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Aventures aigualides

es convertirà en un llegendari

bé com algú, ves a saber qui,
evocava, crec, l'Atlàntida llegendària. No pas la del nostrat Jacint Verdaguer. No. A tot això,
James Wan (Kuching, Malasia,
L977) guionista, productor i director; anava donant uns quants

Aquaman.

pals a l'aigua per espantar l'avo-

Les formes. Deia el desaparegut sociòleg pdìonès Zygmunt

rrilnent. També recordo haver
vist per allí els 'caretos' mercenaris de genteta tan il'lustre com
una Nicole Kidman tot nedant
sense guardar la

I
I

a història. En algun indret
ianqui, demà, o ahir. Arthur

bCurry, meitat

humà i meitat atlant, s'ha d'enfrontar al
seu destí heroic, tot defensant
la realitat submarina fins que

Bauman que la modernitat és líquida. Vaja, que res no és sòlid.

Que ia realitat

roba. Així com
el tot-terreny,

té les milformes

de l'aigua. Que
li ho preguntin
al mexicà Guillermo delToro
i la seva 'La forma del agua'.

És

allò del cinema
fantàstic donat
a elucubracions

metafísiques,
com a meta-espectacles de fira i revetlla. AixL

que ara desem-

barca'Aqua-

Aquaman
Director: James
Wan.lntèrprets:
Jason Momoa,
Ambert Heard,
Willem Dafoe,
Nicole Kidman.
EUA,2018.139',.
JCA Alpicat,
Rambla Lleida,
Centre Cultural
Mollerussa.

man', un tebeo
fet imatgeq en
moviment que pretén obrir un
debat sobre si són millors el tebeos de la Marvel o el de la DC.

Elemental, Watson. Deixo allò
del ser o no ser dels còmics'pulp
fiction' per als perepunyetes de
les vinyetes. Fent un esforç tità-

nic, i corn elTitànic, que m'enfonso en els aiguamolls d'un re-

lat que deixa el mateix rastre
que unes paraules sobre la sorra. Crec recordar que l'apol'liniJason Momoa lluïa músculs,
rastes i tatuatges críptics al llarg
de les seves immenses capbussades marítimes. Recordo tam-

o tot-aigua-

lit; Willem Dafoe, genuina me'

tàstasi de l'ofici
d'actor al servei
del millor postor.
O l'ofici més vell del món. Què
niés? Si de cas,

uns flotadors
salvavides. Com

unes tovalloles
absorbents. Amb

tot,'Aquaman'
em sona a parc
temàtic. O sí?

fons. 'iEn el fondo del mar,
matarile, matarile!'.
La imatge. Aquaman tot salvant
els mariners russos enmig de co:
rrents submarines.
El

La frase. 'Siempre me encontraran en mi mundo, cuando
las lágrimas flotan', que adver-

teix l'insubmergible Aquaman. 0'
allò de les ruqueries retòriques
d'anar pels tolls.

La recomanació. Reservadís-

sim molt per als consumidors
d'aventures pròpies d'un Port
Aventura adolescent, en versió
virtual, esclar.

