
Europa Press/DdeG, Barcelona. 
En el marc d’El documental
del mes, el Museu del Cinema
de Girona estrena avui un
film (20.30 hores, Auditori
Narcís de Carreras) que ana-
litza el món de Tintín a través
de la veu d'Hergé. 

El director Anders Oster-
gaard ha recuperat en el do-
cumental Tintin et moi una
entrevista gravada el 1971 a
Georges Remi Hergé. En ella,
el creador de Tintín analitza
la fascinació que produeix el
personatge.

L'entrevistador era l'actor
i escriptor Numa Sadoul quan
era estudiant i les converses,
de les quals es conserven 14
hores de material original so-
nor, constitueixen l'esquelet
del film.

Hergé explica com es va
generar la profunda connexió
entre les aventures de Tintín
amb les tensions i els conflic-
tes del segle XX i, fins i tot,
amb la seva pròpia vida. De
fet, el creador belga assenya-
la com les al·lusions i la psi-
cologia fonamental de Tintín
anaven íntimament lligades a
les tensions de la seva vida
privada.

Aquest documental és un
viatge autobiogràfic per la
vida i el treball d'Hergé, ex-
plicat per la seva pròpia veu,
i en què se cedeix el protago-
nisme a l'artista desaparegut.

El director, el danès An-
ders Ostergaard, subratlla la
«commovedora història»
d'Hergé, que disposava d'un
«món interior d'aventures in-
finitament millor que la vida
real» que va desembocar en
el personatge de Tintín.

Un documental
analitza el món 
de Tintín a través
de la veu del seu
creador, Hergé

MUSEU DEL CINEMA

Ana Rodríguez, Girona. 
Imaginem que som a l’any
10.000. En Quim és un individu
aïllat que troba en la Mònica la
seva guia cap a la llibertat.
Aquest és el plantejament inicial
de Vir tual, el muntatge que
Pere Solés estrena dissabte, a
dos quarts d’11 de la nit, a la sala
La Planeta de Girona. Diumen-
ge a les set de la tarda hi haurà
una altra representació. 

Virtual és una faula situada
temporalment en un futur hi-
potètic a la qual dos personat-
ges (interpretats per M. Àngels
Buisac i Quim Noguera) viuen
tancats en les seves càpsules i
només es poden relacionar vir-
tualment. Mentre un d’ells (No-
guera) és físicament a l’escena-
ri, l’actuació de l’altra  (Buisac)
ha estat prèviament enregistra-
da.  

D’aquí la importància que té
l’escenografia, el pes de la qual
el porta una gran pantalla. Sen-
se ella, afirma Solés, «la nostra
obra seria impensable», i posa
èmfasi en el fet que les crítiques
que moltes vegades ha rebut el
teatre que utilitza elements au-
diovisuals neix de la inutilitat
d’aquests mateixos elements.
«El vídeo en teatre sovint és in-
necessari», afegeix, «i s’empra
com a decoració». 

A mig camí entre el teatre i el cinema
Aquest «experiment», tal com

l’anomena el mateix director,
pretén acostar el teatre i el ci-
nema. Vir tual va néixer com
una Càpsula que es va presen-
tar el passat 12 d’octubre en el
Festival Temporada Alta. 

Des d’aleshores el projecte
ha evolucionat fins a convertir-

se en l’obra que ara es podrà
veure a La Planeta. Solés afirma
que, en començar, «no teníem
clar cap on ens portaria la histò-
ria». «No ens vam marcar cap
objectiu», explica, «sinó que vam
partir de la improvisació dels ac-
tors en situacions determina-
des». Aquests han agafat com a
referent sobretot el cinema
mut, un estil que es deixa veure
no només en la seva actuació
sinó també en el muntatge mu-
sical de Pau Marquès. 

Som el que creiem que som?
Quina és la visió que tenen els
altres de nosaltres? La realitat

depèn d’on es mira? La meva re-
alitat és la vertadera? Hi ha més
d’una realitat? Aquestes qües-
tions són les que planteja Vir-

tual. Qüestions que Solés espe-
ra que serveixin al públic per re-
flexionar un cop finalitzat l’es-
pectacle. 

