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VIDE ÁS CLOACAS: A HISTORIA DE LA BANDA TRAPERA DEL RÍO

FICHA TÉCNICA

Venid a las cloacas: La historia de la Banda Trapera del Río. España, 2010. Cor, 90
min. Xénero: Documental musical | Dirección: Daniel Arasanz | Guión e montaxe: Da-
niel Arasanz, Jaime Gonzalo |  Produción: Juan Blanco, Sara Calatayud (Magoproduc-
tion) | Fotografía: Albert Salas, Jordi Clusella | Música: La Banda Trapera del Río | Par-
ticipantes: Carlos Carrero, Morfi Grei, Diego A Manrique, Carles Navales, Paco Pérez
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PREMIOS
a

Festival In-Edit 2010
Mellor Documental Nacional

SINOPSE
a

Unha homenaxe celebrada en Madrid ábre-
nos a porta a La Banda Trapera del Río, un
dos grupos máis salvaxes do rock español.
Estes sobreviventes da Transición en Cor-
nellà narran a súa turbulenta historia e re-
flexionan do que puido ser e o que foi. 

NOTAS DO CATÁLOGO DO IN-EDIT

Eran de verdade, sen trampa nin teatro nin
outro cartón que o de tabaco barato e sen
filtro:  mozos 70's  de Cornellà, delincuen-
tes, pandilleiros e macarras, fillos de inmi-
grantes,  amigos do obreiro,  malfalados  e
toxicómanos, o pesadelo da Cançó e os la-
ietanos. Hai que reclamar á Trapera, por-
que aquí fórono todo: os nosos Stooges, os
nosos Sex Pistols, os nosos MC5, todos xun-
tos e cunha sirla na man (e, talvez, seguro,
un xute na vea). Por fin un documental so-
bre  o  grupo con máis  coraxe de España,
punks antes de que ninguén soubese de

que ía o asunto, autodestrutivos e orgullo-
sos, os pés no limiar do fracaso, a traxe-
dia, o desastre, incluso a morte. A súa epo-
pea é das que fan os mellores documen-
tais, e isto é o que temos aquí: o seu nace-
mento en rúas sen asfaltar, a súa paisaxe
urbana (o Cornellà e San Ildefonso sen lei
de 1975),  as súas primeiras incursións na
urbe (acolloando a quen os vía, como ao
pasmado público de Canet Rock, onde to-
caron de madrugada), a súa pelexa cons-
tante  contra  audiencias,  prensa,  mana-
gers, establishment, anti-todo e de verda-
de. As xestas de Morfi Grei, O Tío Modes e
os  seus  aparecen  aquí  documentadas  de
pura gloria, desde o seu nacemento até as
súas reunións nos 90 e a súa máis recente
reunificación, recollida aquí con paciencia
e agarimo. Ilústrano todo, as impresionan-
tes  sesións  fotográficas  que  lles  dedicou
Salvador Costa, así como a metraxe inédita
e vitais entrevistas actuais con implicados
e fans.  Cómo non ser fan dun grupo que
cantou "Son un curriqui de barrio, son ami-
go do obreiro,  son inimigo do sistema, e
voulle  a  pegar  lume".  En  1977!  Os  seus
ovos eran xigantes como bólas de derribo.
Treme sociedade, que volve a Trapera.
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