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ARTS ESCÈNIQUES

El cantant i baixista dels Monkees, Michael Nesmith, 
ha mort als 78 anys. El grup de pop va emular els 
Beatles des dels Estats Units, i només entre el 1966 i 
el 1970 va vendre més de 75 milions de discos. 

ADEU  
A LA VEU 
DELS MONKEES

La formació dirigida per Joan Chamorro va celebrar 
ahir els seus 15 anys d’història en un concert al Palau de 
la Música amb 64 músics que hi han tocat durant 
aquest temps, com ara Andrea Motis i Rita Payés.

LA SANT ANDREU 
JAZZ BAND 
FA 15 ANYS

del logo fins als dissenys dels crèdits o 
dels pòsters promocionals. Fraction hi 
té un càrrec de productor executiu, pe-
rò Aja només apareix acreditat amb 
l’habitual nota d’agraïment, tot i haver 
fet encàrrecs per als creadors de la sè-
rie i haver-los assessorat. 

El dibuixant explicava a l’ARA fa 
unes setmanes que esperava rebre al-
gun ingrés de Marvel per l’adaptació, 
però que en vista de la seva experièn-
cia prèvia amb la sèrie de televisió Iron 
Fist, que també utilitzava elements i 
personatges del seu treball al còmic 
homònim, donava per fet que seria una 
compensació “ínfima”. Per Iron Fist va 
rebre l’habitual xec de 5.000 dòlars i 
una compensació afegida d’uns 200 
dòlars (176 euros) per l’aparició d’un 
personatge secundari creat per Aja i 
Fraction, Bride of Nine Spiders. “Per 
descomptat, jo era conscient que es 
quedarien el meu treball –explica 
Aja–. Però ara que m’ho puc permetre 
treballo poc per a Marvel i gairebé no 
els faig pàgines interiors, només algu-
na portada, que estan ben pagades. No 
és el mateix treballar per al diable que 
vendre-li l’ànima. És evident que hau-
rien de pagar més. Com aconseguir-
ho? No ho sé. Alguns dibuixants han 
deixat de treballar amb l’editorial per 
tot això, però Marvel ja hi compta i 
s’està renovant constantment”. 

Aja prefereix no comentar res sobre 
la sèrie. “Una cosa és que jo la miri i 
m’agradi més o menys i una altra que a 
sobre els faci publicitat. Prefereixo fer 
publicitat del meu últim còmic, Semi-
llas (Astiberri, 2021), que publico en 
una editorial independent”. Més que 
el tema econòmic, diu, li preocupa la 
tendència a invisibilitzar la figura dels 
creadors en les plataformes audiovisu-
als. “Últimament es ven la marca de la 
companyia i s’oculten els autors de 
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l’obra –diu–. Ens venen com si tot fos 
un producte de Netflix, la HBO, Mar-
vel, i quan arribem als crèdits salten di-
recte al capítol següent. És com als 
anys 40, quan molts cops no s’acredi-
tava els autors als còmics. Ara sí que 
s’acrediten, però ho amaguen tant que 
ningú ho veu. I tot això està lligat tam-
bé al tema econòmic”. 

De Marvel a les independents 
Un altre dibuixant que ha treballat per 
a Marvel és Marcos Martín (Barcelo-
na, 1972), que el 2016 també va rebre el 
xec de 5.000 dòlars, l’agraïment als 

crèdits i la invitació per anar a la 
première de Doctor Strange, pel·lí-
cula que prenia alguns elements del 
treball de Martín i Brian 
K. Vaughan al còmic Doctor Extra-
ño: el juramento. El dibuixant no se 
sent especialment maltractat per 
Marvel, perquè la pel·lícula no era 
una adaptació directa del seu còmic 
i perquè el personatge no és una 
creació seva, sinó de Stan Lee i Ste-
ve Ditko, però sí que creu que el cas 
d’Aja és “sagnant”, perquè la sèrie 
Ojo de Halcón està molt més basada 
en el còmic. 

Com Aja, Martín també ha aca-
bat dirigint els seus esforços crea-
tius a l’edició independent, en el seu 
cas en la innovadora editorial digi-
tal Panel Syndicate. La va crear el 
2013 i hi publica des d’aleshores to-
tes les seves obres. “Marvel paga tan 
poc que els autors no estan motivats 
per crear nous personatges ni per 
innovar gaire en les trames –apun-
ta–. Abans, els autors començaven 
a treballar en les editorials indepen-
dents amb l’objectiu d’arribar un 
dia a Marvel o DC, que era on es pa-
gava bé, però ara comencen a Mar-
vel o DC per fer-se un nom i després 
anar a una independent i conservar 
els drets de l’obra i vendre-la a te-
levisió o cinema, que és el que et do-
na diners de veritat, i no la misèria 
que et donen a Marvel o DC”.  

