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Editorial
Aquest any sí! Aquest any sí teniu de nou a les vostres mans la revista del Festival d’enguany. El
X Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Gairebé un miracle, si tenim en compte tot el que ha
estat passant darrerament pel món, amb uns dos últims anys marcats per una pandèmia que ens
ha fet canviar i replantejar moltes coses, a més d’una pila de situacions a tots nivells, que ens ha
portat al límit. Però, un grup de valents hem decidit tirar endavant “contra viento y marea” com
se sol dir, i sobreposant-nos a totes les dificultats, us tornem a oferir aquesta cita anual amb el
cinema de terror, el fantàstic, i també, es clar, el humor negre i el frikisme.
I com no podia ser d’una altre manera, hem intentat oferir-vos un Festival a l’altura de les circumstàncies, celebrem deu edicions ja (en realitat 11, però una va quedar esbudellada per la pandèmia)
i tot és poc per celebrar aquesta efemèride com es mereix. Per això ho volem dedicar a dues
pel·lícules molt especials, “Nosferatu”, per celebrar els seu centenari (100 anys!! A veure si hi
arribem) i a “The Thing (La Cosa)”, que celebra quaranta anys, i que és un dels millors films de
John Carpenter.
Tot i que no us podrem oferir totes les coses que havíem pensat, si que tenim varies sorpreses.
Per començar, retornem a les nostres dates del mes de Març, i retornem a alguns dels espais emblemàtics del Festival, com l’Estruch, i evidentment els Cinemes Imperial, on us oferirem la marató
de dissabte i la matinal infantil, també hi projectarem una sessió de curts el dilluns 14. També hem
ideat un nou format per la Cloenda, que començarem al matí del diumenge als Jardinets de la
Fundació 1859 Caixa Sabadell i acabarem aquella mateixa tarda al Auditori, amb l’entrega de premis del Festival, la projecció de la pel·lícula que heu triat vosaltres mateixos per poder gaudir en
pantalla gran, i la gran pel·lícula de Cloenda com es “Mandy”, llargament demanada per vosaltres.
A més, encara tenim alguna sorpresa més reservada per vosaltres, com la projecció especial del
dijous, i una sèrie d’actes de celebracions que s’aniran fent al llarg de tot 2022 i que començaran
el següent cap de setmana del Festival (26 i 27 de Març), amb un taller de doblatge i una projecció
amb la col·laboració de Plataforma per la Llengua.
Ja per acabar , recordar-vos que tenim una programació molt diversa, amb una gran varietat de
curtmetratges (una quarantena llarga), tots com a finalistes al 3er Concurs de Curtmetratges del
Festival; les típiques sessions de Plataforma per la Llengua, amb la projecció de la magnífica “La
Vampira de Barcelona”, i del Cineclub, amb la projecció del clàssic homenatjat “Nosferatu”; una
projecció especial per dijous, després de la presentació del llibre, i de la qual us anirem informant
per xarxes. I, evidentment, comptem amb les maratons característiques del Festival, la Marató de
Divendres, recuperant el mític espai de l’Estruch, on inclourem la clàssica “The Thing (La Cosa)”,
així una curosa selecció de curts per delícia de tothom; i la Marató de Dissabte, al Imperial, que
inclou quatre magnífiques pel·lícules. Tampoc ens oblidem dels més petits, amb la projecció de
“Hotel Transilvania 3: unes vacances monstruoses”, amb la inestimable col·laboració de Plataforma per la Llengua i el Bombeto.
No perdeu detall de la programació d’aquest any, que hem fet amb molt d’amor, i si us atreviu,
passeu i gaudiu de l’espectacle, però aneu amb compte, que tots haurem de portar mascaretes, i
no podrem saber si l’espectador que tenim a prop és un vampir o “la cosa”.

David Garnacho

Director del Festival de Cinema de Terror de Sabadell
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Horari

Horari

→DILLUNS 14 de MARÇ:

→DIVENDRES 18 de MARÇ:

INAUGURACIÓ FESTIVAL: PROJECCIÓ CURTS A COMPETICIÓ 1ª Jornada

MARATÓ DE DIVENDRES

Obertura portes 19:00h
Inici actes 19:15h
Preu: Gratuït - Taquilla inversa
Lloc: Sala 6 - Cinemes Imperial (Plaça Imperial, 4)
Organitzat pel Festival de Cinema de Terror de Sabadell

→DIMARTS 15 de MARÇ:

SESSIÓ PLATAFORMA PER LA LLENGUA

Curt del Bombeto Juvenil: “A l’ombra de la por”
Curt especial: “60 Segons” (de JR Armadàs)
Projecció de la pel·lícula: “LA VAMPIRA DE BARCELONA”
Obertura portes 19:00h
Inici actes 19:15h
Preu: Gratuït
Lloc: Auditori 3 - Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell (C/ d’en Font, 25)
Organitzat per Plataforma per la Llengua

DIMECRES 16 de MARÇ:
→PROJECCIÓ CURTS A COMPETICIÓ 2ª Jornada

Obertura portes 19:00h
Inici actes 19:15h
Preu: Gratuït - Taquilla inversa
Lloc: Auditori 3 - Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell C/ d’en Font, 25
Organitzat pel Festival de Cinema de Terror de Sabadell

→DIJOUS 17 de MARÇ:
PRESENTACIÓ LLIBRE “¿Quién Vive?” de Josep Maria Luzán
Obertura portes 18:45h
Inici actes 19:00h
Preu: Gratuït
Lloc: Auditori 3 - Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell (C/ d’en Font, 25)
Organitzat per La Llar del Llibre i el Festival de Cinema de Terror de Sabadell

PROJECCIÓ ESPECIAL

Inici actes 20:00h
Preu: Gratuït
Lloc: Auditori 3 - Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell (C/ d’en Font, 25)
Organitzat pel Festival de Cinema de Terror de Sabadell

PROJECCIÓ CINECLUB: “NOSFERATU” (VOSE)

Horaris: 20:00h i 22:30h
Preu: 5€
Lloc: Cinemes Imperial (Plaça Imperial, 4) Organitzat per Cineclub Sabadell
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16:25h Obertura portes
16:40h Monòleg Aureli del Pozo + Curt “Amor Visceral”
17:10h Projecció dels Micrometratges Finalistes
17:20h Projecció Curts a Competició 3ª Jornada (1ª Sessió)
19:20h Descans
19:30h Projecció Curts a Competició 3ª Jornada (2ª Sessió)
21:25h Descans
22:25h Projecció de la pel·lícula: “THE THING (LA COSA)” VOSE
Preu: 7 €
Lloc: L’Estruch (C/ Sant Isidre, 140)
Organitzat pel Festival de Cinema de Terror de Sabadell

→DISSABTE 19 de MARÇ:
MATINAL INFANTIL

Curt del Bombeto Infantil “ A l’ombra del Pallasso”
Projecció de la pel.licula: “HOTEL TRANSSILVÀNIA 3: UNES VACANCES MONSTRUOSES”
(en català)
Obertura portes 10:30h
Inici actes 11:00h
Preu: Gratuït
Lloc: Sala 1 - Cinemes Imperial (Plaça Imperial, 4)
Organitzat per Plataforma per la Llengua i amb la col·laboració de “El Bombeto”

