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CULTURES 

EXPEDIENTE WARREN
Estats Units, 2013. Terror. 112 minuts.

Direcció: James Wang. Guió: Chad Hayes
i Carey Hayes. Intèrprets: Patrick Wilson
(Ed Warren), Vera Farmiga (Lorraine
Warren), Lili Taylor (Carolyn) i Ron
Livingston (Roger). Bages Centre
(Manresa), Multicines Abrera

l subgènere de cases mal-
eïdes i possessions dia-
bòliques ha saturat la pro-

ducció fantàstica dels últims anys.
James Wan, un dels autors més in-
fluents del terror actual –va con-
cebre la impactant i sobrevalora-
da Saw- ja va tocar fa tres anys 
aquest registre amb Insidious. El di-
rector americà reincideix en el
mateix terreny amb Expediente
Warren i signa el millor llargme-
tratge de la seva filmografia. 

Basada en un fet real, el film re-
crea teòricament el cas més com-
plex i desassossegant que van in-
vestigar una famosa parella, Lor-

raine i Ed Warren, especialitzada
en fenòmens paranormals. Els
misteris més angoixants que ro-
manen amagats a la nova resi-
dència de la família Perron des-
fermaran un combat ferotge entre
les forces del Bé i del Mal. 

Wan jugava amb el desavantat-
ge inicial de partir amb una pre-
missa argumental i temàtica molt
sovintejada en els darrers temps.
El factor sorpresa era, doncs, min-
so, però el popular cineasta no s’ha
acoquinat i ha rodat una de les ob-
res parapsicològiques més bri-
llants i convincents de l’última
dècada. James Wan ha anat crei-
xent creativament, pel·lícula rere
pel·lícula, i ha desplegat tota la seva
maduresa estilística a Expediente
Warren, en què revisita amb una
mirada nova i virtuosa un territo-

ri més que trepitjat. La cinta adop-
ta intencionadament una textura
visual propera al cinema dels anys
setanta –la dècada en què trans-
corre la trama-, i ens submergeix
en una atmosfera inquietant amb
una elegància formal –uns movi-
ments de càmera sinuosos i pre-
cisos-  inusual en el cinema terro-
rífic del segle XXI. El ritme està mo-
dulat admirablement, i una pla-
nificació detallista evita els cops
d’efectes habituals i sap capturar
l’essència més pura i distingida de
la por. Un malson rotund i impe-
cable amb Vera Farmiga i Patrick
Wilson, que tornaran a interpretar
els Warren en la seqüela del film.



E

L’ESSÈNCIA MÉS PURA DE LA POR
James Wan signa una de les obres parapsicològiques més
brillants i convincents de l’última dècada. Un malson
rotund i impecable que evita els cops d’efecte habituals

Jordi Bordas

CINEMA CRÍTICA

Seix Barral publicarà a Espanya
la biografia definitiva de l’escrip-
tor J. D. Salinger (1919-2010),The
Private War of J. D. Salinger, de Da-
vid Shields i Shane Salern, en la
qual aprofundeixen en els últims
56 anys de vida d’una de les figu-
res mítiques del segle XX, mort el
2010, als 91 anys. Traduïda pel
també escriptor Javier Calvo, a les
750 pàgines de l’obra es dissec-
cionen uns 15.000 folis d’entrevis-
tes a unes 200 persones del cercle
més íntim de Salinger, es donen a
conèixer 167 fotografies, i es poden
llegir diaris, cartes i altres docu-
ments inèdits fins avui.

La biografia, comprada simul-
tàniament per la productora The
Weinstein Company, per Simon &
Shuster i per la companyia de te-
levisió PBS American Màsters,
amb xifres de set dígits, veurà la
llum als Estats Units el 3 de se-
tembre, i la pel·lícula documental
tres dies després. A l’estat  espanyol
és previst que la biografia, que
reobre les eternes qüestions sobre
per què Salinger va deixar d’es-
criure el 1965 o com la Segona
Guerra Mundial va canviar la seva
vida, es publiqui al llarg del 2014,
coincidint amb la projecció aquí de
la pel·lícula que forma part del pro-
jecte. 

