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● La jove Susan esdevé
una geganta de quinze me-
tres després de rebre l’im-
pacte d’un meteorit. Ella i
altres monstres hauran de
salvar el món de la invasió
extraterrestre en la nova
producció dels estudis
Dreamworks. Monstres
contra alienígenes no és,
però, una pel·lícula d’ani-
mació més, tot i que l’ava-
la la factura dels creadors
de Shrek. La particularitat
rau en el format digital 3D,
que pren dimensions pla-
netàries a partir d’aquesta
pel·lícula, a la qual en se-
guiran d’altres aquest any.
Després de diversos in-
tents que van passar amb
més pena que glòria –des
dels primers efectes tridi-
mensionals als anys cin-
quanta–, el 3D torna a ir-
rompre a la pantalla gran, i
sembla que ara va de debò:
preparen projectes grans
tòtems com ara Steven
Spielberg, Peter Jackson,
James Cameron i George
Lucas. I la producció com-
porta, per força, l’adapta-
ció dels escenaris de pro-
jecció. L’any passat ja n’hi
va haver algun tast, amb
films com ara Viatge al
centre de la Terra. Ara, di-
verses empreses han apro-
fitat l’estrena de Monstres
contra alienígenes (un
centenar de còpies en 3D)
per incorporar la tecnolo-
gia digital a les sales de ci-
nema catalanes.

La crisi econòmica, la
pirateria i el canvi d’hàbits
de la gent jove –sobrevin-
gut especialment per l’au-
ge d’internet– està provo-
cant moviments en la in-
dústria cinematogràfica i
aquest és un dels més des-
tacats. L’experiència sen-
sorial de les tres dimen-
sions amb els recursos tec-

nològics del segle XXI pro-
met emocions fortes. L’en-
trada serà 2 o 3 euros més
cara de l’habitual –segons
la sala– i l’espectador
s’haurà de familiaritzar
amb les ulleres (imprescin-
dibles per a la correcta vi-
sió). S’estan implantant bà-
sicament dos sistemes, Re-
al D i Xpand. El primer (el
que incorpora Cinesa) fun-
ciona amb ulleres d’un sol
ús, atès que l’efecte tridi-
mensional es produeix en-
tre el projector i la pantalla;
en el segon, cal tornar-les
quan acaba la sessió: les
ulleres tenen una funció ac-
tiva que modifica la visió, i
s’aniran reutilitzant.
Aquest sistema és el que in-
corporen exhibidors com
ara Filmax, que ha inaugu-

rat una sala amb projecció
digital en 3D al complex
Gran Via 2 de l’Hospitalet.
«A més del cinema, el nou
sistema ens permetrà oferir
continguts alternatius, des
d’òpera fins a grans esde-
veniments esportius com
ara les finals de beisbol
americanes i les regates de
vela, que ens obriran a nous
públics», raona Andreu Pé-
rez, responsable de màr-
queting d’exhibició de Fil-
max. I és que la possibilitat
d’oferir altres productes,
com ara concerts, és una
nova porta tecnològica que
s’obre per als cinemes. Ci-
nesa ja ha ofert diversos re-
citals d’òpera i concerts en
directe, com ara el d’Elton
John l’any passat. «Estem
obrint una nova finestra de

continguts i aquest és el
nou valor del cinema»,
subratlla Raúl Cabrera, res-
ponsable de màrqueting de
Cinesa.

Les sales també han ha-
gut d’incorporar projectors
nous a les cabines, on ara
conviuran els digitals amb
els clàssics analògics. Els
experts asseguren que la
millora dels sistemes digi-
tals no té res a veure amb
altres aventures tridimen-
sionals anteriors. Així que
no s’esperen efectes secun-
daris nocius. Ni mals de
cap, ni ulls plorosos. No-
més espectacle. «És una
tecnologia que anirà en
augment cada vegada
més», indica Pérez que, tot
i la crisi econòmica, consi-
dera que el primer trimestre

de l’any ha estat prou bo
perquè hi ha hagut bones
pel·lícules. «El cinema és
anticíclic, i és l’oci més ba-
rat. Ara, per molt 3D que hi
hagi, si les pel·lícules no
són bones la gent no anirà
al cinema», diu.

Cinesa, un dels exhibi-
dors líders a l’Estat, és una
de les empreses que ha
apostat amb més contun-
dència pel nou format 3D, i
preveu que tindrà 32 panta-
lles adaptades a tot l’Estat
abans del mes de juny. A
Barcelona, l’exhibidora ha
inaugurat aquest cap de set-
mana sales 3D als comple-
xos de Cinesa Diagonal,
Diagonal Mar, Heron City,
La Maquinista Mataró i
també al Parc Vallès de
Terrassa. Altres sales dis-
ponibles a la capital catala-
na són Gran Sarrià i Aribau
Club. Els cinemes Oscar,
grup que canvia de nom i es
dirà Ocine, han incorporat
també la nova tecnologia, a
Girona, Tarragona i Grano-
llers. Filmax es planteja
implantar-lo a Castellde-
fels en una pròxima fase.

El grau d’èxit de Mons-
tres contra alienígenes po-
dria marcar la velocitat
d’implantació del sistema
3D, que ha generat una il-
lusió renovada en el sector,
que espera recuperar el pú-
blic. «Hollywood hi ha
apostat fort i a tots ens inte-
ressa, perquè és un produc-
te bo i únic del cine, perquè
no es pot piratejar, [enca-
ra]», argumenta Raúl Ca-
brera.