MATINAL DE JOCS DE TAULA DE TERROR

Horari: de 11:15h a 13:45h
Preu: Gratuït
Lloc: Biblioteca Vapor Badia
Organitzat pel Col·lectiu de jocs La Foguera i Biblioteca Vapor Badia

MARATÓ DE DISSABTE

16:15h Obertura portes
16:35h Projecció Micrometratges Finalistes
16:55h Projecció de la pel·lícula: “AMULET” (VOSC)
18:45h Projecció de la pel·lícula: “SON” (VOSE)
20:25h Descans
21:25h Projecció de la pel·lícula: “COME TRUE” (VOSE)
23:20h Projecció de la pel·lícula: “PSYCHO GOREMAN” (VOSE)
Preu: 15€
Lloc: Sala 1 - Cinemes Imperial (Plaça Imperial, 4)
Organitzat pel Festival de Cinema de Terror de Sabadell
Lloc: Cinemes Imperial (Plaça Imperial, 4) Organitzat per Cineclub Sabadell
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Horari
→DIUMENGE 20 de MARÇ:
MATINAL DE TERROR ALS JARDINETS

Horari: de 11:00h a 13:30h
Preu: Gratuït
Lloc: Jardinets de l’Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell
(Carrer de l’Escola Industrial, 29)
Organitzat pel Festival de Cinema de Terror de Sabadell
i amb la col·laboració de Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell

MARATÓ DE DIUMENGE

16:15h Obertura portes
16:40h Entrega premis
17:00h Projecció dels Curts Guanyadors X Festival de Cinema de Terror
de Sabadell 2022
17:45h Projecció de la pel·lícula escollida pel públic:
“TUCKER AND DALE VS. EVIL” (VOSE)
19:15h Descans
19:30h Curt estrena: “665” (de Juan de Dios Garduño)
19:45h Projecció de la pel·lícula de Cloenda: “MANDY”
Preu: 10€
Lloc: Auditori 3 - Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell (C/ d’en Font, 25)
Organitzat pel Festival de Cinema de Terror de Sabadell

→DISSABTE 26 de MARÇ:
SESSIÓ ESPECIAL PLATAFORMA PER LA LLENGUA
Taller de doblatge per petits i grans

Horari: 10:30h
Preu: Gratuït
Lloc: CSA l’Obrera Sabadell (Avda. Barberà, 144)
Organitzat per Plataforma per la Llengua, col.laboren CSA l’Obrera Sabadell i Festival de Cinema de
Terror de Sabadell

→DIUMENGE 27 de MARÇ:
SESSIÓ ESPECIAL PLATAFORMA PER LA LLENGUA
Projecció de la pel.licula: “HOTEL TRANSSILVÀNIA 3: UNES VACANCES MONSTRUOSES” (en català)
i aplicació taller de doblatge
Horari: 10:30h
Preu: Gratuït
Lloc: CSA l’Obrera Sabadell (Avda. Barberà, 144)
Organitzat per Plataforma per la Llengua, col.laboren CSA l’Obrera Sabadell i Festival de Cinema de
Terror de Sabadell
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Inauguració

Sessió curts dilluns

INAUGURACIÓ DE FESTIVAL
De nou, farem una inauguració del nostre Festival, i aquest any si que ho podem fer
amb tranquil·litat i sense patiments. A més, novament, i per tercer any consecutiu
estrenem nou emplaçament, enguany a la Sala 6 dels Cinemes Imperial, a la plaça
del Imperial, 4. Un espai ideal, un autèntic cinema, on us donarem a conèixer totes
les activitats del Festival d’enguany, en aquesta edició tant especial i única, la X. I a
més, us presentarem la primera jornada dels curtmetratges finalistes al nostre 3er
Concurs de Curtmetratges, entre ells n’hi varis que estan realitzats a Catalunya, i
fins i tot algun en català. Esperem també la presencia d’alguns dels components dels
curtmetratges, per tal de que ens puguin fer una presentació dels seus curts.

CASES D'ALGÚ

Direcció:
Cris Gambin i Toni Pinel		
		
15 min (2021 – Espanya)
Pau porta prop d’un mes segrestat a casa de l’Àgata, i encara no és capaç
d’entendre perquè. Avui, Àgata està nerviosa perquè fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, i sap que serà molt especial per a tots dos.

Els actes son gratuïts, així que no teniu excusa per venir i gaudir. Us hi esperem a tots.

INSIDE THE DARK

Direcció: Ivan Almendros

Data: Dilluns 14 de març
Horari: 19:00h
Preu: Gratuït - Taquilla inversa
Lloc: Sala 6 - Cinema Imperial (plaça del Imperial, 4)

T’escoltem,
et mirem,
et llegim
i et seguim.

Ens arribes al cor

			

5 min (2021 – Espanya)
Aurora es troba atrapada en un malson fet realitat. Haurà de recórrer un
viatge terrorífic per poder sortir-ne amb vida.

CARA A CARA

Direcció: Elies Villalonga		

		

9 min (2021 – Espanya)
Una dona que pateix agnosia, és la única que pot reconèixer a un assassí.

AURORA

Direcció: Sergio d’Asensio		

		

10 min (2021 – Espanya)
Com cada matí, un ancià, prepara amb amor l'esmorzar que porta al llit a
la seva dona. El reflex de la realitat que li passa a la dona (i que li ha esdevingut tota la vida) arriba d'una manera inesperada. Per fi, ha aconseguit
obrir els ulls.

Escolta’ns, mira’ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu
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Sessió curts dilluns

LOS HIJOS DE ALLENT FUNT
Direcció:
Miguel Varela i David del Río		
		

SUCESIÓN

18 min (2020 – Espanya)

Direcció:
Cris Gambin i Toni Pinel		
		

Entre les parets d’una habitació blanca, cinc persones viuen confinades.
Diàriament, són obligades a participar en una votació que permetrà al
guanyador aconseguir la recompensa promesa de sortir a l'exterior. Algú
ho aconseguirà?

15 min (2021 – Espanya)
Un home traumatitzat per la mort recent de la seva filla, arriba a la seva
antiga casa, després de rebre una invitació de la seva exdona. Es troba la
casa buida, només amb els records i les visions del passat, que a poc a poc
l’aniran fent dubtar entre el que és real o no.

PARALYSIS

Direcció: Juan Bermudez		
7 min (2021 - Espanya)
Una mare i el seu fill, amb paràlisi cerebral, conviuen junts després de la
mort del pare, completamente sols.

RE-ANIMAL

Direcció: Rubén Garcerá Soto		

PUNTO DE GIRO

Direcció: Ainhoa Menéndez

			

8 min (2021 – Espanya)
Clara i Luis tenen una baralla. No és la primera i sempre és pel mateix tema.
El treball de Clara s'interposa als desitjos de Luis de formar una família.

