


B-RETINA 666: ENTRE LLUMS I OMBRES

Satanàs, Satan, el príncep dels dimonis, senyor de la foscor i rei de l'inframón. Llucifer, l'Àngel Caigut, Belial, 
Samael, l'Antiga Serp... El Diable rep multitud de noms i també se li percep de mil i una formes diferents, des 
de la perspectiva teològica del boc o el banyut de pell vermellosa fins a representacions més simbòliques i 
allunyades de la influència del cristianisme. No importa amb quina forma se li mostri, el seu sol esment ha 
resultat controvertit al llarg de la història. Perquè la seva funció tradicional ha estat la de representar la foscor 
enfront de la llum i la de servir com a protagonista d'històries moralitzadores per a lligar curt a qui gosés 
dubtar de la paraula del déu cristià, negant la veritable naturalesa de l'ésser humà: la seva dualitat, les llums i 
ombres que poblen el seu interior i que simbolitzen el seu veritable esperit. Ja que, igual que al cinema, fins i 
tot els "bons" tenen el seu costat fosc i els "dolents" les seves llums. I igual que la veritable naturalesa de l'ésser 
humà, el cinema també és, en essència, un joc de llums i ombres. Quan es nega aquesta dualitat, alguna cosa 
deixa de funcionar com cal, ja sigui en forma d'una pantalla en blanc o en forma de repressió, sigui 
autoimposada o sobre el proïsme.

El Diable, també en la pantalla, fa temps que va deixar de ser únicament aquest 
ésser mitològic, acèrrim rival de Déu. El satanisme simbòlic ho mostra com a signe 
de la veritable essència dual de la humanitat, del 
poder, de la cerca de la pura saviesa sense 
adulterar. El seu concepte abraça les llums i les 
ombres per igual perquè sense aquesta dupla res 
pot funcionar com cal... com al cinema. Per això el Diable no 
és només el mític ser banyut, sinó també un escriptor, un 
nen, un advocat, un policia o aquest veí que sempre saluda. 

El Diable pot ser qualsevol... fins i tot tu, que estàs llegint 
aquestes línies.Gaudeix de les teves llums, de les teves 
ombres i del festival que hem preparat en el teu 
honor.

¡Ave Satanás!



DIVENDRES 17
16:00 Repossession

18:00 B-RETINA VS CINE THE WARRIOR

22:45 #Shakespearesshitstorm

El Violador Infernal
Everything is Terrible! Presents: The Great Satan 

22:00 Actuació: Acherón Delacroix

dissabte 18

diumenge 19

12:00 Masterclass:
La Mujer y el Demonio
(por Las Bloody Girls)

14:30 Alucarda

16:00 CarousHELL

17:15 The Slashening:
The Final Beginning

19:00 Presentació:
La Hija del Periodista
(amb la presència de Marián Salgado)

20:00 ¿Quién puede matar a un niño?
(+ Q&A amb Marián Salgado)

11:00 Sessió Infantil: La Familia Addams:
La Tradición Continúa 

13:30 La Lluvia del Diablo

15:00 El Día de la Bestia

16:45 Herederos de la Bestia

18:30 Concurs de curtmetratges

22:45 Tuno Negro
(amb la presència del director Pedro Barbero)

* Amb l’actuació especial de: Factoria de Foc
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LOS CREADORES 
DE HARROW COUNTY 

PRESENTAN UNA FANTASÍA 
DE TERROR GÓTICO SOBRE 

UNA FAMILA DE BRUJOS 
EN CONFLICTO.

“UN CÓMIC ESPELUZNANTE Y 
FOLLETINESCO QUE PROVOCA 
TANTAS CARCAJADAS COMO 

SOBRESALTOS… Y A MENUDO AL 
MISMO TIEMPO”.

- PATTON OSWALT

“MANOR BLACK CONJURA MAGIA 
NEGRA DE LO MÁS MORTÍFERA 

PARA EVOCAR EN SUS PÁGINAS MIS 
HISTORIAS FAVORITAS DEL HORROR 

CLÁSICO, DESDE DARK SHADOWS 
A NIGHT FORCE… PERO AUN ASÍ 

LOGRA TRANSMITIR ADEMÁS 
UNA IMPRESIÓN DE ABSOLUTA 

ORIGINALIDAD”.

