
Sessió exclusiva de ‘[Rec] 2’ 
per als socis del TR3SC
La nova cinta de Jaume Balagueró i Paco Plaza ja és a la cartellera

És una de les grans apostes de l’any 
de la productora catalana Filmax. I 
n’hi ha per a això i per a molt més. La 
trencadora [Rec] va superar qualse-
vol expectativa a la taquilla, en críti-
ques i en festivals. I ara els directors 
Jaume Balagueró (Darkness, Fràgils) 
i Paco Plaza (Romasanta) tornen a la 
càrrega amb la continuació. Arriba 
a les pantalles l’esperada [Rec] 2, el 
llargmetratge de terror que comen-
ça on va acabar la primera entrega. 
 Pocs minuts després de perdre el 
contacte amb l’interior de l’edifici 
en quarantena, les forces de segure-
tat despleguen un grup de geos que 
es disposen a entrar-hi. Ningú sap 
què s’hi trobaran i la situació queda 
lluny d’estar sota control. Encara es 

desboca més quan un grup de nens 
aventurers es colen a l’escala afecta-
da. El terror està servit.
 Seguint la mateixa filosofia de ro-
datge que a [Rec], els cineastes han 
mantingut el secret del guió fins 
a l’últim moment. Fins i tot molts 

dels actors desconeixien què es tro-
barien en algunes de les seqüènci-
es que havien de rodar. El reparti-
ment coral inclou Jonathan Mellor, 
Ariel Casas, Oscar Sánchez Zafra i 
Alejandro Casaseca, entre molts al-
tres. També hi han col·laborat ar-
tistes de la primera part, com ara 
Manuela Velasco, Ferran Terraza i  
Martha Carbonell. 
 Alguns socis afortunats van po-
der veure [Rec] 2 en la inauguració 
del Festival Internacional de Cine-
ma Fantàstic de Sitges. No obstant, 
per a totes aquelles persones que 
no van aconseguir invitacions, el 
TR3SC ofereix una nova sessió gra-
tuïta, que tindrà lloc divendres 2 al 
cine Filmax Gran Via.

33 Fotograma de [Rec] 2, la cinta de Jaume Balagueró i Paco Plaza.

EL PERIÓDICO

Oferta: invitacions per a la preestrena 
de [Rec] 2.
Data: divendres 2, a les 22 hores.
Espai: cine Filmax Gran Via (Gran Via 2, 
de l’Hospitalet de Llobregat).
Forma de participació: els socis que 
hi estiguin interessats han de reservar 
les invitacions a través de la pàgina web 
del club TR3SC (www.tresc.cat). Des-
peses de gestió: 1,2 euros.

RESERVA D’ENTRADES

33 Un instant de la representació d’Un sopar de compromís.

ARTS ESCÈNIQUES

La comèdia 
‘Un sopar de 
compromís’, per 
només 6 euros
La Sala Muntaner ofereix fins al 25 
d’octubre una obra que es va estre-
nar a València el 2007 i que ara poden 
veure els espectadors de Barcelona. 
Es tracta d’Un sopar de compromís, la 
comèdia fresca de Gambi Stolfi diri-
gida per Joan Peris en què cinc dones 
d’una mica més de 40 anys parlen 
de temes comuns a totes les dones: 
l’estètica, la sensació d’esclavitud, la 
imatge de la dona en la societat, etc. 
Es reuneixen en un sopar i posen so-
bre la taula les seves alegries, les se-
ves penes, les seves il·lusions i les se-
ves frustracions. Cada personatge 
representa un arquetip de dona. Les 

Oferta: localitats per veure la comèdia 
Un sopar de compromís.
Preu: 6 euros per als socis del TR3SC.
Data: del 30/9 al 4/10.
Espai: Sala Muntaner de Barcelona.
Forma de participació: trucant al 
902.10.12.12 (Tel-Entrada) o entrant a 
la web www.telentrada.com.

COMPRA D’ENTRADES
actrius són Pilar Almería, Isabel Car-
mona, Amparo Fernández, Pilar Ma-
tas i Isabel Requena.
 L’obra transcorre en ordre crono-
lògicament invers i es va coneixent 
la trama cap al final. Tot i que al prin-
cipi resulti xocant, s’entra en el joc 
ràpidament i se segueix el mecanis-
me sense problemes. 