		

13 min (2021 – Espanya)
Una sèrie de crims estan assolant la ciutat i només hi ha una persona
que és capaç de trobar l'assassí; "Toni Pistas". Quan el matrimoni Mendoza és assassinat, li encarregen el cas, per intentar resoldre el crim.
El temps corre en contra, ja que noves víctimes comencen a aparèixer.

MOOSTRO

Direcció: Sergio Beltrán		

SU RIDER

Direcció:
Alberto Utrera		
		

		

13 min (2020 – Espanya)
Abril arriba a casa i demana menjar per sopar. El repartidor que arriba
no és el que esperava i tampoc la situació que és a punt de viure.

14 min (2021 - Xile)

Vita, de 7 anys, sent sorolls estranys al sostre. A causa de la seva insistència
la mare puja a revisar, i en baixa amb una estranya ferida. Vita, sense por,
decideix pujar a enfrontar al Moostro.

CITA EN EL VIÑEDO

Direcció:
Daniel Lardón Febrel		
		
10 min (2021 – Espanya)
En Nacho té una important cita als cellers de la seva vinya, una cita
que potser no sortirà com ell espera.
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MIGRATIONS

Direcció: Sergio d’Asensio		

		

15 min (2020 – Bélgica)
Una família de grangers es troba amb un estrany, que porta un missatge de pau.
El problema és que no els agraden les visites…
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Bombeto Juvenil

Plataforma per la llengua

A L’OMBRA DE LA POR
14 min

60 SEGONS
Direcció: JR Armadàs
12 min		
(2021 - Catalunya)
Quina importància poden arribar
a tenir 60 segons? Potser gens, o
potser molta.

LA VAMPIRA DE
BARCELONA

Set personatges ens parlen d’allò que els
fa por en aquest curtmetratge realitzat per
joves a la Biblioteca Vapor Badia.

Direcció: Lluís Danés

Al llarg de 4 tardes els nois i noies van
crear els set monòlegs que veureu a partir
d’idees inspirades per les seves pròpies
pors i van assajar i enregistrar el resultat
que avui us presentem.

Any: 2020

País: Espanya
Durada: 106 minuts
Intèrprets: Roger Casamajor,
Nora Navas, Bruna Cusí,
Francesc Orella, Sergi López,
i Mario Gas
A la Barcelona de principis del segle XX, la desaparició de la petita Teresa Guitart, filla
d’una família rica, commociona el país i la policia té aviat una sospitosa: Enriqueta Martí,
coneguda com ‘La Vampira del Raval’. El periodista Sebastià Comas s’endinsa al barri del
Raval, per esbrinar la veritat sobre les desaparicions i els assassinats macabres de nens
dels quals s’acusa la Vampira.
Amb un llarg recorregut en el món televisiu, Lluís Danés va abordar la seva primera
obra cinematogràfica com a una experiència total. Amb una arriscada posta en escena,
barrejant diferents tipus de formats, amb una ambientació excepcional i un gran treball
interpretatiu per part de tot l’elenc, que provoca que ens endinsem en un món de malson,
mentre acompanyem al periodista com si fóssim un més. Guanyadora de 5 premis Gaudí
i el premi del públic del Festival de Sitges 2020.
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Sessió curts dimecres

ANSELMO

Direcció: Diego Zamane		

		

11 min (2021 – Mèxic)
Anselmo és un home excèntric que contracta pintors perquè li facin un retrat
cada 12 anys. Aquesta vegada el pintor contractat és en Pablo, el qual, durant
la última sessió, comença a sospitar que Anselmo guarda un secret.

BLIND EYE

Direcció: Bruno Cohen / Germaine Colajanni / Yujia Wang /

				

Rohan Deshchougule / Rohit Kelkar / Isabella Littger / Diego Porral
6 min (2019 – França)
En un món que adora al “Almighty Eye” (Ull Totpoderós), dos germans aconsegueixen escapar del seu sacrifici i fugen d’aquest món.

TEKENCHU

Direcció:
Carlos Matienzo Serment		
		
10 min (2021 – Mèxic)
Després d'escapar d'un brutal atac, Rafael perd el sentit al bosc de Tlalpujahua,
on és trobat per dues germanes. Les dones del poble li revelaran un succés
fosc relacionat amb la recent desaparició de nens a la zona, i en Rafael podria
saber alguna cosa.

ELLA Y LA OSCURIDAD
Direcció: Daniel Romero		

		

13 min (2021 – Espanya)
Una dona afronta una profunda depressió després de la mort de la seva filla.
En una de les seves passejades nocturnes per combatre l’insomni, sent que
algú l’observa des de la foscor d’un carreró.
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FELIZ ANIVERSARIO

Direcció: Paul Carr Miquel		

DEMENTE

		

Direcció: Guillermo Cabot		

6 min (2021 – Espanya)
Una parella deixa la seva única filla en una festa de pijames. Creuen que és
l'oportunitat perfecta per gaudir d'una vetllada romàntica, però ben aviat
les coses es torcaran per ells.

PASAIA

UN MINUTO

Direcció: Xanti Rodriguez		

Direcció: Miguel Alcalde		

8 min (2021 - Espanya)
Una fina línia separa la vida de la mort. Avui, Gotzon, entre glop i glop de
Whisky i envoltat de la particular fauna del seu bar de sempre, recorre
els sinistres passatges que les comuniquen, guiat per les habilitats màgiques d'Ixabel i els seus mots encreuats..

LA ÚLTIMA PARTIDA
Direcció: Luis Belda		

Direcció: Jaime Moreno		

17 min (2021 – Espanya)

		

8 min (2021 – Espanya)
Marina no aconsegueix netejar la banyera, i demana ajuda a Jorge per triarne una de nova. Jorge intenta descobrir què és el que no pot netejar i el seu
terrible secret.

Álvaro i els seus amics es disposen a jugar una de les seves habituals
partides de rol, quan una inquietant troballa farà que el joc canviï per
sempre.

Direcció: Roger Comella		

REINAS

		

Direcció: Pepe Luis Pareja		

12 min (2021 - Espanya)

Unes dones busquen la redenció en les seves adiccions.

ANGLER

SURVIVERS

11 min (2021 – Espanya)
Un cirurgià assetjat pels fantasmes del seu passat, prova una nova i revolucionària droga psicoactiva q ue li provocarà una experiència sensorial que
desfermarà un infern de remordiments...

6 min (2020 – Espanya)
Una nit tancada. Un cotxe en un pàrquing. Tres frikis aficionats a la ciència
són els únics supervivents d'una catàstrofe. Una oportunitat per començar
la humanitat des de zero. Però entre ells sorgeixen diferències sobre quan
treure's el casc que els serveix de protecció.
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12 min (2021 – Espanya)

Rita és una petita influencer amb molt mala idea. S'endinsa al bosc amb el
telèfon mòbil de la seva mare i la perd de vista. La mare la busca per un laberint de senders al bosc, i també es perd. Mentre els crits d'un gran animal
ressonen per tot el bosc.

