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CULTURES 

REC
Espanya, 2014. Terror. 95 min.

Direcció i guió: Jaume Balagueró.
Intèrprets: Manuela Velasco (Ángela
Vidal), Paco Manzanedo (Guzmán), Héctor
Colomé (Dr. Ricarte), Ismael Fritschi (Nic),
Críspulo Cabezas (Lucas) i Paco Obregón
(Dr. Ginard).
� Multicinemes Bages Centre
(Manresa) i Multicinemes Abrera

a saga (REC) va començar
com un experiment ju-
ganer perpetrat per dos

cineastes (Jaume Balagueró i Paco
Plaza) que ja havien demostrat

anteriorment la seva perícia en el
cinema fantàstic, i ha esdevingut
justament una franquícia reve-
renciada pels incondicionals de l’a-
drenalina i del sang i fetge. El seu
quart lliurament ha estat anunciat
com el seu epíleg. El tercer film de
la nissaga  –una brillant orgia de vís-
ceres i d’humor negre–, signat per
Plaza, havia deixat el llistó força
amunt. Balagueró ha acceptat el
desafiament de tancar (?) una sè-
rie essencial que ha marcat el gè-
nere l’última dècada amb un altre
canvi de registre. El llargmetratge
recupera la protagonista inicial
(la reportera televisiva, encarnada
per Manuela Velasco) i la trasllada
a un nou escenari: un vaixell en
quarantena, on la irrupció del te-
mut virus desferma un veritable
apocalipsi.

El director català ha reconegut
la influència d’Aliens –la seqüela

del mític títol de Ridley Scott– i ha
bastit una epopeia terrorífica que
aglutina l’horror clàssic, la ciència-
ficció  i el gènere d’aventures. El re-
sultat final és un còctel explosiu,
unes muntanyes russes claustro-
fòbiques, on percebem novament
el domini expressiu i la contun-
dència formal del realitzador de
Darkness. No obstant això, fa la im-
pressió que aquesta festa d’aco-
miadament per als incondicio-
nals consumeix aviat la benzina, no
ens proporciona cap ingredient
innovador i es dedica a repetir
fins gairebé l’esgotament tot un se-
guit de cops d’efecte. I així, el dar-
rer lliurament  es  converteix en un
exercici multigenèric gens me-
nyspreable, però desproveït de
l’enginy conceptual i la voluntat re-
vulsiva que definien les cintes an-
teriors. Visible però clarament in-
ferior a les propostes precedents.
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VISIBLE PERÒ CLARAMENT INFERIOR

Jordi Bordas

CINEMA CRÍTICA

Manuela Velasco ha tornat a la saga en aquest darrer lliurament

l teatre Kursaal va po-
der degustar dissabte a
la nit el sabor inigua-
lable de l’Orquestra

Plateria, en el marc de la gira de co-
miat que posa punt final a 40 anys
de trajectòria.

La històrica formació de Manel
Joseph va lluir a Manresa les dar-
reres espurnes d’una manera d’en-
tendre la vida, forjada a la mítica
Zeleste, on va tenir lloc l’apogeu de
l’underground barceloní durant la
Transició. L’actor Carles Flavià, ex-
mànager del grup i cronista del
concert, ho va resumir així en els
prolegòmens de l’actuació:  «l’Or-
questra Plateria ens va ensenyar
que a Catalunya no tot era lluita i
reivindicació, sinó també gresca,
sexe i amor».

Ni un clàssic va faltar a la me-
lancòlica i lúdica vetllada. El primer,
Camarera de mi amor, famós txa-
txa-txà del compositor cubà José
Dolores Quiñones que va rubricar
el boom de la Plateria. El segon, Me
voy pal pueblo, del trio Los Pan-
chos. El tercer, Estremécete, cèlebre
versió castellana del rock I’m All
Shook Up d’Elvis Presley. El quart,
Corazón loco, bolero popularitzat
per Antonio Machín. I així, un re-
pertori cronològic des dels setan-
ta fins als dos mil, en un viatge que
va traslladar els oients als envelats
de les festes majors o als festivals
llegendaris com el Canet Rock.