- JEFF LEMIRE (BLACK HAMMER)

ANUNCIO ZONA COMIC MANOR BLACK.indd   1 22/4/21   11:42

Director: Santiago Dellapé   País: Brasil 
Any: 2016   Duració: 100’

REPOSSESSION
Un home de mitjana edat perd el seu treball a la ciutat més cara del món. Mentre lluita 
per mantenir l'estatus de la seva família, els amaga la seva situació. L'estrès del 
moment i una sèrie de males decisions provocaran que una fosca força desperti i porti 
al protagonista a no distingir entre la realitat i els malsons.

Els joves directors de Repossession creen, amb un pressupost limitat, una atmosfera 
opressiva i un cruel retrat de la competitiva ciutat-estat de Singapur. Desdibuixant les 
fines línies que separen els gèneres cinematogràfics que toca (drama, cinema social i 
terror), la pel·lícula manté viva la nostra tradició d'arrencar el festival amb sorpreses 
inesperades a base de títols poc coneguts, els equips dels quals fan meravelles amb 
pressupostos summament limitats.
 

Director: Ming Siu Goh, Scott C. Hillyard   País: Singapur   Any: 2019 

Divendres - 16:00



Els púgils intercanvien mirades desafiadores mentre el públic rugeix de l'emoció. Estem, sens dubte, 
davant ho combat del segle.

A un costat del quadrilàter tenim a B-Retina, indiscutible campió de la Serio B nacional. Mossega el 
protector bucal després de donar un llarg glop de cervesa i posa cara de mala bava, però el públic sap 
que en el profund s'uneixo cacho de pa. Així i tot, saben que no salo a cap combat sense donar-lo tot 
de si. 

El seu adversari, Cinema the Warrior, compte con l'experiència de desenes de combatis i gaudeix d'un 
enorme respecte en el seu defensa del freak i el psicotrónico, especialment en el seu Barcelona natal. 
Es tira por damunt una cervesa artesana mentre crida “Por Wakaliwood!” i salta al quadrilàter per a no 
deixar titella con cap.

En aquest combat no hi haurà coques, hi haurà més aviat molt amor i companyonia, però el guanyador 
ho triarà el respectable. B-Retina combat con Everything is Terrible! Presents: The Great Satan (2018) 
i Cinema The Warrior con El Violador Infernal (1988). Després de la sessió, els vostres aplaudiments, 
insults i esbroncs marcaran el resultat de tan emocionant baralla. Qui s'emportarà el cinturó de la 
Serio B? Facin les seves apostes!

 
La vida i obra de Satan comptada a partir de 
la recontextualització de més de 2.000 
cintes VHS, des de vídeos musicals a clàssics 
del videoclub, passant per xous televisius o 
cintes religioses. Això és, en resum, The 
Great Satan.

10 anys de treball li ha portat al col·lectiu 
Everything is Terrible!, finalitzar aquest 
frenètic muntatge el resultat del qual oscil·la 
entre el videoart i la classe de vídeos de 
YouTube que un buscaria a les 7 del matí 
després d'una llarga nit de drogues i alcohol.

EL VIOLADOR INFERNAL
Damián Acosta Esparza va ser un prolífic director durant els anys 
80 i 90, arribant a rodar múltiples projectes cada any, gairebé 
tots ells amb pressupostos modestos o directament inexistents. 
El realitzador mexicà va demostrar al llarg de la seva carrera la 
seva vàlua com a realitzador tot terreny, conreador de gèneres 
amb una molt clara vena “exploitation”.

En aquesta fosca, satànic-eròtica, políticament incorrecta i, a la 
vegada, divertida cinta, Noè Murayama interpreta a Carlos "El Gat", 
un violador reincident que és condemnat a mort. Però Satanàs té 
un tracte per a oferir-li després de la barbacoa felina en la cadira 
elèctrica i retorna a "El Gat" a la vida sota unes condicions 
determinades...

