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a seure davant d’una pan-
talla de cinema o d’una tele-
visió i veure el que ofereix,
sinó que és un actor més
del procés; fins i tot crea i
difon continguts. Jo crec
que demana una posició
molt més activa dins del fe-
nomen audiovisual, i per
tant es comença a buscar
propostes noves que li per-
metin una interacció. Nos-
altres vam apostar per
aquesta narrativa per im-
plicar molt l’espectador
dintre de la por i l’acció,
vam fer una pel·lícula en di-
recte, i és una mica el que
hem intentat amb Rec 2.

Ara substituïu una sola cà-
mera per cinc o sis càme-
res. ¿Això ha complicat el
rodatge o l’ha fet més fàcil?
P:P: Pel que fa a la dificul-
tat tècnica, no hi ha gaire
diferència. Sí que n’hi ha
a l’hora de plantejar-nos
la narrativa de la pel·lícu-
la. Aquestes narracions
que es van creuant plan-
tejaven una sèrie de rep-
tes a l’hora d’escriure i
muntar la pel·lícula. Haví-
em d’articular el temps,
que en la primera era
molt senzill, era cronolò-
gic, lineal.
J.B.: Una dificultat afegida
eren les càmeres que por-
ten als cascos: havien de
ser molt lleugeres, oferir
una resolució acceptable...
I el fet de gravar amb
aquestes càmeres era
molt arriscat, perquè els
actors portaven la càmera
penjada al casc, no hi ha
cap mena de manipulació,
és realment així. Això era
un repte per a nosaltres, i
per als actors: havien d’in-
terpretar i al mateix
temps gravar bé.

No hi falten algunes notes
d’humor.
J.B.: La idea era, com a
Rec, portar l’horror a un
límit tan extrem que gai-
rebé convertia la pel·lícula
en un slapstick, una co-
mèdia esbojarrada, sense
deixar de ser una pel·lícu-
la de terror. Hi ha algun
moment que fins i tot els
personatges riuen.

Què us va semblar Quaran-
tine, el remake nord-ame-
ricà de Rec? Què vau sentir
en veure-la?
J.B.: Vaig tenir una sensa-
ció molt estranya, perquè
veus una pel·lícula que ja
hem fet nosaltres i que
han tornat a fer uns al-
tres, però molt igual. És
tan estranya que se’m fa
molt difícil jutjar-la. Supo-
so que li passa a tothom
que veu un remake d’una
pel·lícula seva.

Com a fans del terror, de qui
us considereu més deutors?
P.P.: Aquesta pel·lícula en
concret és deutora sobre-
tot de la primera. Però
ens hem criat veient
aquest tipus de pel·lícu-
les, i Rec 2 és una celebra-
ció del gènere de terror.
Quan la veus t’adones de
la quantitat de coses que
formen part del nostre
background cultural i
sentimental, i que acaben
aflorant. Homenatges
concrets, potser l’únic és
la seqüència de la sang de
la cosa. Molta gent ens ha
plantejat semblances o pi-
cades d’ullet de la pel·lícu-
la que no hem fet consci-
entment.
B.: Rec 2 és un gran home-
natge al gènere, en majús-
cules.

‘Rec 2’ torna a mostrar terror i sang i fetge pur i dur, i imatges
fantasmagòriques amb la visió nocturna de la càmera ■ FILMAX

Tàrrega
fidelitzala
singularitat

La 29a edició de la Fira
confirmaunavocaciópels
espais no convencionals

Teresa Bruna
BARCELONA

A Tàrrega tot és a punt per a
la 29a edició de la seva caris-
màtica fira de teatre. És la
tercera que dirigeix Jordi
Colominas, que confirma la
fidelitatalsobjectiusdeprio-
ritzar la qualitat davant la
quantitat i impregnar la fira
d’una marca que sigui refe-
rència internacional. Això
passaperacompanyarelpú-
blic a la descoberta d’espais
no convencionals, afinar la
imaginacióperatreurenous
públics ipotenciarunaforta
aposta pels creadors cata-
lans,peraquiesreserva l’es-
pectacle inaugural.

Aquestany, laresponsabi-
litat recau sobre el polifacè-
tic Kiku Mistu – s’autodefi-
neix com apoetade lavida–
que ha creat l’acció conte
Compartim la llum: “És
com un pastís de tres pisos,
el primer amb els músics,
elegantment vestits a l’ori-
ental, el segon per al cor de
nens i, a dalt de tot, jo, que
explicaré dos contes. És un

ritual”, explica Mistu, que
compta amb la complicitat
del públic per convertir-lo
en un gran espectacle visu-
al. “Ésunaacciócontrainau-
gural!”, apunta Colominas.

