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‘El cuarto desnudo’ triomfa al REC de Tarragona
XAVI SERRA

BARCELONA. La consulta d’un psi-
còleg i pediatre, per on passen nens
i adolescents, és l’únic espai del do-
cumental mexicà El cuarto desnudo,
de Nuria Ibáñez Castañeda. Un jurat
internacional el va escollir ahir mi-
llor film de la 13a edició del Festival
REC de Tarragona, valorant la seva
capacitat per “suscitar interrogants
al voltant de la bogeria i la nostra ca-
pacitat per entendre-la”.

El premi del públic va ser per a la
comèdia italiana Zoran, il mio nipo-
te scemo, de Matteo Oleoto. No aca-
ben aquí els guardons del REC, que
enguany tenia dos jurats més: un
dels quals, el jurat jove format per
estudiants d’audiovisuals, va premi-

ar la islandesa Of horses and men, de
Benedikt Erlingsson, “per la seva
perspectiva carregada d’humor i
ironia”, i va donar una menció espe-
cial a l’experimental Costa da mor-
te, de Lois Patiño; l’altre jurat, el de
l’associació catalana de crítics AC-
CEC, va premiar Family tour, de Li-
liana Torres, perquè té “la valentia
de fer del més íntim una realitat ci-
nematogràfica”, i va donar una
menció a Of horses and men.

El festival es va tancar ahir amb
més de 3.000 espectadors. La cloen-
da va incloure l’espectacle de pro-
ducció pròpia Dalí, emperador de
l’acció, una performance amb músi-
ca en viu i projeccions de la surrea-
lista visita que Dalí va fer a Tarrago-
na el 17 d’agost del 1973.e
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El documental El quarto desnudo,
millor pel·lícula del REC. FESTIVAL REC

The Chanclettes
porten Montserrat

Carulla a la sala Metro

estrenateatral

La relaxing cup of café con leche d’Ana Botella ja ha
arribat als escenaris. És un dels gags que The Chan-
clettes han inclòs en el seu últim espectacle, On the
air, que es pot veure a la discoteca Metro els dilluns
de desembre a les dues de la matinada. L’alcaldessa
de Madrid era una presa fàcil. Així i tot, ¿hi ha algun
tema que la companyia de Josep Maria Portavella, Jo-
sep Coll i Xavier Palomino no pugui passar pel seu se-
dàs i tornar-lo al públic amb moltes més revolucions,
humor i mala bava? Les referències polítiques del
xou no acaben amb el tercer intent de Madrid per
acollir uns Jocs Olímpics. També hi lloc per a Alícia
Sánchez-Camacho i l’escàndol de les escoltes de La
Camarga. No es tracta, però, de treure profit només
dels dolents de la pel·lícula. The Chanclettes tam-
bé invoquen Raffaella Carrà i concentren el procés
sobiranista en un homenatge a dues grans artistes:
Montserrat Carulla i la cantant Jeanette. Després
d’escoltar les paraules que Carulla va pronunciar
quan va recollir el premi Gaudí honorífic –”Sóc Mont-
serrat Carulla: actriu, catalana i independentista”–,
el dret a decidir es converteix en una festa amb un
repàs a la independència dels països bàltics com si
fossin les votacions del festival d’Eurovisió, acom-
panyades de la cançó ¿Por qué te vas?, de Jeanet-
te. L’espectacle passa com un sospir i quan s’acaba
toca pair el bombardeig de temes que The Chanclet-
tes llancen a un ritme imparable i estripat entre can-
çons: els mòbils, internet, les cremes antiarrugues,
les drogues, la crisi. Ells resumeixen la deriva del
cosmos cap al caos amb un sol lema: “El Big Bang és
a l’univers el que el cony és a l’ésser humà”.
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The Chanclettes reciclen aùdios d’anuncis, pel·lícu-
les i notícies en uns ‘playbacks’ explosius. NACHO JUÁREZ

Els protagonistes de ‘On the air’ de paisà: Xavier Pa-
lomino, Josep Maria Portavella i Josep Coll. N. JUÁREZ