El director Pau 
Miró estrena 
l’obra ‘Girafes’ 
a la Beckett
Després de Búfals i de Lleons, el 
dramaturg i director Pau Miró 
tanca la seva trilogia animal so-
bre la institució de la família re-
cuperant l’obra Girafes, que s’es-
trena en temporada regular des-
prés d’haver-la presentat el mes 
de juliol en el marc del Festival de 
Barcelona Grec. 
 La nova obra, que es podrà veu-
re a la Sala Beckett a partir del dia 
1 d’octubre, té un luxós reparti-
ment format per Anna Alarcón, 
Albert Ausellé, Carles Flavià, Òs-
car Muñoz i Bernat Cot.
 En aquest cas, Miró presenta 
les relacions familiars en to opti-
mista, després d’haver-la conver-
tit en un conte urbà i en un dra-
ma absorbent amb les dues pri-
meres entregues de la sèrie. És 
una història que té punts surre-
alistes i que està ambientada al 
barri del Raval dels anys 50, on 
un matrimoni jove comparteix 
pis amb el germà d’ella i un rello-
gat. Carles Flavià, a més de ser el 
narrador, interpreta un venedor 
de rentadores que s’interessa per 
la dona de la casa. 
 Tot i que l’autor volia girar la 
vista enrere i homenatjar els anys 
en què transcorre l’obra, sí que 
afirma que en cap cas pretén fer 
crítica política ni anàlisi històri-
ca de l’època.
 Els socis del club TR3SC te-
nen ara la possibilitat de veure la  
conclusió de la trilogia animal de 
Pau Miró pel preu especial redu-
ït de sis euros. El Club ha posat a 
la seva disposició un total de qua-
tre representacions pel preu in-
dicat.

33 Foto promocional de l’obra.

Oferta: localitats per veure l’obra  
Girafes, de Pau Miró.
Preu: 6 euros per als socis del 
TR3SC.
Data: dies 2, 3 i 7, a les 22 hores, i 
diumenge 4, a les 19 hores.
Espai: Sala Beckett (Alegre de Dalt, 
55 bis, de Barcelona).
Forma de participació: trucant al 
902.10.12.12 (Tel-Entrada) o entrant 
a www.telentrada.com.

COMPRA D’ENTRADES

Per fer-vos soci del TR3SC o sol-
licitar més informació sobre les 
ofertes podeu trucar al 902.33.90.33 
o entrar a la web www.tresc.cat.    

Visita guiada 
i exclusiva a 
una mostra  
de Guinovart
L’Espai Volart 2, de la Fundació 
Vila Casas, acull actualment l’ex-
posició Toros, hondura y cante, de 
Josep Guinovart. Està integra-
da per 40 obres entre pintures, 
escultures, gravats i dibuixos, i 
mostra una faceta poc coneguda 
de l’artista barceloní. S’hi poden 
veure expressions artístiques re-
lacionades amb el món de la tau-
romàquia i del flamenc.
 Nascut el 1927, Guinovart va 
ser un dels representants cultu-
rals més rebels de la postguerra i 
va formar part del moviment co-
negut com a Segona Avantguar-
da Catalana. Durant la seva eta-
pa d’estudiant a París va conèixer 
Pablo Picasso, un artista que des 
de llavors marcaria la seva meto-
dologia i el seu estil, com es pot 
veure a l’exposició actual de l’Es-
pai Volart 2. 
 Cofundador del Grup Taüll 
amb Tàpies, Cuixart, Muixart i 
Tharrats, la seva obra ha crescut 
amb els anys fins a convertir-lo en 
un dels artistes més prolífics de la 
seva generació. Entre els seus te-
mes favorits, la tauromàquia és 
un dels que més l’ha fascinat, i el 
representa des d’una perspecti-
va d’ingenuïtat i elementalitat. 
També el cante jondo i l’embruix 
de la guitarra espanyola han se-
duït Guinovart.
 Els socis del TR3SC que desit-
gin conèixer més bé la faceta d’ai-
re andalús de Josep Guinovart 
poden disfrutar d’una visita gui-
ada gratuïta i exclusiva per la no-
va exposició Toros, hondura y cante  
els dissabtes 3 i 10, a les sis de la 
tarda.

33 Una obra de l’exposició.

Oferta: invitacions per a la visita gui-
ada a l’exposició Toros, hondura y  
cante, de Josep Guinovart.
Data: dissabtes 3 i 10, a les 18 h.
Espai: Espai Volart (Ausiàs Marc, 
22, de Barcelona).
Forma de participació: els socis 
interessats a participar en alguna de 
les dues visites guiades han de re-
servar les places a través de la web 
del TR3SC (www.tresc.cat).

RESERVA D’ENTRADES
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