En aquesta línia de singu-
laritat, Ponten Pie ha creat
un muntatge teatral gastro-
nòmic en un magatzem
abandonat; Carabosse, que
l’any passat van sorprendre
amb el foc, presenten un es-
pectacle intimista basat en
el vapor; els targarins Efí-
mer s’han fusionat amb els
alemanys Pan.Optikum i
han creat Transition, de
gran impacte visual, i per
primera vegada s’utilitzarà
el Parc de Sant Eloi per anar
mostrant accions.

Els més de 80 muntatges
els formen també compa-
nyiesdesalacomelsandalu-
sos Espejo Negro i accions
itinerants per a tots els gus-
tos, com l’agosarat Teatro
Gestual de Chile, que juga
amb cotxes a l’Always Drin-
king Band, amb clown i sor-
preses. La fira se celebra del
10 al 13 de setembre. ■

La companyia Espejo Negro tornarà a Tàrrega amb els seus
insòlits titelles amb l’espectacle ‘Es-Puto Cabaret’ ■ FIRA TÀRREGA

La Generalitat
ofereix subscripcions
dediaris i revistesals
jovesde18anys

Montse Frisach
BARCELONA

“Cap jove que aspiri a ser
una persona competent,
informada i culta pot pres-
cindir de llegir els mitjans
de comunicació en paper”.
Són paraules del conseller
de Cultura i Mitjans de Co-
municació, Joan Manuel
Tresserras, que ahir va
presentar la segona edició
del programa de subscrip-
cions gratuïtes de publica-
cions periòdiques per als
joves que el 2009 complei-
xen 18 anys.

Els 67.969 joves cata-
lans nascuts el 1991 poden
beneficiar-se d’aquesta
mesura de foment de
l’hàbit de lectura que els
assegura la subscripció
temporal a un diari o re-
vista, entre ells l’AVUI. A
partir d’avui i fins al 30 de
setembre aquests joves
poden sol·licitar la subs-
cripció a través de la web
www.gencat.cat/especi
al/18anys/cat/index.
htm. El departament de
Cultura ha tornat a enge-
gar aquest programa des-
prés de l’èxit de la convoca-
tòria de l’any passat, en el
qual més de 13.000 joves,
el 20 per cent del total, es

van acollir al programa.
“La campanya passada va
gaudir d’un vistiplau unà-
nime, amb un èxit que ens
va sorprendre. És una ope-
ració que val la pena per a
la nostra societat; hem de
tenir gent més informada
i, per tant, més lliure”, ha
afirmat Tresserras. El con-
seller remarca que del pro-
grama també se n’acaba
beneficiant la família del
jove i pot acabar fidelitzant
aquests nous lectors al
mitjà escollit.

Setanta publicacions
Els joves poden triar entre
70 publicacions, entre dia-
ris i revistes de tota mena.
En cada cas, la Generalitat
aporta 50 euros per jove i
cada mitjà escull el període
de temps de la subscripció
(l’AVUI ofereix 79 dies de
franc). En tot cas, Tresser-
ras té clar que la mesura,
que s’inscriu dins del pla
de foment de la lectura en-
gegat pel departament de
Cultura, no s’ha d’ampliar
als joves que ja n’han gau-
dit, perquè “no crec que fos
gaire bo que la gent pensés
que això ha de ser gratuït
per sempre”.

Els responsables del de-
partament de Cultura cre-
uen que enguany el nom-
bre de joves que s’acolliran
a la campanya creixerà, ja
que se n’han ampliat la di-
fusió del programa i el perí-
ode d’inscripció. ■

Majorsd’edat
amblectura
gratuïta

Teatrespúblicsiprivats
obrentemporadajunts

Tots els teatres de
Barcelona celebren
junts una nova gran
festa del teatre

T.B.
BARCELONA

Dilluns vinent s’inaugura
oficialment la temporada
teatral amb la gala Barcelo-
na Aixeca el Teló. Aquesta
8a edició arriba amb una
gran diferència: per prime-
ra vegada i amb propòsit de
continuïtat, tots els teatres
de la ciutat, públics i pri-
vats, s’ajuntaran en el que
anomenen el nou dia de les
arts escèniques.

Daniel Martínez, presi-
dent d’Adetca (Associació

d’Empreses de Teatre de
Catalunya), puntualitza
que “la temporada ha donat
molt bones xifres, malgrat
la crisi. Ens unim perquè
era natural que això pas-
sés”. Àlex Rigola, director
del Lliure, que en un mo-
ment va manifestar no sen-
tir-se representat, ha mani-
festat la seva satisfacció:
“Hem tingut una relació
fluida, hem parlat amb nor-
malitat i hi ha molta ener-
gia. Ara sí que tots hi estem
representats!”, diu.

La diada inclou reunions
professionals, una conversa
entre Yasmina Reza i Josep
Maria Pou i la gala del tast
de la temporada al BTM,
amb l’atorgament dels pre-
mis de la crítica. ■