L’escenari de la Sala Gran del
Kursaal (pràcticament plena d’un
públic que majoritàriament cre-

uava la frontera dels cinquanta) es
va decorar amb una reproducció
gegant de la mítica portada del LP
Orquestra Plateria. Pedro Navaja
(1979), on apareixia una plaça de
poble, vestida de festa major.
Aquest disc contenia el tumbao ho-
mònim del magnífic compositor
panameny Rubén Blades (un dels
grans referents de La Plateria) que,
òbviament, també va ser interpre-
tat durant el concert. 

El cantant Manel Joseph (l’únic
supervivent d’una formació crea-
da per Jaume Sisa, Gato Pérez i Al-
bert Batista) va demostrar una
classe intacta (mudat de blanc,
amb barret i ulleres de sol) i unes
cames que, durant les dues hores

llargues de concert, no van defallir
davant la rumba i els ritmes afro-
llatins. Una altra cosa van ser les
cordes vocals del Trilla, un pèl
més ressentides. No obstant això,
el va escortar el so convincent d’u-
na desena de músics (entre els

quals van destacar el trompetista
David Pastor i el saxofonista Pep
Torres) i dues veus femenines als
cors (amb Eva Gomariz fent de so-
lista en diversos temes com El sa-
bio i Gitanos y Morenos).

La Plateria va salpar també al
Mediterrani amb Piccolissima se-
renata, Io sono americano, etc. i als
precipicis laietans amb L’home di-
buixat de Jaume Sisa. El públic va
acabar aplaudint dempeus (abans
del bis Mambo nº8) per reconèixer
la carrera d’una formació de ball
que va contribuir a reintroduir la
música afrollatina a Catalunya,
que és patrimoni de les festes ma-
jors del país i que ja es pot consi-
derar una orquestra de culte.
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L’adéu amb bon sabor de la Plateria
L’orquestra més ‘underground’ de la Transició es va aturar ahir a Manresa en la seva gira de

comiat i va convertir el Kursaal en una gran festa de salsa, boleros, mambos i txa-txa-txàs


Ni un clàssic va faltar a la
melancòlica i lúdica vetllada
amb un públic que creuava la
frontera dels cinquanta

L’escenari es va decorar amb
una reproducció de la mítica
portada del LP «Orquestra
Plateria. Pedro Navaja»  del 79

El líder de la formació Manel Joseph (de blanc) va demostrar un envejable estat de forma a Manresa
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IMATGE PROMOCIONAL

L’escriptor i periodista Sergio
Vila-Sanjuán aborda en la seva
primera obra de teatre, El Club de
la Escalera, les seqüeles del bully-
ing, un tema que li voltava pel
cap des que era adolescent, quan
l’assetjament escolar semblava
una pràctica «normal» que les víc-
times havien de patir en silenci.

Vila-Sanjuán revela com ell ma-
teix i molts dels seus companys van
patir al col·legi «bromes» que fa 40
anys eren usuals, però que avui es
considerarien casos d'assetjament
escolar. L’obra, que es pot llegir
com teatre o com una novel·la
dialogada, i que l’autor espera que
serveixi com a text didàctic per
abordar el problema als col·legis,
presenta una història de confron-
tació a través del que va veure i va
viure en la seva adolescència en un
col·legi religiós del benestant bar-
ri de Sarrià en la Barcelona dels
anys 60 del segle passat.

El llibre se centra en tres nois: el
fill d’una portera que estudia be-
cat en un col·legi de la burgesia ca-
talana, un jove efeminat i un alum-
ne assetjat que acaba sumant-se
als assetjadors com a mecanisme
de defensa. Sense saber si s’estre-
narà a l’escenari, l’autor, abans de
buscar una producció teatral, vol
comprovar l’acceptació de l’obra
entre el públic.
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El periodista i escriptor 
se centra a «El Club de la
Escalera» en l’assetjament
escolar en els anys seixanta



Vila-Sanjuán
tracta el tema del
‘bullying’ en la
seva primera
obra de teatre