Direcció:
Angel Hernández Suarez		
		

		

10 min (2021 – Espanya)
Una inquietant trucada de Skype, torna el matí d’una jove parella en un
malson que podria alterar les seves vides per sempre.

CATÁLOGO

			

LA SENDA

		

9 min (2020 – Espanya)
Rober està convençut que amb prou concentració i fe, és possible moure
coses sense tocar-les. Julie, incrèdula, decideix seguir-li el joc. Concentren
les mirades en un mòbil que hi ha sobre la taula. Respiren profundament...

Direcció: Carlos Gómez-Trigo
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Presentació llibre

¿QUIÉN VIVE?
Sinopsi:
Un home que guarda un secret terrible tancat entre les parets d'una presó. Un psicòleg
que li ofereix la redempció mitjançant una
curiosa teràpia literària, forjant-se entre
ells una forta relació. Una dona a qui les barreres de formigó no li impedeixen estimar…
“¿Quién vive?” és una novel·la esgarrifosa i
sòrdida explicada en primera persona, on el
més terrorífic es va diluint a través d'unes
relacions humanes que no eviten que el més
monstruós surti a la superfície. Tot això a
través d'un relat estremidor que se situa als
extrems de la bogeria.

Autor: Josep Maria Luzán
De formació acadèmica al món de l'economia i l'empresa, les seves dues grans passions
són el cinema i la literatura. Des de fa força anys col·labora al portal d'Internet de cinema de terror, referent mundial d'aquest gènere, TerrorWeekend, escrivint crítiques de
pel·lícules i cobrint com a periodista tota mena de festivals cinematogràfics. És coautor
del llibre “Michael Haneke, La Estética del Dolor” d'Editorial Hermenaute. Ha col·laborat
al Fanzine “Filma o Revienta” dedicat al cinema i la contracultura, dins de l'edició del 2021
del Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei.

Projecció especial

PROJECCIÓ ESPECIAL
Aquest any comptarem amb una Projecció Especial pel dijous,
però és tan especial que encara no us la podem confirmar.
Seguiu-nos per les xarxes per descobrir de que es tracta, us
assegurem que no us defraudarà.
Data: Dijous 17 de març
Horari: 20:00h
Preu: Gratuït
Lloc: Auditori 3 - Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell
(C/ d’en Font, 25)

EL HIJO DEL HOMBRE
PERSEGUIDO POR UN O.V.N.I.
Direcció: Juan Carlos Olaria
País: Espanya
Any: 2020
Durada: 105 minuts
Intèrprets: Toni Junyent,
David Ayén, Ana Merchante,
Jordi Guasch
Dos periodistes busquen Andrés Oliver, el fill de “El Hombre perseguido por un OVNI.
Seqüela de la cèlebre pel·lícula de sèrie B estrenada el 1976.
El 1976 Juan Carlos Olaria sorprenia a tothom amb un film de ciència-ficció i ovnis,
avançant-se fins i tot a Spielberg i els seus “Encuentros en la Tercera Fase”. Tot i que
inicialment no va ser un film massa exitós, els anys l’han posat al lloc que es mereix.
45 anys després, Juan Carlos Olaria, torna a recuperar l’esperit del anys 70 en aquesta
nova pel·lícula, que no deixarà a ningú indiferent.
Comptarem amb la presència del Sr. Juan Carlos Olaria, que ens presentarà el seu film.
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Cineclub Sabadell

NOSFERATU
Direcció: F.W. Murnau
País: Alemanya
Any: 1922
Duració: 94 minuts
Intèrprets: Max Schreck,
Alexander Granach,
Greta Schröder
El misteriós comte Orlok manifesta el seu
interès per una nova residència a Alemanya
i per l'esposa de l'agent immobiliari Hutter.
Ningú sospita que en realitat es tracta d’un
vampir, fins que és massa tard.
Clàssic absolut, no en va compleix 100 anys aquest 2022, del cinema i de l'expressionisme alemany. Adaptant de forma dissimulada la obra “Dracula”, Murnau ens ofereix una
obra clau del cinema en general i del terror en particular, amb unes imatges de gran
força i bellesa, mil vegades imitades i copiades, però mai superades. Si de veritat us
agrada el cinema no us la podeu pas perdre.
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facebook.com/erc.sbd
Sabadell Republicana!
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Només queda un any per
tornar a sortir de la foscor

Serà possible!
Govern
Sabadell

cà

Republi

Presentació

MONÒLEG AURELI DEL POZO
Una altre de les novetats d’enguany, començarem la Marató de
Divendres amb un monòleg d’Aureli del Pozo, conegut artista
complert (monologuista, actor, director, guionista, friki en general...). Un monòleg ple d’humor negre i absurd, relacionat amb el
cinema de terror i la vida en general. Us sorprendrà, per bé o per
malament, però no us deixarà indiferents.
I per si amb el seu monòleg no en teniu prou, a continuació us
oferirem el seu últim curt com a actor, guionista i director:

AMOR VISCERAL
Direcció: Aureli del Pozo
12 min

(2021 – Espanya)

La relació entre Toni i Clara
és idíl·lica. No obstant, res
no és el que sembla i davant
d'esdeveniments inesperats,
es pot passar de l'amor a
l'odi en qüestió de segons...
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SATANIC OPUS DEATH
Direcció: Erick Gatby		 		

ANNITA Y TODOS LOS NIÑOS MERECEN UNA FAMILIA
Direcció: Marc Velasco		 		

12 min (2021 – Espanya)

7 min (2021 – Espanya)
Una parella, desitja tenir fills sigui com sigui i acudeixen a Serrano Foundation. Allà tindran l'oportunitat d'adoptar Annita. Però Serrano Foundation, no
és tan transparent com sembla…

Dos teòlegs aficionats al senderisme es dirigeixen a una granja, on se
celebra la jornada campestre d´un grup religiós. El que en principi sembla
una tranquil·la jornada de festa acaba esdevenint un infernal malson.

LA LUZ

RUTA

Direcció: Lago de Soto		

Direcció: Tomás Roldán		

		
7 min (2021 - Argentina)

En un petit i silenciós poble, un grup d'amics es citen a l'estació de
servei, però per alguna raó estranya, no es poden trobar.

HOTEL MALANGEL
Direcció: Esteve Rovira		 		
14 min (2021 – Espanya)

Direcció: Coke Arijo		

TRANVIA

Direcció: Carlos Baena		

NIGHT BREAKERS
			

Tornar a casa a la nit i sola no és plat de bon gust per a cap dona. Tampoc
per a Sofia, que ha d'esperar a la parada que arribi el seu autobús. Quan
un cansat professor d'art arriba, es produeix entre ells una conversa en
què ningú no és qui diu ser.

