEALÒGIC MOLT COMPLICAT

Ser fill d’un superheroi
no és cap ganga!

LaMarvel i DC Comics ho
havien intentat mantenir
sempre en secret. I fins ara
se n’havien sortit. Però guar-
dar per sempre més, lluny de
la mirada aliena, els draps
bruts de les grans celebri-
tats mundials, resulta quel-
com impossible. En qualsevol
cas, poc podien imaginar-se
Marvel i DC Comics que l’es-
candalosa revelació es faria
pública no pas per culpa de
les maniobres d’algun gran
mitjà anglosaxó dedicat a la
premsa groga sinó d’una obra
teatral de Marc Rosich que la
jove companyia La Hydra ha
transformat en el seu tercer
espectacle. Ben cert: al llarg
de la seva extensa trajectòria
tant en el món del paper com
en el de la imatge enregistra-
da, els superherois mítics ja
ens havien mostrat en diver-
ses ocasions les seves febleses
íntimes. Però el món encara
no estava preparat per conèi-
xer els efectes de les seves
relliscades sexuals. I els fills
nascuts d’aquelles relliscades
encara estaven menys prepa-
rats que el món per saber de
qui eren fills realment. De fet,
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els cinc adolescents que pro-
tagonitzen aquesta història
han crescut en la més abso-
luta ignorància sobre els seus
orígens. Imagineu-vos, doncs,
la sorpresa que s’han empor-
tat quan, de cop i volta, han
descobert que, per qüestions
hereditàries, posseeixen uns
poders dels quals no havien
tingut tampoc mai notícia.
Però de què serveix tenir

poders, quan la teva vida s’ha
limitat a estar sempre tancat
entre quatre parets sense cap
mena de finestra que doni a
l’exterior, quan tota la teva
existència ha consistit en la
pura captivitat? És aquest, el
tracte que es mereixen els fills
d’aquells personatges llegen-
daris que han salvat el món ni
se sap quantes vegades, i les
aventures dels quals hem de-
vorat des de petits? Doncs sí:
aquests nois es mereixen ser
tractats d’aquesta manera,
perquè tots ells són la imat-

ge viva d’una anomalia. I el
sistema no està per aguan-
tar anomalies que li provo-
quin maldecaps. Com bé diu
la gent de La Hydra, les ano-
malies és millor guardar-les
sempre sota la catifa. I quan
es resisteixen a restar amaga-
des, de ben segur que això vol
dir que s’ensuma ja una situa-
ció conflictiva gens adient per
preservar l’ordre establert. En
aquest sentit no cal pensar en
superherois: tal com assenyala
la directoraMíriam Escurrio-
la, aquests 5 Fantàstics, força
menys èpics que aquells altres
4 Fantàstics per tots cone-
guts, no són altra cosa que
cinc membres més d’aques-
ta generació perduda entre la
crisi econòmica i el mal fun-
cionament del sistema de què
tan sovint es parla i que tan-
tes preguntes provoca sobre
el futur que li té reservada la
societat del benestar que ja
no ho és tant.
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18/4 Dhafer Youssef
02/5 Jane Monheit
15/5 Dianne Reeves
16/5 Imany
23/5 Blues Brothers Band

The Original

20/3 Avishai Cohen
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