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Una de xucla .. sang vegana 

La historia. Valencia, avui. Javi 
esta enamorat de Sara, com
panya seva a I'institut, com

parteixen un xat on ell es fa passar 
per Lidia i poder saber els gustos 
de la noieta, així que comparteixen 
la nissaga literaria 'HollyBlood' so
bre el món deis vampirs i que per 
atreure Sara es fa passar per xu
c1a-sang, aixo sí, vega ... 
Les formes. La comedia adolescent 
espanyola potser que necessiti una 

tencionades. De passada, i com qui 
no ho vol, "HollyBlood" combina un 
innocent "bloody Mary" amb gotes 
de metacinema 'teen', de "bulling" 
escolar, d'ecologisme dietetic, d'ani
malisme vindlcatiu i com no, de tra
ces familiarsiant d'avui com d'ahir. 
A partir d'un guió de manual, obra i 
gracia del José Pérez Quintero, més 
la fotogEmia entre d'lnstagram, sel
fie i look de comedia terrorífica de 
J.avier Salmones, serveixen per a 

transfusió, sinó de 
sang, sí que d'he
moglobina generi
ca. Aixo és el que 
devia caviHar el 
~YBIOOd' 

que I'experimen
tada tasca de rea
litzador, i de pe
dagog, que abasta 
Jesús Font tregui 
eficient partit a 
un film de genere 
híbrido A tot aixo, 
afegim-hi la fresca 
naturalitat d'una 
colla d'interprets 
nove lis (i amb el 
Jordi Sánchez tot 
recolzant la pari
da), que doten a 
la peHi d'avui del 
convincent sabor a 

televisiu realit-
zador Jesús Font 
(Barcelona, 62 an
ys) a I'hora d'abor
dar una come
dieta romantica 
(presumptament) 
del gust deis nois 
i noies que puHu
len pels passadis
sos deis instituts 
d'ensenyament 
mitja. Pensat i fet. 
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Barrejar els pri-
mers sotracs sentimentals amb unes 
dosis elementals, low-cost inteHec
tual, sobre el vast (i bast) univers 
deis vampirs i els seus tbpics més 
que c1assics. Per tant, no és d'estran
yar que en aquest "HollyBlood" ado
lescent treguin els ullals films an
tolbgics de les rancies productores 
del ram: des de la Universal ianqui 
a la Hammer britanica, sense obli
dar-se tampoc de la nissaga "Cre
púsculo", "Déjame entrar" i unes 
quantes més. Només que, ara i aquí, 
aquests vampirs cinefils no pretenen 
altra cosa que fer pessigolles benin-

taller de cinema fi 
de curso 

El fons. L'enamorament no deixa de 
ser una variant de varnpirisme sen
timental. 
La imatge. Javi i la Sara a I'hal;>itació 
d'ell, tot presentant-Ii el pare com a 
un germa vampir de la Transilvania 
{\raculina. 
La frase. "Yo soy un vampiro vegano, 
combinado a base de s'emillas de gi
rasol y aceite de soja", adverteix el 
Javi a la Sara. D'aixb se'n diu dieta 
respectuosa amb els éssers vius. 
La recomanació. Vetllada· gai
rebé reservada als adolescents 
enrotllats. 


