I japonés Katsuhiro Ótomo,
qui ja ens va sorprendre el
1988 amb Akira

I va signar

elguióde/Wetrópo//s(2001),
ens presenta una altra pellicula d'animacló adulta: Steamboy (2004). Igual que a
PanteriorpeHicula.Òtomoconstrueixuna
trepidant aventura de ciencia ficció que
reflexiona sobre la interacció entre els éssers humans I les maquines.
La historia de Steamboy s'lnicia a mltjan segle XIX, quan dos clentíflcs (pare
I fill) están ¡nvestigant les capacitats potenciáis d'un remot liquid. L'afany pel
rapid progrés conclourà amb l'explosló
del laboratori d'experlmentacló on els
dos clentíflcs estaven a punt de trobar
una font d'energia revolucionaria.
Després d'aquest breu preàmbul, felm
un bot d'un pareli d'anys i ens situam a
l'Anglaterra que està donant les prlmeres
passes cap a la revolucíó industrial: les ciutats son el nudi a on s'hl agombolen m¡lers de treballadors explotáis, mentre, els
empresarls s'afanyen per mecanltzar els
processos de producció amb nous englnys
mecànlcs. Entre els primers, destaca un
adolescent de Manchester, Ray Steam, qui
sorprèn amb els seus conelxements de
mecánica, la seva capacitat inventiva i el
seu agosarament envers la innovado. Malgrat la seva destresa, Ray tan sols pot somiar en anar a l'exposició internacional

de mecánica que s'esta préparant a Londres. Pero, una sobtada coincidencia, rebre un paquet del seu avl alhora de T a pando" d'uns esbirros de la fundado per
a la quai treballen son pare i el seu avi (els
dos científlcs del prlncipl de la pel-lícula),
trastocará el seu ritme de vida al convertirse en l'objectlu de dos forces oposades.
Ambientada amb gran precisló, Steamboy fa servir corn a fil conductor la
recerca del camí adéquat, entre mltges
verltats, que ha de fer Ray per trobar
una solució al catacllsme Imminent que
está a punt de destruir la ciutat de Londres. Al matelx temps, Ray anlrà madurant al plantejar-se diverses preguntes
entorn a Tus de la ciencia, les conseqüéncies de Tavenç tecnolôglc I els possibles límlts del progrés.
Steamboy
és una atractiva pel-lícula
que es converteíx en una apología del
díbuíx tradicional. Sense deixar-se subjugar pels, últimament molt de moda,
efectes 3D per ordínador (que, generalmente subordinen la narració per donar
mostra de les ¡nnovacions digitals), Ótomo fa una demostrado de la gran habilitât que té per esquematizar els trets
fonamentals, fent servir colors plans, alhora que utllítza diverses técniques de
perspectiva (contrast de mides, de claror/foscor, enfocat/difumlnat) per aconseguir la profunditat desitjada. Tot ben
acompanyat amb la música orquestral,

que va marcant el ritme emocional de
Tacció, i la profunditat deis plantejaments que envolten la historia principal,
converteixen Steamboy en un producte
per a adults (fins I tot, molt mes recomanable que la majoria de films amb actors). Per altra banda, Igual que algunes
altres anlmadons manga

com La

prince-

sa Mononoke,
de Hayao Miyazaki, o la
ja esmentada Metrópolis, poden ser una
bona elna perqué els heroics professors
de secundaria puguln motivar la ref lexló
sobre temes d'étlca. Prlncipalment, sobre Tambició humana I els (de vegades)
subllms límlts ais que ens aboca l'afany
per aconsegulr prestigí, poder, o capital,
i la defensa cega del progrés o la nadó
sobre qualsevol príncípí de convivencia.
Altres details ¡nteressants de Steamboy son la Irónica visló de la tasca que
fan les fundadons, mes pendents de recaptar doblers que no d'oferlr servei a la
humanltat; el contrast visual entre la pesadesa del metall I la lleugeresa del vapor; I el catastróflc final que es planteja
a l'epíleg que acompanya els credits finals. En conclusió, una bella pellicula
que, segurament, será menyspreada a la
taquilla per la combinado de dlbulxos I
reflexió crítica, i que en la llargárla del
seu metratge destilla una pessimlsta v¡slódelséssers humans, dominats per Tambició I, per tant, ¡nevltablement enfrontáis en constants llultes fratricides. Al