Després de vuit anys d’investi-
gació a Amèrica i Europa, i d’haver
invertit dos milions de dòlars de les
seves butxaques, els autors han po-
gut reconstruir la trajectòria del no-

vel·lista i donen a conèixer, per ex-
emple, que com a membre de la
quarta Infanteria de Divisió, el
seu primer dia de combat va ser el
Dia D. A més de les entrevistes
amb amics i coneguts de l’autor
d’El vigilant en el camp de sègol, en
el llibre apareixen declaracions
de personalitats com Tom Wolfe,
Joan Didion, Philip Roth, John
Updike, Ernest Hemengway, Nor-
man Mailer, Truman Capote, Wi-
lliam Faulkner o Ed Norton i Mar-
tin Sheen. Tot i que envoltat per un
espès silenci, l’editora espanyola
Elena Ramírez ha tingut accés al
text en les oficines de Simon &
Shuster de Nova York. Segons el
seu editor, Jofie Ferrari-Adler, «tant
el llibre com la pel·lícula burxen en
el preu de l’art i el preu de la guerra.
És un treball revelador, que trans-
cendeix la biografia literària per in-
vestigar la història més àmplia
del llegat de la Segona Guerra
Mundial».    

Des que Saliger va morir el
2010, pràcticament no s’ha publi-
cat res nou sobre ell i no n’existeix
cap biografia autoritzada.

EFE | BARCELONA

El llibre, que aborda els
misteris d’un dels autors més
icònics del segle XX, veurà la
llum als EUA el 3 de setembre



Seix Barral publicarà la
biografia definitiva de
l’escriptor J. D. Salinger

Part del cartell del film

Vera Farmiga i Patrick Wilson
tornaran a interpretar els
Warren en la seqüela que ja
es prepara de la pel·lícula

ARXIU/MARTA PICH

El Ballet de Moscou arriba dijous a Berga amb El llac dels cignes, que es podrà veure a les 9 del vespre al Teatre
Municipal de la capital berguedana. Les entrades es poden adquirir al preu de 35 euros i per a grups de més de 12
persones hi ha un preu especial de 20 euros. Es poden comprar a la web www.telentrada.com o a la taquilla del Teatre
Municipal, dimecres, de 6 a 8 del vespre. El llac dels cignes és el primer dels tres ballets que va escriure el compositor
rus Piotr Ilitx Txaikovski a petició de l’Òpera de Moscou i és un dels més destacats de l’extens repertori clàssic del
Ballet de Moscou, que també inclou el Trencanous, La Bella dorment i Somni d'una nit d’estiu.



El Ballet de Moscou porta «El llac dels cignes», dijous a Berga

J. D. Salinger (1919-2010)

Breus

L’Agrupació Coral Talamanca
va tancar dissabte el sisè cicle «Es-
tiu Musical Talamanca 2013» amb
el quart concert del programa, a
càrrec de la coral Veus Amigues, 
que va interpretar un programa
d’estàndards dels 60 fins als 90.
Com a cloenda del concert i del ci-
cle es va interpretar, amb tothom
dempeus, el Cant de la Senyera.

REDACCIÓ | MANRESA

Talamanca clou el seu
sisè cicle de concerts

MÚSICA

ARXIU PARTICULAR

El festival Camallera Cançó d’Au-
tor arriba a la cinquena edició i ho
fa amb un cartell que inclou noms
com Maria del Mar Bonet, que farà
el concert inaugural, Cesk Freixas
i Pau Alabajos, Dani Flaco i Joan-
jo Bosk, entre d’altres. El festival se
celebrarà entre el 9 i el 15 d’agost.
Les entrades valen 10 euros i l’a-
bonament del festival, 50 euros.

ACN | GIRONA

Maria del Mar Bonet
obre el cinquè Camallera

MÚSICA

ARXIU/SALVADOR REDÓ

El monestir de Santa Maria de
l’Estany acollirà dissabte 3 d’a-
gost, en la programació Stagnum,
Tremendamente, el projecte mu-
sical del compositor, cantant i gui-
tarrista Dani Rifà (veu i guitarra es-
panyola), amb Fran Torres (gui-
tarra elèctrica i veus); Alexis Bas-
siliou (baix); Joan Moll (bateria i ca-
jón); Victor Ramos el Kuñao (pia-
no, acordió i veus); Amaiur Gon-
zález (trombó i tuba) i Hugo James
(tècnic de so i beatbox).

REDACCIÓ | MANRESA

L’Estany i Stagnum
conviden dissabte
Tremendamente

MÚSICA