PREMIERE Nacional

EVERYTHING IS TERRIBLE! PRESENTS:
THE GREAT SATAN

Director: Damián Acosta Esparza   País: México   Any: 1988   

Director: Lehr Beidelschies, Nick Maier, Dimitri Simakis   País: EEUU y el mismísimo Averno   Any: 2018   

Divendres - 18:00

Divendres - 20:00



ACTUACIÓ:
ACHERON DELACROIX
Acheron Delacroix és un mag que abraça la faceta fosca del mentalisme en els seus xous, en 
els quals les flors i els mocadorets de colors no tenen cabuda. Delacroix mescla el mentalisme 
més clàssic dels il·lusionistes de finals del segle XIX i principis del XX amb les noves tecnologies. 
En els seus espectacles es donen la mà l'espiritisme, la telepatia, la psicocinèsia, la hipnosi, 
l'escapisme i el faquirisme, confluint en un viatge que no deixarà a ningú indiferent.

Divendres - 22:00
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Celebrem els 50 anys de l'oncle Lloyd Kaufman en la indústria amb una doble sessió de la nostra 
productora i distribuïdora favorita: la famosament infame Troma que, després de 49 anys d'activitat, 
s'ha convertit ja en l'estudi independent més longeu de la història dels EUA.

Durant tres hores convertirem Cornellà en Tromaville. Per a això, projectem dos dels seus títols més 
recents: #ShakespearesShitstorm i The Slashening: The Final Beginning.

L'última pel·lícula dirigida per l'oncle Kaufman, 
alma mater de Troma, és una espècie de greatest 
hits de tot el que ha funcionat bé en les pel·lícules 
dirigides o produïdes per ell mateix durant els 
últims 30 anys. Humor àcid, cançons delirants, 
fluids corporals, cossos nus, el nihilisme dels 
orígens del punk, la comèdia autoreferencial... tot 
això té el seu moment en #ShakespearesShitstorm. 
Amb ella, Kaufman torna a reinterpretar l'obra del 
bard immortal gairebé un quart de dècada 
després de Tromeo i Julieta (1997) en una potinga 
de “mad doctors”, joves que s'enfronten a un 
amor prohibit, farmacèutiques despietades, 
“mitjans socials warriors”, drogues, merda de 
balena, cacics internacionals, un polsim de drama 
familiar i algun animal mutant amb forma de 
genitals masculins.

Pura Troma sense tallar.

#SHAKESPEARESSHITSTORM
Divendres - 21:25

Director: Lloyd Kaufman   País: EEUU   Any: 2020   PREMIERE Nacional
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ACTUACIÓ:
FACTORIA DEL FOC
Factoria de Foc és una colla de foc diferent, agermanats amb 
Factoria de So (Mallorca).

Transmetem la cultura tradicional catalana i balear en un 
espectacle de foc, amb professionals de la pirotècnia i el món 
dels dimonis i bèsties, i poder compartir les diferents formes i 
tradicions del foc mediterrani.

Els nostres Dimonis són més lúdics, divertits, més bromistes que 
malèfics, inquiets i capbuits que no podem estar mai aturats, 
fan dolenteries i trencadisses...

Barrejant la pirotècnia amb l'espectacle obtenint els Dimonis 
tradicionals del mediterrani.

Amb l'Entitat B-Retina, que realitza el cinema de terror aquest 
any... col·laborem per ser els Dimonis més entremaliats de la 
història... i que tothom que vagi ho passi d'allò més bé amb 
B-Retina i Factoria de Foc... no hi falteu...!!!

Agraïm amb molta estima, a l'Entitat B-Retina que ens han 
convidat a formar part del seu espectacle... i estem segurs que 
us encantarà...

FACTORIA DEL FOC

Divendres - Dissabte
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La vida i obra de Satan comptada a partir de 
la recontextualització de més de 2.000 
cintes VHS, des de vídeos musicals a clàssics 
del videoclub, passant per xous televisius o 
cintes religioses. Això és, en resum, The 
Great Satan.

10 anys de treball li ha portat al col·lectiu 
Everything is Terrible!, finalitzar aquest 
frenètic muntatge el resultat del qual oscil·la 
entre el videoart i la classe de vídeos de 
YouTube que un buscaria a les 7 del matí 
després d'una llarga nit de drogues i alcohol.

B-RETINA MARKET
Alguns diuen que som gent estranya, que som gent diferent. Justifiquen això perquè no tenim els 
mateixos gustos que ells, ens agraden coses ben diferents als gust usuals. Alguns pensen que venim de 
molt lluny, i tenen raó. Nosaltres no som normals, i tu què?
 
