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Les perspectives tecnològiques que obre ‘Polar Express’ situen Robert Zemeckis com un director punter

C I N E M A

‘Polar Express’

I si el Pare Noel
fos un dibuix

animat?
Esteve Riambau

‘Polar Express’. Director: Robert Zemeckis.
Guió: R. Zemeckis i William Broyles Jr., sobre

el llibre de Chris van Allsburg. Fotografia:

Don Burgess i Robert Presley. Música: Alan
Silvestri. Intèrprets: Tom Hanks. Estats

Units, 2004.

Encara més difícil. Si Robert Zemeckis ja havia
conjugat personatges reals i d’animació a ¿Quién
engañó a Roger Rabbit? i havia fet que Tom Hanks li
donés la mà a Kennedy a Forrest Gump, Polar Express
supera a bastament tots aquests reptes. Gràcies a
un nou procediment anomenat motion capture, per
primer cop aplicat aquí a tot un llargmetratge,
actors de carn i ossos encarnen personatges ani-
mats amb un realisme que provoca el vertigen.

D’acord amb les noves perspectives tecnològi-
ques que obre aquest film, els actors humans no
només són caricaturitzats sinó que, en realitat, són
ells mateixos els qui els interpreten en un món que
no té límits per a la fantasia. D’altra banda, Tom
Hanks –coproductor d’aquesta nova col·laboració
amb el director de Forrest Gump i Náufrago– es pot
permetre el luxe d’interpretar cinc papers dife-
rents. Els seus trets són reconeixibles darrere el
revisor del fantàstic tren que porta un grapat de
nens al país de Santa Claus però també és ell qui
dóna vida al vagabund que viatja clandestinament,
al nen protagonista, el seu pare i, fins i tot, el
mateix Pare Noel.

A les moltes pel·lícules que Hollywood ha fet sobre
aquest personatge que, a poc a poc, va desplaçant els
Reis Mags de l’imaginari dels infants del nostre país,
el Pare Noel té fàcil caracterització. Les barbes digi-
tals del de Polar Express són, en canvi, fruit d’un
complexíssim procés tecnològic que encara afegeix
més dubtes al públic infantil al qual aquest film va
dirigit. Si la faula, extreta d’un best seller de poc

menys de trenta planes il·lustrades publicat fa vint
anys, està destinada a reforçar la convicció que el
personatge existeix realment, el procediment va en
contra d’aquest objectiu.

I si el Pare Noel és un dibuix animat?, es pregun-
tarà raonablement més d’un petit espectador d’a-
quest film. I, què li hauran de respondre els pares?
Que la tècnica és tan perfecta que sembla
real o que és Tom Hanks disfressat i des-
prés filtrat per una sofisticada tecnologia?
Si és una qüestió de fe, val més penjar el
mitjó de la xemeneia i dormir plàcida-
ment la Nit de Nadal. Si parlem de cine-
ma, Polar Express té seqüències espectacu-
lars, dignes de muntanyes russes, que fan
vibrar l’espectador més agnòstic sobre els
recursos de Hollywood. En canvi, la mul-
tiplicació clònica d’elfs a la plaça Major de

Noelàndia provoca la saturació i allunya qualsevol
màgia d’aquest Nadal per a tothom que Zemeckis
proposa celebrar amb un nen blanc, una nena negra
i un altre nen pobre. Per arribar a aquest punt, més
val seguir creient en els Mags de l’Orient i esperar a
veure si, de passada, cau alguna propina de part del
Pare Noel. Encara que sigui un cartoon.

T E A T R E

‘Sotinho’

‘O passatempo’
Juan Carlos Olivares

‘Sotinho’. Guió: Gerard Florejachs,
Eduard Soto. Direcció: Andreu
Buenafuente. Escenografia: Dolores
Company, Ana Markessinis. Músics:

Javier Gómez, Ignacio Lagrange,
Alejandro Lozardo. Intèrprets:

Eduard Soto, Jofre Borràs, Monica
Green. Club Capitol, 30 de

novembre.

La participació del públic en el resultat fi-
nal d’un muntatge es pot entendre des de
molts i diversos punts de vista. Immediata-
ment sorgeixen els que formen part de l’or-
todoxa divisió de rols del protocol teatral,
però hi ha altres maneres d’intervenir en l’è-
xit o el fracàs. A Sotinho, és evident que els es-
pectadors empenyen la funció cap al que es
podria assimilar com a èxit. La complicitat i
credibilitat guanyada en televisió per l’Edu-
ard Soto i l’Andreu Buenafuente és un actiu
de pes entre un públic que es resisteix a sortir

de la sala amb la sensació d’haver-se equivocat
amb els seus personatges favorits.

Amb altres noms als crèdits potser no es
tindria tanta paciència, tantes ganes sinceres
que la funció aixequi el vol. En ocasions, hi ha
més tensió a la sala que no pas a l’escenari, on
l’auditori espera que el següent gag funcioni,
acumulant la mínima energia per deixar anar
una rialla intentant passar per alt els mo-
ments menys lúcids de l’espectacle.

L’Eduard Soto posa molta voluntat a con-
vèncer que Sotinho –dramatització de verita-
bles i falsos records d’un viatge al Brasil– té
certa coherència com a espectacle. Fins i tot hi
ha ambició en la presència d’un trio de mú-
sics en directe i de la cantant Monica Green.
Però les diferents seqüències tenen una co-
micitat desigual i els temes musicals de nou
encuny no resisteixen la comparació en la
memòria amb els genuïnament brasilers.

Soto demostra tenir una excel·lent veu i
sentir-se còmode sempre que pot recórrer a
un personatge –o al seu parent arquetípic–
treballat en la seva experiència televisiva.
Compta amb l’enorme ajuda i col·laboració
de Jofré Borràs, un actor còmic per descobrir,
de gest versàtil i mutant. La participació de
Monica Green no deixa de ser anecdòtica,
com si fos l’estrella convidada especial d’una
telemovie.


