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Creació

Homenatge a  Star Trek en el
49è  Festival  de  Cinema
Fantàstic de Sitges.
Aquesta  edició  del  Cinema  Fantàstic  de  Catalunya,
celebrat  a  Sitges  el  mes  d'octubre,  ha  dedicat  un
homenatge especial, en el seu 50è aniversari, a aquesta
mítica sèrie, amb exposicions, projeccions, lliurament de
premis,  desfilada  de  seguidors,  la  projecció  de  la
pel·lícula  d'Adam  Nimoy,  sobre  el  seu  pare  que  va
representar  un dels  personatges  més importants  de  la
sèrie: Mr. Spok, i d'altres actes...

Imatge d'alguns del personatges  més emblemàtics

Star Trek, excel·lent sèrie de ciència ficció, sorgida en
els anys seixanta, ha mantingut l'interés en un sector del
públic,  que,  generació  rera  generació  ha  expressat  la
seva  fascinació  per  una  temàtica  i  uns  personatges
inoblidables. Les generacions de trekkies han mantingut
viu l'interès per aquesta sèrie tan singular, que va ser
innovadora  en  molts  aspectes  i  d'una  gran creativitat.
“L'espai, l'última frontera. Aquest és el viatge de la nau
estelar  USS  Enterprise.  La  seva  missió  és  viatjar  i
conèixer  móns  llunyans  i  noves  civilitzacions,  anar  a
llocs de l'espai on no ha arribat cap èsser humà”  Així
començava cada capítol.

Al 1966, encara en plena Guerra Freda, els guionistes de
Star trek,  amb el  seu creador  Gene Roddenberry,van
idear una  Terra en pau ,  dins d'una  Confederació de
Planetes,  dedicada  al  coneixement  de  l'espai  i  a  la
defensa de la pau , la singularitat i diversitat d'èssers
que poblaven l'espai llunyà, i també de la col·laboració.

Dins  de  la  nau,  en  els  comandaments  hi  eren
representants de diferents nacions ( Estats, Units, Xina,
Rússia...) també  ètniques i de gènere: un exemple molt
eloqüent  és  el  de  la  tinenta  Uhura,  cap  de
comunicacions  (interpretada  per  l'actriu  Nichele
Nicchols), que simbolitzava la  comunicació  i  respecte
entre  cultures,  i  té  el  mèrit  d'haver  estat  la  primera
dona afroamericana amb un paper protagonista en una
sèrie de televisió.

Els  personatges  més  emblemàtics  de  la  sèrie  eren,
l'incombustible,  resolutiu  i  atractiu  capità  Kirk
(representat per l'actor Wiliam Shatner), el fantàstic Mr.
Spock  el cap cièntific, mig humà mig vulcanià amb una
intel·ligència  lògica  i  leialtat  extraordinàries,
representat magistralment per l'actor Leonard Nimoy, el
Dr.  McCoy cap  metge  de  la  nau,  que  combina  grans
coneixements mèdics amb un especial sentit de l'humor,
la tinenta Uhura intel·ligent i sensible, l'enginyer en cap
Scotty (l'actor  James  Doohan),  amb  grans  habilitats  i
coneixements tècnics i científics.

Un  aspecte  destacable  de  la  sèrie  són  les  relacions
humanes entre els principals protagonistes: l'amistat, la
leialtat,  la  solidaritat,  l'empatia,  la  compliciatat,
l'humor... les relacions que s'estableixen són per a mi, un
dels aspectes més interessants e la sèrie.

Altre  aspecte  essencial  és  la  creativitat:  èssers
fantàstics,  increibles,  amb  qualitats,  capacitats  i
habilitats  extraordinàries,  van  sorgint  en  els  diferents
capítols captivant a l'espectador. Ës destacable la idea
de respecte i no intervenció en altres civilitzacions de
l'espai (com a mínim ho intenten).Cal ressaltar també la
part  científica i  més  enllà  de  la  ciència,  la  ciència
ficció,  com les  caracrerístiques  de  la  nau  en  quant  a
velocitat,...aparells d'un gran enginy: de comunicacions i
d'altres,  com  per  exemple  el  teletransportador que
desintegra i torna a integrar les molècules d'objectes i
persones en altres llocs.

Diferents científics han lloat la importància de Star Trek
en l'impuls de la ciència, com per exemple el físic Sidney
Perkowitz  ,  professor  emèrit  de  la  Universitat  Emory
d'Atlanta,  en  un  dels  articles  a  Nature: “  sèrie  que
presenta  científics  de  manera  positiva  com a  models.
Start  trek  va  augmentar  l'entusiasme  per  l'exploració
espacial i per la ciència”, També la NASA va anomenar
Enterprise el seu primer transbordador,  en honor a la
USS Enterprise d'Star Trek.

Posteriorment  s'han  fet  altres  versions  de  Star  Trek i
també  pel·lícules,  mantenint  vigent  aquesta
emblemàtica creació.

           Exposició al Palau  Maricel de Sitges

A Sitges s'ha fet aquest homenatge posant de relleu la
vigència de l'univers  Star Trek. Acabem l'article amb la
salutació de Vulcà que feia sempre l'Spock, desitjant als
nostres lectors Llarga vida i prosperitat.


