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CULTURES 

STAR TREK: EN LA OSCURIDAD
Estats Units, 2013. Ciència-ficció. 132

min. Direcció: J. J. Abrams. Intèrprets:
Chris Pine (capità Kirk), Zachary Quinto
(Spock), Zoë Saldana (Uhura), Benedict
Cumberbatch (John Harrison), Karl Urban
(Bones), John Cho (Hikaru Sulu).
Manresa, Igualada i Abrera

a reinvenció de nissa-
gues llegendàries i d’ico-
nes populars ha esdevin-

gut una de les directrius del Ho-
llywood actual. Poques setmanes
després de l’estrena de la darrera
revisió de Superman –la notòria El
hombre de acero-, n’arriba ara el
nou lliurament d’una marca arxi-
coneguda, Star Trek. 

J. J. Abrams -un dels noms bà-
sics de la cultura popular nord-
americana dels últims temps– va
ressuscitar fa quatre anys una
franquícia, inspirada en una de les
sèries televisives més famoses de
la història, amb uns valors cine-

matogràfics escarransits que no-
més atreia els fans incondicio-
nals. L’omnipresent director –l’ar-
tífex de Perdidos i cineasta de Su-
per 8– eixamplà els seus horit-
zons, trencà la seva perillosa en-
dogàmia i, sobretot, apujà osten-
siblement el seu llistó artístic.  El
popular autor reincideix amb Star
Trek: en la oscuridad, en què el ca-
pità James T. Kirk surt de l’ostra-
cisme quan és encarregat de con-
duir la missió que ha d’anul·lar una
conspiració ordida per un traïdor.

Abrams ha rodat una epopeia
vigorosa i lluminosa que recicla hà-
bilment l’argument d’un episodi
televisiu i d’una anterior  recreació
cinematogràfica. El realitzador de
MI:III s’ha convertit en un deixe-
ble avantatjat de Spielberg, i exhi-
beix, així, un òptim sentit de la nar-

ració i manufactura una fantasia
lúdica capaç de seduir els desco-
neixedors o els espectadors gens

interessats en la filosofia trekkie.
El film no revoluciona la ciència-
ficció, ni assoleix un clímax
apassionant, però aconsegu-
eix un repte cada vegada més di-
fícil de veure:  una obra amb una
vocació popular executada amb
una convicció creativa. Star Trek
ha revifat amb Abrams i el seu fu-

tur, amb o sense la presència d’a-
quest creador, està assegu-

rat i es  presenta certa-
ment optimista. 
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DEIXEBLE AVANTATJAT DE SPIELBERG
J. J. Abrams ha rodat una epopeia vigorosa i lluminosa,
una fantasia lúdica capaç de seduir els desconeixedors o
els espectadors gens interessats en la filosofia trekkie

Jordi Bordas

CINEMA CRÍTICA

El Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) es dotarà d'una jove com-
panyia, amb una quinzena d'actors
que es renovaran cada any, com a
eina d’excel·lència tècnica per lle-
gir el patrimoni teatral català, se-
gons va avançar ahir el seu nou di-
rector artístic, Xavier Albertí. En-
guany, amb l’obra de Frederic So-
ler i Hubert (1839 - 1895), més co-
negut com a Serafí Pitarra, «fun-
dador del teatre català», com a
epicentre. La jove companyia sor-
tirà de les tres últimes promo-
cions de l'Institut del Teatre i tin-
drà la seva seu a la Sala Tallers, tan-
cada en l'actualitat. Una sala con-
cebuda com a «cuina» d’especta-
cles, formació, projeccions i al-
tres activitats.

Aquesta revisió dels clàssics del
XIX i del XX no oblidarà el com-
promís amb el teatre contempo-
rani del seu antecessor, Sergi Bel-
bel. El T-6 desapareixerà com a tal
encara que no la seva filosofia, ja
que es convertirà en una bústia
oberta a Internet per a la recepció
de nous textos que després selec-
cionarà un comitè de lectura.  El
comitè de lectura, encapçalat pel
mateix Albertí i amb noms com
Narcís Comadira, Lluïsa Cunillé,
Carlota Subirós i Pau Miró, serà
una «antena» de difusió per a la
projecció internacional dels autors
contemporanis. La propera tem-
porada n’hi haurà cinc.

