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CINEb
‘ELS QUATRE
FANTÀSTICS’, herois
sense arestes

DIRECTOR Tim Story
INTÈRPRETS Ioan Gruffudd, Jessica
Alba, Chris Evans, Julian McMahon
PAÍS EUA ANY 2005

Una funció de poc
interès amb el poble
indi al centre del debat

DANSAb
MAL PELO, viatge amb
èxit per l’essència del
moviment

DIRECCIÓ I ESPAI ESCÈNIC María
Muñoz, Pep Ramis TEATRE Mercat de
les Flors DATA 14 de juliol

Dues obres que ressalten la
forta personalitat física i
creativa dels protagonistes

Crítiques 33

Mal Pelo no és indiferent a la ce-
lebració dels 400 anys de la pu-
blicació d’El Quixot i se suma als
homenatges oferint Atlas (o antes
de llegar a Barataria), un viatge a
través dels protagonistes de
l’obra de Cervantes i de l’essèn-
cia del moviment dels seus intèr-
prets i creadors: Pep Ramis i
Jordi Casanovas.

Lluny de caure en la represen-
tació teatral del Quixot i Sancho
Panza, Ramis i Casanovas cons-
trueixen un món de diferències,
en el qual els protagonistes
creen una visió polièdrica d’un
caràcter i un cos. Ho fan amb el
rigor i la sobrietat que caracterit-
za Mal Pelo, per obtenir una
obra bella i lluminosa, sense
grans estrèpits emocionals però
amb fragments màgics gràcies a
una plàstica i a un treball audio-
visual que són dignes d’elogi.
Una alabança que es maximitza
davant la interpretació de Ramis
i de Casanovas, que és d’una ele-
vada qualitat.

Bach, presentada a la segona
part de l’espectacle, té com a
única intèrpret María Muñoz.
Ella s’abandona al simple plaer
de ballar i de sentir-se impulsada
per les impressionants notes d’El
clavecí ben temperat de Bach i per
uns silencis que omple de movi-
ment.

De manera sòlida i amb una
textura que transpira autentici-
tat, la ballarina desplega un gest
que tant dóna valor als elements
tangibles com al que és impalpa-
ble, a la vegada que omple de ba-
tecs els silencis i atorga una su-
blim presència als espais buits.
Una personalitat amb una textu-
ra i una densitat en el gest que
emociona.<
MONTSE G. OTZET

33 Un moment d’aquesta pel.lícula de superherois. EL PERIÓDICO

TEATREb
‘LA CONTROVERSIA
DE VALLADOLID’, un
debat històric

DIRECTOR Carles Alfaro
TEATRE Lliure (Fabià Puigserver)
ESTRENA 14 de juliol

33 Ferran Rañé.

El guió d’Els quatre fantàstics està
coescrit per Mark Frost, que és el
creador juntament amb David
Lynch de la sèrie televisiva Twin
Peaks. Però no hi trobem ni rastre
de l’alambí argumental i la iro-
nia d’aquella obra mestra catòdi-
ca en el plantejament i les línies
de diàleg d’aquesta versió del po-
pular còmic de Stan Lee i Jack
Kirby.

El nom de Frost podria fer
pensar en una visió torbadora; en
una adaptació, en definitiva, més
pròxima a les foscors turmenta-
des dels films sobre Hulk, X-Men i
Batman que tant han sovintejat
en els últims temps per Ang Lee,
Bryan Singer i Christopher No-
lan. Res d’això. L’elecció d’un di-
rector com Tim Story, responsa-

ble de Taxi. Derrape total, és tota
una declaració d’intencions. Els
quatre fantàstics és una pel.lícula
de gran aparell que beu més en
el Batman pop que en els su-
perherois en clarobscur que
han proliferat a les pantalles
els últims temps.

Hi ha conflictes, però estan
tractats i resolts per la via ràpi-
da. El dibuix de personatges és
elemental i ningú a la pel.lícula
té el mínim desig de complicar-
se la vida, ni el director, ni els
actors i menys els guionistes. So-
bre els encarregats dels efectes
especials tampoc hi recau tot el
pes del producte, tot i que estan
inspirats quan els toca: la col.li-
sió d’un camió contra el rocós
La Cosa és un moment molt
aconseguit de cine superheroic.

Potser el principal problema
de la pel.lícula és que els perso-
natges estan descrits d’un cop
de ploma i que el tractament
del dolent tampoc és gaire ima-
ginatiu; a més, l’actor que en-
carna el Doctor Mort, Julian
McMahon, sembla que acabi de
sortir d’un dels episodis de la
sèrie de televis ió que l ’ha
llançat a la fama, Nip/Tuck.