Martín ja ha guanyat més diners 
amb prevendes de drets dels seus 
còmics de Panel Syndicate (per a 
adaptacions que potser es faran o 
potser no) que per haver aportat 
idees a una gran producció de 200 
milions d’euros com Doctor Stran-
ge. Recomana als joves autors, fins i 
tot si treballen per a editorials pe-
tites, que s’assegurin de conservar 
sempre els drets de les adaptacions 
audiovisuals. “Quan ets jove pots 
pensar que el que importa és publi-
car i prou, però no és així”, diu.e

Jack Kirby, l’única batalla perduda de Marvel
Setmanes abans de l’estrena d’Eternals, 
l’última superproducció de Marvel, el di-
rector de l’estudi va explicar a The Holly-
wood Reporter que la pel·lícula era “una 
carta d’amor” a Jack Kirby, l’autor que va 
crear els personatges en la sèrie Eternals 
del 1976. La relació entre el dibuixant i 
Marvel, tanmateix, no va ser precisament 
d’amor durant moltes dècades: el 1969 
Kirby va marxar de l’editorial emprenyat 
i frustrat perquè no es reconeixia el seu 
paper central en l’èxit de l’empresa. No 
importava que ell hagués creat –junta-
ment amb Stan Lee– personatges insígnia 
de Marvel com Thor, Els Quatre Fantàs-
tics, Thor, Hulk, X-Men o Els Venjadors. 
Per a Marvel era un col·laborador més, i 
les seves obres, mers encàrrecs editorials. 

De fet, per recuperar els originals 
Kirby va haver de firmar un contracte hu-
miliant en què renunciava a qualsevol 
dret d’autor sobre les seves obres. Anys 
després el dibuixant es va empassar l’or-
gull i va tornar a Marvel, però la frustra-
ció mai no el va abandonar i els seus fills 

la van heretar: el 2009 van demanar a un 
tribunal la seva part en els drets dels per-
sonatges i Marvel va contraatacar amb 
una demanda. La disputa legal es va pro-
longar durant anys, fins que el 2014, uns 
dies abans d’arribar al Tribunal Suprem, 
Marvel va arribar a un acord privat per 
compensar els hereus de Kirby. 

Aleshores hi havia un equilibri de for-
ces progressistes i conservadores al Tri-
bunal Suprem, i una magistrada, Ruth 
Bader Ginsburg, s’havia interessat molt 
pel cas i semblava partidària de fer juris-
prudència en favor dels drets dels autors. 
Fa uns mesos, Marvel va posar una nova 
demanda als hereus de creadors mítics 
de l’editorial com Stan Lee, Steve Ditko i 
Gene Colan per no haver de compartir 
amb ells els drets d’autor de personatges 
com Iron Man, Spiderman, Doctor 
Strange, Ant Man, Hawkeye o la Vídua 
Negra. I aquest cop, gràcies a la majoria 
conservadora al Tribunal Suprem que va 
deixar Trump, Marvel té tots els núme-
ros per guanyar.

La literatura 
que es menja 

l’emoció

‘El nedador del mar secret’ TNC 

Té raó el dramaturg i di-
rector d’El nedador del 
mar secret, Jumon Er-
ra, quan diu que la mort 
perinatal és un tabú a la 

nostra societat i també que les 
aproximacions al drama i al dolor 
d’aquesta pèrdua han estat prota-
gonitzades per les dones: l’home 
és, en aquestes qüestions, un per-
sonatge secundari. El nedador... vol 
omplir aquest buit amb el relat bi-
ogràfic de William Kotzwinkle 
(Navona), que va bolcar sobre el 
paper la seva pròpia experiència. 

No coneixia el relat, però la me-
va amiga Gemma m’ha dit que és 
profundament emocionant. Emo-
cions que en la proposta escènica 
queden apaivagades, si no desapa-
regudes, per la tremenda narrati-
vitat de l’adaptació, que s’imposa 
sobre la reconstrucció dels fets, 
per la dicotomia entre la neutrali-
tat anímica dels narradors i la con-
tinguda efusió sentimental dels 
protagonistes en una posada en es-
cena que fuig de qualsevol senti-
mentalisme i cau en una estranya 
i incomprensible fredor. I això 
malgrat un espai escènic concep-
tual molt atractiu i funcional, una 
harmoniosa banda sonora inter-
pretada en directe a piano que 
acompanya gran part de la narra-
ció i l’esplèndid disseny de llums, 
que, en conjunt, donen una textu-
ra poètica al muntatge. 

A la primera escena ens donen 
la benvinguda a un tanatori i a la 
cerimònia de comiat. Tot seguit 
ens transporten a la cabana al mig 
del bosc on la Diane acaba de tren-
car aigües. Del tanatori ja no en sa-
brem res més, ni tan sols al final. El 
Laski, el marit, és qui condueix la 
narració, mentre que la Diane aga-
fa un paper no només secundari si-
nó gairebé hieràtic. El drama cor-
re per dins, però el pes del dolor 
hauria de notar-se en el movi-
ment, en l’actitud física. Francesc 
Cuéllar té una bona dicció i un sa-
ber estar sobre l’escenari, però no 
pot combatre amb la literatura. 
Ens diuen que el Laski va constru-
ir el taüt del nadó i ens ensenyen 
com ho fa. Una reiteració inútil. 
Una recreació estèril. Hi ha, però, 
alguns moments amb més tensió 
que ens aproximen al drama inte-
rior del Laski i mostren les possi-
bilitats d’un tractament més tea-
tral del relat.e
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