Direcció:
Jose Miguel Santacreu Cortés		
		
10 min (2021 – Espanya)
Tres amics passen la nit tranquil·lament al bany de casa. José surt per anar
a buscar les Magdalenes a la cuina, quan es troba a si mateix al mig del passadís, i amb els seus amics al saló. Estàn tots duplicats? que han de fer ara?
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Direcció:
Gabriel Campoy i Guillem Lafoz		
			
17 min (2021 – Espanya)
Un grup de persones avança pesadament per un laberint de túnels del subsòl
urbà. Van trencant la foscor amb les abundants llanternes que porten subjectes al cos. En el seu camí, hauran d'enfrontar als perills que aguaiten en la
foscor i, encara pitjor, a ells mateixos.

10 min (2021 - Espanya)

MAGDALENAS

		

8 min (2021 – Espanya/Estats Units)
Un viatge normal d’una passatgera, es converteix en un ràpid descens cap al
terror a bord d’un misteriós tramvia.

Alex porta la seva nòvia a l'Hotel Malàngel a passar la nit i assistir
al concert de la diva propietària de l'hotel. Però es desencadena una
pandèmia zombi i la nit es converteix en una lluita per la supervivència.

MI CONDICIÓN

		

12 min (2021 – Espanya)
Segle XIX. En un petit poble costaner, Olalla i la seva família es preparen per
a la nit de «La Tregua». Hi ha una única norma: cap llum no ha de romandre
encesa aquesta nit. Olalla, al contrari que els pares, no creu en supersticions,
i tampoc creu que Ells vinguin...

INHUMANO

Direcció: Iñigo Acha		

		

6 min (2021 – Espanya)
Espera ocult en la foscor, no perceps la seva presència i per quan vols
adonar-te'n, ja és tard, ets a les seves mans... T'ha atrapat!
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MISTERY SHOPPER

HELLIOS

Direcció:
Sergio Manuel Sánchez Cano		
		
9 min (2021 – Espanya)
Quan el dependent d'una botiga de productes de perruqueria creu haver
finalitzat la jornada, ha d'enfrontar-se a una clienta que es converteix en
el seu pitjor malson.

Direcció: Santiago Berdullas		

COBI GARCIA

ALCANZAR EL VORTICE
Direcció: Pedro Poveda		

Direcció: Ferran Carbonell		

		

13 min (2021 – Espanya)
L'any 2029, Cobi Garcia no pot més amb la seva vida, insuportable i tediosa per
culpa d’una nefasta puntuació a la xarxa social Akira. Quan se li presenta l’oportunitat d’acabar amb tot plegat, haurà de prendre una decisió.

5 min (2021 - Espanya)
La única opció que té un extraterrestre perdut a la Terra, per tornar
al seu planeta és un vòrtex piramidal magnètic a la planta superior
d'un gratacel. Però arribar fins allá no serà gens fácil.

		

6 min (2020 – Espanya)
El 1986 va tenir lloc l'intent d'establir el rècord mundial de llançament de
globus. La cosa no va sortir bé….30 anys després el mal no oblida.

UNDER THE ICE

Direcció:
Alvaro Rodriguez Areny		
		

SALPICON

Direcció:
Marcos Muñoz Flores		
		
8 min (2021 – Mèxic)

16 min (2021 – Espanya)
Després de perdre el seu pare en un accident, Edur es desperta enmig d'un
malson. Una presència el perseguirà amb els seus pitjors records.

Un home atrapat en un bany públic, està lluitant entre una diarrea
ferotge i ser atrapat per zombis.

LA INQUILINA

Direcció: Lucas Paulino i Ángel Torres		

		

IRRESPONSABLES

9 min (2021 – Espanya)

Direcció: Sergio Manuel Sánchez Cano		

		
5 min (2021 - Espanya)

La societat viu sumida en una profunda crisi. Alguns intenten ser optimistes,
altres prefereixen ignorar el que encara ha d'arribar. Però, com romandre
indiferent davant l'esdeveniment que marcarà la nostra existència?

LA ESCOPETA COMERCIAL
Direcció:
Joan Ramon Vinyas 		
		
2 min (2021 – Espanya)
Una dona, un comercial, i una escopeta entre ells.

La Mia s'aixeca un matí amb una estranya coixesa a la cama. El que semblava un petit problema
canvia quan una dona al carrer, l’adverteix que li passa alguna cosa més. La paranoia i l’obsessió s'apoderen de la Mia en una escalada de terror.

ETERNAL
Direcció: Daniel Noblom

		

4 min (2021 – Espanya)
Una jove criada veu caure alguna cosa a la porta d’entrada de la casa dels seus
senyors. Intentar saber d'on ve el portarà a descobrir alguna cosa aterridora sobre
si mateixa... per a tota l'eternitat.

WORK IT CLASS!
Direcció:
Pol Diggler
		

		

8 min (2021 – Espanya)
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Durant una elegant festa de Nit de Cap d'Any, dos ballarins intentaran
burlar-se del públic, de classe alta, canviant la cançó de la seva actuació.
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THE THING (la cosa)
Direcció: John Carpenter
País: Estats Units
Any: 1982
Duració: 109 minuts
Intèrprets: Kurt Russell,
Wilford Brimley, Keith David,
Donald Moffat, Richard Masur
En una estació de l'Antàrtida, un equip de científics
de recerca nord-americans, acullen a un gos que fuig
perseguit per un helicòpter que dispara contra ell.
Al poc de tenir-lo, el gos ataca brutalment tant als
científics com a la resta de gossos. Descobriran que
es tracta d’una bèstia, d'origen desconegut, que pot
assumir la forma de les seves víctimes.

John Carpenter ens va regalar, ja fa 40 anys, una obra mestra del cinema de terror.
Clàssic instantani, on barreja de forma magistral la tensió, els ambients opressius i el terror
més pur. Amb unes interpretacions ajustades a cada personatge, i uns efectes visuals que
segueixen impactant com en el moment en que es va rodar. No us la perdeu pas.
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Matinal de jocs de taula de terror
MATINAL DE JOCS DE TAULA DE TERROR
El col·lectiu La Foguera (associació cultural de jocs de Sabadell),
realitzarà una activitat dedicada als jocs de taula de terror, misteri i
ciència-ficció. Es tracta d’una jornada lúdica oberta a tores les edats,
amb l’objectiu d’oferir un espai d’oci familiar que complementa l’ampli
programa d’activitats de la X edició del Festival de Cinema de Terror
de Sabadell.
La sessió es durà a terme a la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell
el dissabte 19 de març de 2022 de 11:15 a 13:45h del matí. Serà una
activitat adreçada a un públic divers i d’entrada lliure. S’oferiran jocs
especialment escollits per a l’ocasió i per a totes les edats, i també hi
haurà un espai dedicat al joc infantil.
Durant l’activitat es proposaran i ensenyaran tota mena de jocs de
taula moderns, per gaudir d’una bona estona relacionant-nos a través
del joc, tot fent un tastet d’una gran diversitat de jocs.
Us hi esperem!