Tot un problema perquè, ex-

cepte en la transformació còsmi-
ca dels quatre científics en su-
perherois malgrat ells i en la llui-
ta final contra Mort, el suposat
pes dramàtic del relat recau en
els enfrontaments personals en-
tre els quatre fantàstics, i aquí la
immaduresa de la Torxa Humana
es torna tosca estupidesa i la in-

decisió de Mr. Fantàstic respecte
a la Dona Invisible fa més riure
del compte.<
QUIM CASAS

Hi va haver un temps en què l’Es-
glésia va dubtar si els indis te-
nien ànima, si eren criatures de
Déu o si, al contrari, eren éssers
d’una categoria diferent i amb
això es justificava la seva condi-
ció d’esclaus. Jean-Claude Car-
rière, col.laborador habitual de
Peter Brook, autor i dramaturg,
ha estrenat en el marc del Festi-
val Grec l’obra La controversia de
Valladolid, que il.lustra aquesta si-
tuació. L’obra presenta el debat
que va tenir lloc el 1550 al con-
vent de San Gregorio de Vallado-
lid, amb dos protagonistes en-
frontats per voluntat papal en un

debat: el teòleg i jurista Ginés de
Sepúlveda (Manuel Carlos Lillo) i
el bisbe dominic Bartolomé de
las Casas (Ferran Rañé). El pri-
mer considerava els indis esclaus
nats i en justificava l’extermini; i
el segon defensava la causa índia,
es mantenia en contra de l’escla-
vitud i els considerava germans.

De las Casas i Sepúlveda ex-
posen les seves tesis, s’intercan-
vien acusacions al centre de les
quals surten a la llum les atroci-
tats comeses pels espanyols en la
conquista del Nou Món. Però la
representació té escàs interès tea-
tral. Debatre a aquestes altures si
els indis tenen o no tenen ànima,
si són o no són descendents
d’Adam em sembla que interessa
poc a un públic teatral actual. A
més el debat és formalment pla,
tot i que en moments determi-
nats els dos actors principals al-
cin la veu i s’irritin.

La controversia de Valladolid for-
ma part d’un teatre que vol ser
document històric mostrant un
tema ancorat en el temps. La

denúncia es concreta al principi
per passar després a terrenys
teològics. Que la cosa no va fun-
cionar ho indiquen les rialles
del públic davant expressions
concretes. A més dels protago-
nistes, altres personatges són el
legat papal (Enrique Benavent),
un colon (Quim Lecina), un
bufó (Piero Ste iner ) i una
família índia.

Car les Al faro ha dirigit
l’obra, en què ha primat la pa-
raula i ha disposat una esceno-
grafia giratòria que dóna una
mica de moviment a una escena
que no en té. Lillo i Rañé defen-
sen amb ofici dos personatges
distants. El que de debò no inte-
ressa és la representació mateix,
que tot i la seva correcció no va
mostrar ni una punta d’emo-
ció.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 70 a 79

33 MÚSICA

Amb una música contundent, unes
lletres fresques i delicades alhora i una
veu molt singular, l’artista (foto) porta
al Poble Espanyol el seu àlbum de
debut ‘Pafuera telarañas’, produït per
Carlos Jean. La nit es completa amb El
Bicho, un grup de set músics que van
començar tocant pels carrers de
Madrid i que en el seu directe barregen
tangos, seguidilles i ‘bulerías’ amb jazz
i ritmes afro.
Poble Espanyol (av. Marquès de
Comillas, 13). 21.30 h. 24 euros.

BEBE DEBUTA AL GREC AMB
‘PAFUERA TELARAÑAS’

33 MÚSICA
PRAZAK QUARTET
Membres de la formació, convertida en
trio, amb el pianista Ivan Klánsky
interpreten peces de Brahms i Dvorák.
L’Auditori (Lepant, 150).
21.30 hores. 10 euros.

33 MÚSICA
LHASA
La cantant mostra influències de
Chavela Vargas, Björk i Billie Holliday
en el seu disc ‘The Living Road’.
Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113).
21.30 hores. 18,50 euros.

33 MÚSICA
SANTIAGO I LUIS AUSERÓN
Els dos germans repassen les últimes
dècades dels clàssics del rock en
versions al castellà.
Teatre Grec (pl. de Santa Madrona,
36). 22.00 h. 15 i 35 euros

33 CINE
‘GERTRUD’
L’actriu Nina Pens (foto) interpreta una
artista que decideix divorciar-se en
aquest magistral melodrama del
director danès Carl T. Dreyer.
Consultin la Cartellera de Cine.

Les cites d’avui 33
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Versió molt poc elàstica
de les aventures del primer
grup superheroic de Marvel