Per tal de trencar amb la idea
que una temporada està feta d'ar-

bitrarietats, Albertí proposarà que
cada curs del TNC giri al voltant
d’un concepte temàtic; el primer,
ja al setembre, serà el de frontera;
i el proper, el de «família».

L’eix central del projecte de tea-
tre públic d’Albertí, que signarà una
obra a l’any, és la concepció del
TNC com un teatre per a la refle-
xió cívica, sense deixar de ser un
espai d’exhibició d’espectacles, un
lloc per a l’articulació de propos-
tes que aportin eines de pensa-
ment i debat a la ciutadania entorn
dels temes actuals. Albertí va as-
senyalar que es donarà molta im-
portància a les activitats i projec-
tes que es realitzaran més enllà de

les obres. El TNC considera que
ajudaran l’espectador a «comple-
tar la seva assistència al teatre i a
transformar-la en una experiència
escènica més global i més enri-
quidora i articularan el programa
social i pedagògic del TNC». Per a
Albertí, a més, el TNC és l’equipa-
ment que fa arts escèniques i va
anunciar la intenció que aculli
circ, dansa i música i obrir el tea-
tre a les gires.

El TNC  tindrà un pressupost
aquesta temporada de 10,4 milions
d’euros, 700.000 menys que l'any
passat. Per a Albertí, la política de
preus serà clau perquè la gent tor-
ni a venir massivament.
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El TNC tindrà una companyia
d’actors de l’Institut del Teatre
que es renovarà anualment

El nou director artístic de l’equipament, Xavier Albertí, dedicarà la
seva primera temporada al concepte de frontera i a l’obra de Pitarra


Xavier Albertí, ahir, en la presentació del seu programa per al TNC

ACN/PERE FRANCESCH

«Josep Guardiola i Sala va néixer
el 18 de  gener de 1971 a Manresa,
a la Clínica Sant Josep, però ell és
de Santpedor, on va viure amb els
seus pares, en Valentí i la Dolors,
i els seus tres germans, la Fran-
cesca, l’Olga i en Pere». Així co-
mença el quart títol de la col·lec-
ció «Un mar d’històries», de l’edi-
torial Mediterrània, dedicat a la fi-
gura de l’exentrenador del F.C.
Barcelona, Pep Guardiola. El text
el signa Oriol Domènech, perio-
dista esportiu i amic personal del
santpedorenc, i les il·lustracions

són del  reconegut dibuixant na-
vassenc Jaume Gubianas. El llibre,
adreçat al públic infantil, explica les
vivències de Guardiola, des de la
seva arribada a la Masia i a les ca-
tegories inferiors del  FC Barcelo-
na fins al seu fitxatge pel Bayern de
Munic. El llibre té 128 pàgines i un
preu de 19,50 euros.
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La història de
Guardiola per a
infants, amb
il·lustracions de
Valentí Gubianas

Nats Nus; Joan Alfred i fem So-
nar les Musiquetes; Fura i Albena
Teatre. Aquestes són les quatre
companyies que participaran en-
guany en el programa FiraEscoles
de la setzena edició de la Fira Me-
diterrània de Manresa, el dijous i
el divendres 7 i 8 de novembre, al
teatre Conservatori i al Kursaal. En-
guany, la Mediterrània posa a dis-
posició dels centres educatius
prop de 3.500 places repartides en
deu sessions i els centres poden fer
les seves demandes fins al 10 de se-
tembre. La fira assumeix el cost de
la secció FiraEscoles i els alumnes
en poden gaudir gratuïtament. 

Els espectacles del FiraEscoles
són Món. Quan tanco els Ulls, de
Nats Nus (dansa); Musiquetes de

paper, de Joan Alfred i Fem Sonar
les Musiquetes (música); Celes-
tes, de Fura (circ); i Kafka i la nina
viatgera, d’Albena Teatre (teatre).
L’edició d’enguany amplia el seu
repertori artístic amb la disciplina
del circ.
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La Fira Mediterrània destina
3.500 entrades gratuïtes per
a escolars de la comarca

Guardiola amb el llibre

Zachary
Quinto és
Spock en
el film
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La dansa la signa Nats Nus 
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