Data: Disabte 19 de març
Horari: 11:15h a 13:45h
Preu: Gratuït
Lloc: Biblioteca Vapor Badia de Sabadell
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Bombeto Infantil Dissabte

A L’OMBRA DEL PALLASSO
5 min

Reconstrucció del curtmetratge de terror realitzat a la Biblioteca
Vapor Badia l'estiu del 2021. En un malaurat accident s'han perdut
gran part dels arxius originals d'aquesta peça. A partir de la pista
de so i amb la col·laboració dels creadors originals us oferim una
curosa reconstrucció
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Plataforma per la llengua - Dissabte

MATINAL INFANTIL
→HOTEL TRANSILVANIA 3: UNES VACANCES MONSTRUOSES
Direcció: Genndy Tartakovsky
País: Estats Units
Any: 2018
Durada: 97 minuts
Intèrprets: Animació
El comte Dràcula i els seus acompanyants
participen en un creuer per a monstres
amants del mar, sense saber que el seu
vaixell està sent requisat per la família Van
Helsing, que odia els monstres.
Els simpàtics monstres de la saga “Hotel
Transsilvania”, s’agafen unes vacances ben
merescudes, i viuràn un seguit de divertides
situacions.
Una pel·lícula ideal per introduïr als més
petits en el cinema de terror, de la mà d’uns
entranyables monstres.
Molt divertida i recomanable per veure en
familia.
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↘1

Marató de Dissabte

AMULET

↘3

Direcció: Romola Garai
País: Regne Unit
Any: 2020
Durada: 99 minuts
Intèrprets: Imelda Staunton,
Carla Juri, Alec Secareanu

Direcció: Anthony Scott Burns
País: Canada
Any: 2020
Durada: 105 minuts
Intèrprets: Julia Sarah Stone,
Landon Liboiron, Tedra Rogers,
Christopher Heatherington

Una noia ofereix a Tomaz, un exsoldat sense llar a Londres,
acollir-lo a la casa familiar, on viu amb la seva mare, a canvi
de que l’ajudi a fer-ne el manteniment. Tomaz, de mica en mica
s'enamora de la noia, sense poder evitar sentir que alguna cosa
sinistra està passant.

Sarah, una adolescent, fuig de casa. Completament sola, pateix
estranys malsons recurrents. Per intentar superar-los participa
en un estudi, on coneix el Jeremy, el científic supervisor. Però hi
ha una cosa estranya en aquest estudi, i amb el pas dels dies els
seus malsons només fan que empitjorar.

Òpera prima de la també actriu inglesa Romola Garai, que a
través d’un film aparentment petit, ens ofereix una potent i
poderosa mostra d’horror feminista. La pel·lícula és profunda,
deliberadament misteriosa i, definitivament, com menys en
sàpiguen els espectadors, més salvatge serà el viatge.
Per això mateix, no us explicarem res més, l’heu de veure.

↘2
SON

Direcció: Ivan Kavanagh
País: Irlanda / Regne Unit
Any: 2021
Durada: 98 minuts
Intèrprets: Andi Matichak,
Luke David Blumm, Emile Hirsch
Quan un nen cau malalt misteriosament, la seva mare haurà de
decidir fins on està disposada a arribar per protegir-lo d'unes
forces aterridores que van estar presents a la seva vida passada.
Amb un pressupost ajustat, el director ens endinsa en un història
en que res és el que sembla, seguint a una mare i el seu fill
en un progressiu descens als inferns que ens donarà més d’una
sorpresa. Molt interessant proposta, sense concessions, amb
unes magnífiques interpretacions dels dos protagonistes. Andi
Matichak, a qui també em vist com a la neta de Laurie Strode a
la nova trilogia de Halloween, realitza un treball molt complert
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COME TRUE

Amb poc personatges, una protagonista que captiva a l’espectador des del primer moment, una estètica anys 80, una música
potent, i una història més que interessant, el director Anthony
Scott Burns, ens fa partícips d’una pel·lícula diferent, intrigant,
hipnòtica i suggerent.

↘4

PSYCHO GOREMAN
Direcció: Steven Kostanski
País: Canada
Any: 2020
Durada: 95 minuts
Intèrprets: Nita-Josée Hanna,
Owen Myre, Adam Brooks, Matthew Ninaber
Els germans Mimi i Luke ressusciten per error un senyor
de la guerra alienígena. Emprant un amulet màgic forcen el
monstre a obeir els seus infantils desitjos, cosa que acaba
atraient el seu petit barri dels suburbis a un exèrcit d'assassins intergalàctics.
Del director de “The Void”, que ja vam poder gaudir al Festival,
ens arriba aquesta estranya barreja de tot tipus de cinema
dels 80, des del gore més bèstia, al humor més tonto, passant
per les pel·lícules i sèries de fantasia, tipus Power Rangers.
Un film divertidíssim, desprejudiciat, amb sang i fetge i tant
absurda, que la converteixen en un festival dins del Festival,
que és on es gaudeix més. No us la perdeu.
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→1er Premi Concurs de Microrelats Adults 2021
AL FINAL DEL PASILLO

→3er Premi Concurs De Microrelats Adults 2021
QR

Allí estaba otra vez la niña, con su camisón amarillo y abrazando a su osito de peluche.
Llevaba una temporada sin verla pero, esa semana, la había visto todas las noches al final
del pasillo.
Eran visiones de pocos segundos, pero siempre lograba que un escalofrío recorriese todo mi
cuerpo. Era esa forma de mirarme. Siempre desafiante.
Pero tras ese espacio de tiempo, dejaba de verla. Se esfumaba ante mis ojos con la misma
rapidez con la que aparecía.
No entendía qué hacía allí. ¿Qué hacía esa criatura en mi casa?
Esa vez fue diferente.
Me miraba desde el fondo del corredor y, entonces, sin soltar su peluche, empezó a avanzar
hacia mí.
-¡Vete de mi casa! ¡Vete, vete, vete...!
Di un respingo. Nunca había escuchado su voz. Era una niña muy pequeña, pero gritaba con
fuerza y gran determinación.
Empezó a correr hacia mi sin dejar de gritar que me fuera.
Solo me dio tiempo a dar dos pasos torpes hacia atrás antes de que me alcanzara.
Para mi sorpresa la niña me atravesó y desaparecí. Me esfumé en el aire sin dejar rastro.

Estaba convencido de que sin la magia de una APP nunca la hubiese conocido. Sus amigos
le llamaban Donapepes por su desmedida afición a las aplicaciones.
«¡Ignorantes!» pensaba.
La conoció en «Zitapp», eligió el restaurante con «Food&Wine» y reservaron el hotel en
«Loverooms». Una noche perfecta.
Mientras ella dormía, feliz y satisfecho, recorrió con la mirada cada milímetro de aquel
cuerpo escultural. Al ver el original tatuaje de su nalga derecha fue consciente del tiempo
que llevaba sin usar su móvil. No pudo resistirse, tenía que saber que escondía aquel
código QR. Furtivamente, como un niño travieso que quiere ver sus regalos de reyes antes
de tiempo, lo escaneó con «Lekqr».
En la pantalla vio cómo la espalda de su cita se contorsionaba con crecientes convulsiones
que acabaron desgarrando la piel. Entonces aquel lado de la cama lo ocupó un ser diabólico que ágilmente se dio la vuelta y reptó hacia el móvil ayudado por unas afiladas garras
hasta inundar la totalidad de la pantalla con sus afilados dientes. Alucinado por la calidad
de las imágenes gritó de entusiasmo: ¡Joder! Solo cuando su cabeza comenzó a caer, fue
consciente de que aquello era realidad, pero no aumentada.