Al llarg de l’any arriba-
ran més títols en 3D a la re-
cerca de la taquilla, com ara
Ice Age 3: dawn of dino-
saures, Up!, Fly me to the
moon, Coraline, Destino
final 4, G-Force, la reposi-
ció de Toy story, A Chris-
tmas carol i Avatar.

Diverses sales catalanes inauguren tecnologia digital 3D aprofitant l’estrena del film «Monstres contra alienígenes»

RAÜL MAIGÍ / Barcelona

Cinema d’una altra dimensió

Una escena de Monstres contra alienígenes, que es va estrenar divendres en 3D.

● La Mostra d’Igualada,
de teatre per a tots els pú-
blics, s’ha fet gran. En la
vintena edició, els prop de
500 programadors han de
fer mans i mànigues per
poder veure les 50 propos-
tes amb més d’un centenar
de funcions. El cap de set-
mana el ritme d’especta-
cles és imparable. Si hi ha
un denominador comú en
els espectacles programats
ahir és l’eclecticisme i la
cerca de l’enginy. Tot s’hi
val. I sense complexos de

cap mena. S’hi poden in-
terpretar poemes amb mú-
sica per a nens i nenes de
tres anys, com el duet de
Samfaina de Colors va de-
mostrar a l’Ateneu. S’hi
poden transformar els
cops dels bastoners en
l’espetarrec del foc, el
quart element que Factoria
Mascaró ballava al Mer-
cantil. També és possible
versionar Bertolt Brecht
(La bona persona de La
Perla 29, amb una incon-
fusible direcció d’Oriol
Broggi). S’hi pot tocar una

partitura poètica amb apa-
rells electrònics d’un basar
caigut en desgràcia (com
evidencia el francès Pa-
trick Mathis). I també,
amb la millor de les sug-
gestions, s’hi pot reflexio-
nar sobre la separació
d’una parella amb un fill, a
través d’uns bastons d’es-
cuma que recorden aque-
lles primitives ràfegues
dels primers temps de
TV3. Sens dubte, tothom
està d’acord que aquesta
proposta de la companyia
Du Chat Pitre és una peça

amb un bon grapat de sen-
sibilitat i bon gust: tendre-
sa amb un quartet de corda
i acordió en directe. Tota
una demostració de la po-
tència i musculatura del
teatre familiar.

En la segona direcció
artística d’Òscar Rodrí-
guez, quan fa quatre anys
que l’Institut Català de les
Indústries Culturals
(ICIC) va aconseguir ajun-
tar-hi les diferents iniciati-
ves per a la professionalit-
zació del teatre per a tots
els públics, els assistents

ja hi perceben un canvi
d’època. Ara no es pot par-
lar amb la boca petita de fi-
reta. Aquesta edició, tot i
que encara humil, pot en-
orgullir-se de concentrar
artistes i programadors
dels Països Catalans en
una cita en què la creació i
contractació van plegades.
La Llotja, el segon any, ja
s’ha fet petita per acollir
les companyies que hi vo-
len anar. El gerent Òscar
Balcells no amaga la inspi-
ració de la Fira de Tàrrega,
una cita degana al sud

d’Europa que ha demos-
trat que és eficient i genera
oportunitats per als artis-
tes. Igualada també ha es-
trenat aquest any espais
per a les empreses priva-
des, per ajudar a potenciar-
les: és el cas de Gestió i
Assessorament d’Actes
Culturals (GAAC) o, me-
nys, l’Aparador d’Artistes
de la Crema Espectacles.
És una revisió d’aquella li-
quidada Marató de l’Es-
pectacle amb un aire
d’Avinyó. Els carrers re-
corden la plaça dels Papes.

La Mostra d’Igualada es fa gran en la vintena edició
J.B. / Igualada

L’IEC presenta
una exposició
sobre Maria
Àngels Anglada
● Barcelona. L’Institut
d’Estudis Catalans ha
inaugurat aquesta set-
mana l’exposició Ma-
ria Àngels Anglada,
1930-1999. Vida i
obra, que repassa la vi-
da i el llegat literari de
l’escriptora vigatana,
membre de l’IEC i vi-
cepresidenta de la Sec-
ció Filològica entre els
anys 1998 i 1999. La
mostra, que es podrà
veure fins al 29 d’abril a
la seu de l’IEC, consis-
teix en una trentena de
plafons que reproduei-
xen de manera cronolò-
gica, els moments clau
de la vida de l’autora de
Les closes i El violí
d’Auschwitz, il·lustrats
amb textos i fotogra-
fies, algunes d’elles in-
èdites, procedents de
l’arxiu familiar. Aques-
ta part es complementa
amb un audiovisual i
dues vitrines on es mos-
tres diversos docu-
ments personals de
l’escriptora, de qui
aquest any se celebren
els deu anys de la seva
mort, el 23 d’abril del
1999 a Figueres. / EL

PUNT

Calixto Bieito
estrena l’òpera
«Armida» a Berlín
● Barcelona. El director
d’escena Calixto Bieito
estrena avui a la Komi-
sche Oper de Berlín
l’òpera Armida de
Gluck. És la tercera
producció que la presti-
giosa òpera berlinesa
encarrega una produc-
ció al director del Tea-
tre Romea, després
d’El rapte del serrall i
Madame Butterfly. / EL

PUNT