El món real i el virtual es confonen a la
comèdia futurista del gironí Pere Solés
El director afirma que l’obra «Virtual» és «impensable sense la pantalla»

TEATRE

DdeG, Girona. 
Anna Torres estrena aquest cap de
setmana, a la sala Fabià Puigserver
del Teatre Lliure de Barcelona, el
seu nou espectacle, Banishment.
L’obra de la directora gironina, que
va portar L’higròmetre del monjo a
La Planeta, es podrà veure els dis-
sabtes 3, 10 i 17 de febrer a les 6 de
la tarda.

L’encàrrec que va fer el Teatre
Lliure a Torres va ser crear un text
que partís de l’escriptura de Sergi
Belbel,  i més concretament de Mò-
bil, que està en cartellera actual-
ment a la Sala Fabià Puigserver. A
banda de l’obligatorietat d’haver de
compartir l’escenografia amb Mò-
bil, «el marge de maniobra era am-

pli», afirma Torres. L’objectiu «no
era clonar l’estil belbelià, sinó més
aviat prendre’l com a estímul ini-
cial» a l’hora de crear un nou text
que reflectís el seu punt de vista, «el
meu imaginari».

Banishment parla de com la tec-
nologia modifica, per bé o per mal,
els nostres hàbits, les nostres acti-
tuds. Amb una mirada còmica i irò-
nica, es planteja també «la ridícula
tragèdia en què es pot convertir la
vida diària i els límits –si és que exis-
teixen– de la manipulació a què es-
tem sotmesos o a què, potser tan sols
per sobreviure, sotmetem els altres i,
fins i tot, nosaltres mateixos». La idea
parteix de la descoberta casual per
part de la directora del joc on line

Second Life. «Un món tan ideal com
irreal, on es poden fer realitat tots els
teus somnis: volar, seduir la dona ide-
al, comprar sexe, illes o armes, espe-
cular amb terrenys, ser entrevistat en
un plató de televisió i, evidentment,
ser el rei de la pista de ball», afegeix
Anna Torres.  El protagonista és en
Miquel Àngel Trias, un home gris,
incapaç de prendre decisions en la
vida quotidiana, mort de por, que
descobreix a Second Life una via
d’escapada que li permet experi-
mentar el que no gosa viure en la
seva vida real. Crea així, l’Engel-
bert Foss, una mena d’alter egoque
és tot el que en Trias voldria ser.
Però el joc s’acabarà convertint en
una arma de doble fil.

Anna Torres estrena «Banishment»
aquest cap de setmana al Teatre Lliure
El «Mòbil» de Sergi Belbel és el punt de partida de la directora gironina

ARTS ESCÈNIQUES

A.R., Girona. 
L’aulari comú de la Facultat de
Ciències l’Escola Politècnica
Superior de la Universitat de
Girona  consta de 6.107 metres
quadrats construïts i es desti-
narà a aules i laboratoris do-
cents dels dos centres. 

L’objectiu de la construcció
d’aquest nou aulari compartit
és descongestionar els edificis
ja existents, tant per a Ciències
com per a la Politècnica. 

Es preveu que les obres fi-
nalitzin aquest estiu, de mane-
ra que pugui entrar en funcio-
nament el curs 2007-2008. El
projecte arquitectònic és a càr-
rec de Montero-Gràcia arqui-
tectes, SCP. 

L’aulari comú de la Politècnica i
Ciències té 6.107 metres quadrats
L’edifici ha d’entrar en funcionament el curs vinent

UDG

PROTAGONISTES. Pere Solés, al centre, amb els actors de «Virtual», M. Àngels Buisac i Quim Noguera.
MARC MARTÍ

Quan se li pregunta sobre el gè-
nere de Virtual, Pere Solés no dub-
ta a l’hora d’afirmar que es tracta
d’una comèdia. «Una proposta
d’aquest tipus no podia arribar de
cap altra manera», assegura. A
més, aquest gènere permet
«obrir» l’espectacle a un públic
més ampli. Tot i que Virtual s’a-
dreça a tot tipus d’espectador, So-

lés reconeix que el fet que tracti so-
bre les noves tecnologies pot faci-
litar la seva obertura a un públic
més jove, «potser més reticent a
anar al teatre». En aquest sentit,
Pere Solés confia que el fet que
Virtual se centri en les noves tec-
nologies pugui atraure també la
«generació d’entre quinze i setze
anys».

Les noves generacions del teatre
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L’obra en construcció. 
ANIOL RESCLOSA