→2on Premi Concurs de Microrelats Adults 2021
TE PERDONO

Hacía semanas que te comportabas de modo extraño. Tras tantos años casados te conozco
como la palma de mi mano. Veía cómo te tensabas cuando en las noticias hablaban del
Descuartizador. Cómo disimulabas mal al tomar notas de lo que la policía denominaba
"errores que conducirían a su pronta identificación".
O tus torpes excusas cuando te llamaba y no estabas en casa.
Empecé a atar cabos cuando te sorprendí ensimismada frente a los enormes cuchillos de
cocina que tú misma compraste. Supe qué estaba sucediendo y lloré como un niño.
No. Tú no. Tú eras demasiado buena para eso.
Nunca he querido a nadie más que a ti. Por eso decidí darte la oportunidad de explicarte.
Tembloroso, pregunté por el motivo de tantos secretos y te derrumbaste. Me lo confesaste.
Lloramos los dos. Había miedo en tus ojos pese a que tú cometías el pecado.
Te abracé y te perdoné a pesar de todo. Pese a tus horribles actos. Porque te quiero, te dije
entre lágrimas. No hubo gritos. Ni en la primera ni en las demás cuchilladas.
Desde entonces cada día contemplo tus ojos, en el segundo estante de la nevera, entre
tus pies y tu bazo, y veo tu arrepentimiento por querer delatarme. Y te perdono de nuevo.
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→1er Premi Concurs de Microrelats Juvenils 2021
FANTASÍAS INFANTILES

→3er Premi Concurs De Microrelats Juvenils 2021
EL MONSTRUO Y LA PRINCESA

Jack se despertó sobresaltado, con la respiración entrecortada y asustado.
Se llevó las manos a los ojos y se echó a llorar. Su madre, le oyó y fue corriendo a su cuarto.
— ¿Qué ha pasado, cielo? —le preguntó preocupada.
—He tenido una pe... pesadilla. —murmuró él.
Hacía un par de días que el pobre Jack soñaba con esos horribles seres. Les tenía mucho,
mucho miedo. Todo había empezado con un amigo suyo, que afirmaba constantemente que
tales monstruos eran reales, y no paraba de contar sus terroríficas historias en el patio del
colegio.
La madre de Jack suspiró pesadamente.
—Bueno, cálmate un poco. Ya sabes que los humanos no existen. —le dijo, mirándole
dulcemente a sus tres ojos.

→2on Premi Concurs de Microrelats Juvenils 2021
LUCES
Cada noche antes de ir a dormir enciendo una linterna. Solo yo sé lo que hago, y solo yo
sé lo que significa: es un secreto. Tras unos minutos, la apago y cierro los ojos. Y siempre
sueño lo mismo, lo más placentero que podría imaginar.
Pienso que si alguien supiera lo que sueño me encerrarían. A veces cuando voy por la calle
me obsesiono con la idea de que la gente que me mira sabe todos mis secretos, aunque
normalmente se me pasa con bastante facilidad.

Esa noche recé para que él fuera un monstruo. Una forma inhumana, deforme, insospechable y terrorífica.
Pedí al cielo que sus puños fueran de escamas, sus cabellos de alambre, sus codos acabados en agujas punzantes, sus pies temibles troncos de árbol con pezuñas desgarradoras.
Me devané los sesos hasta autoconvencerme de ser una bella princesa, que raptada por
un temible ser había sido encerrada en el torreón más alto del reino. Todo para evitar recordar nuestra boda, el hecho que yo lo había elegido, mi padre emocionándose al verme
recorrer el pasillo de la iglesia.
Todo para pensar en él como un personaje de fantasía, alejado de nuestras amistades
compartidas, las rosas que me llevó en nuestra primera cita.
Y recé, recé desde lo más hondo, como no había hecho desde niña. Pedí a quienquiera que
estuviera en los cielos para que terminara el cuento, enviase un corcel blanco, un príncipe
azul que me alejara de esa pesadilla. Acabando con mi relato de terror, reduciendo los
golpes e insultos como actos sin sentido de un engendro sin corazón.

Solo si lo deshumanizaba, solo si me pensaba cautiva, era capaz de no llorar al escuchar
la puerta abrirse al final del día.

Pero entonces sucedió. Ese señor no dejaba de mirarme, y pensé que no era una alucinación, que realmente lo sabía. Quizás él, en verdad, lo sabía. Tuve un arrebato y de golpe me
sentí con la necesidad de cumplir mis sueños.
No era la primera vez que me ocurría, pero esta vez era diferente, porque él lo sabía, casi
parecía que viera a través de mí. Así que lo ataqué y acabé con su sangre en mis manos,
mi boca tenía un sabor metálico, mis manos color escarlata.
Esta noche he escondido su cuerpo, lo curioso es que ayer mi sueño se cumplió. Las luces
me han dado suerte.
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Jurats

JURAT 3er CONCURS CURTS

JURAT BLOGOS DE ORO
LAURA GARCÍA – Cine de Patio

JOAQUIM BUNDÓ

Nascut el 1976 a Sant Vicenç de Castellet, il·lustrador,
cineasta i dramaturg, va fundar la productora Mussol
produccions, realitzant 14 curtmetratges, entre ells
“Gentlemen”, o “Evil” amb Mari Cielo Pajares, tots dos
premiats a nivell internacional, i projectats al nostre
Festival. Com a dramaturg, ha escrit i dirigit 26 obres
de microteatre, com "L'espera" o "La teràpia", i 3 obres
de llarga durada, "Un encuentro sobrenatural", amb
Roger Pera, "He matat Paco" i té pendent d'estrena "Mal
llamp et mati", amb Joan Pera i Roger Pera. Recentment ha col·laborat al monòleg "Èxit" de Roger Pera,
que s'estrenarà properament.

Cofundadora y organizadora de los premios de cine
español independiente Blogos de Oro, en los cuales
ocupa el cargo de responsable de comunicación.
También ayudó a crear la web "Cine de Patio" donde
se ha especializado en escribir mini críticas de cine
español, ejerciendo además las labores de reportera
gráfica. Ha sido jurado de la crítica en diversos festivales de cine de toda España como Terrormolins e
Ibizacinefest.

MIKEL PEÑA – RavenHeart

KAREN MADRID

Adicto al cine desde siempre, adorando tanto ver películas como comentarlas y escribir sobre ellas. Así
nace su web RavenHeart, donde divaga de cuanto
celuloide pasa ante sus ojos. Miembro desde su fundación de los Blogos de Oro, ha participado para ella
como jurado en festivales como Nocturna, Marbella,
Donosskino o la Semana de Terror, así como formado
parte del comité de selección de cortos para estos
premios en sus últimas ediciones.

Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la
UAB, dirigeix i presenta el programa Quimèric
a Ràdio Sabadell, especialitzat en gènere fantàstic, en totes les seves vessants. Ha exercit de jurat en festivals de terror com el Sant
Cugat Fantàstic, el Fantàstik Granollers, els
premis Arkam, i recentment al 42, de literatura fantàstica. Així mateix, també ha col·laborat
amb Blogos de Oro en diverses ocasions.

JOSEP MARIA LUZÁN

Col·labora des de fa molts anys al portal de cinema de
terror, referent mundial d’aquest gènere, TerrorWeekend, escrivint crítiques de pel·lícules i cobrint com a
periodista tota mena de festivals cinematogràfics, tant
d’àmbit nacional com internacional. És coautor del llibre “Michael Haneke, La Estètica del Dolor”. Ha col·laborat també a diferents publicacions dins del Festival
de Cinema de Terror de Molins de Rei. I recentment ha
publicat la seva primera novel·la “¿Quién vive?”, que es
presenta al nostre Festival d’enguany.
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TOMÁS GUTIÉRREZ- Cine de Patio
Redactor especializado en cine clásico y de actualidad en la web "Cine de Patio" y cofundador
de los premios de cine independiente Blogos
de Oro. Su amor por el séptimo arte nació hace
más de cuarenta años y ha crecido entre Hitchcock y Wilder. Ha dado cobertura a diversos festivales de cine como el de Sitges o el Bcn Film
Fest, e incluso ha sido jurado de la crítica en
alguno de ellos como el de TerrorMolins.
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Entrega de premis

Pel·lícula del públic i cloenda

I per finalitzar el Festival d’enguany, hem decidit concentrar l’entrega de
tots els premis en una mateixa data, així doncs, el diumenge 20 de Març,
a partir de les 16:30 farem un acte amb l’entrega de la totalitat de premis.

I tot seguit projectarem, el micrometratge guanyador, així com els dos
curtmetratges guanyadors;

Els premis que s’entregaràn són els siguientes:
→Premi al millor microrelat
(escollit per un jurat expert)
→Premi Jorge Grau al millor micrometratge
(escollit pel jurat de Blogos de Oro)

→el 1er Premi del 3er Concurs de Curtmetratges i el Premi del públic al
millor Curtmetratge.
→En acabar seguirem amb, la pel·lícula
escollida en una renyida votació popular
realitzada a Instagram en les últimes
dies, on ha resultat guanyadora
“Tucker & Dale vs. Evil”.

→Premi de la crítica al millor Llargmetratge
(escollit pel Jurat de Blogos de Oro)
→1er Premi del 3er Concurs de Curtmetratges
(escollit pel nostre jurat expert)

“Tucker & Dale vs. Evil”

→2on Premi 3er Concurs de Curtmetratges
(escollit pel nostre jurat expert)
→Mencions especials del jurat
(a determinar pel nostre jurat expert)
→Premi del públic al millor Curtmetratge
(escollit pel públic, entre totes les jornades de curtmetratges)

“Mandy”

→I, per finalitzar, com a
Cloenda del nostre Festival,
la gran pel·lícula “Mandy”,
llargament reclamada per
tots vosaltres.
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Direcció: Juan de Dios Garduño
				
Duració: 10 min (2022 – Espanya)
Dues forces antagòniques lluiten pel
fill no nat d’una dona.
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Pel·lícula del públic i cloenda
TUCKER & DALE VS. EVIL
Direcció: Eli Craig
País: Canadà
Any: 2010
Durada: 90 minuts
Intèrprets: Tyler Labine,
Alan Tudyk, Katrina Bowden, Jesse Moss
Tucker i Dale, decideixen passar les vacances a una cabana
perduda al bosc, que s’acaben de comprar, amb el pla de
beure cervesa i matar el temps pescant, rodejats de natura. La pau es veurà truncada per un accident al llac, que
farà creure a un grup d'universitaris acampats a la zona,
que Tucker i Dale, són uns perillosos psicòpates assassins.
És una de les pel·lícules més intel·ligent i divertida dels últims anys. I no només del gènere, ja que partint dels tòpics
més típics de les pel·lícules “gore” i de sang i fetge, i gran
amb intel·ligència, els hi fa un gir genial cap a l'humor. Molt
divertida i recomenable.

MANDY
Direcció: Panos Cosmatos
País: Estats Units
Any: 2018
Durada: 121 minuts
Intèrprets: Nicolas Cage, Linus Roache, Andrea Riseborough, Bill Duke
La idílica vida del Rod i la Mandy en un bosc aïllat, serà brutalment destrossada per un culte hippie d’autèntic malson
i els seus endemoniats sequaços, que acaben amb la vida
de la Mandy. Això, propulsarà al Rod cap a una embogida
espiral de venjança, surrealista i molt violenta.
Una pel.lícula que no deixa indiferent a ningú. Amb un inici
pausat i de coneixement dels personatges, es converteix
en un viatge al.lucinogen i violent, en busca de venjança,
que ens porta a un Nicolas Cage totalmente desfasat, enmig d’una fotografía espectacular. Imprescindible.
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¿Buscas equipación en
Sabadell?
Maria Fortuny nº 20
93 727 51 01 - www.marvea.com
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Agraiments

AGRAÏMENTS
Aquest any per fí celebrem la nostra desena edició. Semblava que no podríem
arribar ja que per culpa de la pandèmia, vam haver de suspendre la novena edició
a la meitat del recorregut i l’any passat vam haver de canviar les dates per poder
celebrar al juny una edició presencial que vam anomenar la 9,5.
Però aquí estem i no podem deixar de donar les gràcies als espais que ens han
acollit en aquesta edició (Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa de Sabadell,
Cines Imperial, Ca l’Estruch, Biblioteques, Belles Arts), a les entitats col·laboradores, als nostres patrocinadors, a l’Ajuntament de Sabadell etc. Sense vosaltres i
amb la vostra ajuda no ho haguéssim aconseguit, encara que en algunes ocasions
us hem hagut de perseguir incansablement com a bons assassins de qualsevol
“slasher”, per aconseguir allò que se’ns havia promès.
Però nosaltres no defallim i no volem oblidar-nos del nostre estimat públic, tant el
que ve des de la primera edició com aquells que ens acabeu de descobrir. Gràcies,
gràcies, i moltes gràcies. Al cap i a la fí, això ho fem per vosaltres, per què ens
agrada fer-vos riure, fer-vos patir, fer-vos gaudir amb allò que més estimem: el
cinema de terror.
També una abraçada ben forta per tots aquells que ens aquests anys han format
part del Festival i per el gran (encara que reduït equip) que tenim ara.
Som els millors i per això hem aconseguit una desena edició tant fantàstica.
Moltes gràcies i a gaudir de la nostra 10 edició!

Anna Marín
Festival de Cinema de Terror de Sabadell
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