Nosaltres hem creuat un munt de galàxies estranyes, hem vist móns increïbles i hem travessat un 
nombre inimaginable de sistemes. Ens hem desplaçat per tot l’espai fins aconseguir aquesta creació, el 
nostre punt de trobada.

Ens agrada sentir que el B-Retina és un punt de trobada per a tota aquesta gent “estranya” , tota aquesta 
gent que no busca les mateixes coses que la resta. I per tal sigui un bon punt de trobada no només ens 
podem limitar a projectar material de veritable qualitat, també hem d’oferir un espai per compartir, per 
conèixer, per créixer, per xerrar i per compartir una cervesa en bona companyia. 
I aquest espai existeix, durant el dissabte i el diumenge, la plaça serà nostre. Gaudirem d’una barra per 
menjar i obtenir refrigeris (si, també cervesa!) i no ens aturarem aquí. El Market torna! Gaudirem d’una 
selecció d’stands que primera qualitat on hi trobareu pel•lícules, llibres, samarretes, bosses, xapes, 
col•leccionisme i molt més! 

Ets estrany? Diferent? Poc comú? Siguis com siguis, ets benvingut.  

No us perdeu l’oportunitat de trobar aquella pel•lícula que no aconseguiu enlloc, no deixeu escapar 
l’ocasió de descobrir aquell llibre tan especial ni de poder gaudir del disseny d’aquella samarreta tan ben 
pensada. 

Venim en to de pau i hem vingut per quedar-nos. 
 

Dissabte - Diumenge



Entender +

MASTERCLASS:
LA DONA I EL DIMONI
Les Bloody Girls són Aida i Elena, dues apassionades del 
cinema de terror i fantàstic que treballen en la indústria 
cinematogràfica. Bloody Girls és un projecte cultural en el 
qual ambdues analitzen i divulguen la representació de la 
dona al cinema de gènere i la seva relació amb altres 
formes artístiques i moviments feministes.

D'acord amb la temàtica triada pel nostre festival en 
aquesta 6(66)ª edició, les Bloody Girls ens proposen per a 
la masterclass d'enguany un viatge per les relacions entre 
la dona i el diabòlic al cinema. La temptació, la possessió i 
el lliurament al mal seran els tres pilars d'aquesta anàlisi 
en clau de gènere que ens brindaran Aida i Elena.

Dissabte - 12:00



menjar
ENTREPANS

Hamburguesa    

Hamburguesa Vegana

Frankfurt

Frankfurt Vegà

Llom

Vegà (Dissabte i Diumenge)

Broquetes (Dissabte i Diumenge)

Garrí (Dissabte i Diumenge)

Suplement de formatge

3,5€

3,5€

3€

3€

3,5€

3€

4,5€

4,5€

0,5€

beguda

PLATS 6€
2€PATATES FREGUIDES

Broquetes
Garrí
Llom
Hamburguesa
Hamburguesa Vegana

Cervesa

Cervesa Artesana Cornelia

Refresc

Aigua

Cafè Sol

Cafè Tallat

Cafè amb Llet

1,5€

3€

1,5€

1€

1€

1,2€

1,4€

* Tots els plats porten patates freguides
Només se serviran plats els Dissabtes i els Diumenges
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ALUCARDA,
LA HIJA DE LAS TINIEBLAS

Dissabte - 14:30

Quan una noia jove arriba a un convent després de la mort dels seus pares, una força maligna 
i misteriosa anomenada Alucarda es deslliga i sotmet a la noia i a la seva amiga.

Possessions demoníaques, culte al Diable i altres horrors en aquesta fosca cinta del mexicà 
Juan López Moctezuma, probablement una de les grans obres mestres del satanisme al cinema. 
Imprescindible.

Director: Juan López Moctezuma  País: México   Any: 1977  
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Dissabte - 16:00

Director: Steve Rudzinski   País: EEUU   Any: 2016  

CAROUSHELL PREMIERE Europea

Duke és un unicorn en uns cavallets. Duke odia el seu treball. Ha de deixar a aquests maleïts nens 
pujar-se'n al damunt durant hores cada dia de la setmana. Però un mocós provocarà la gota que 
satisfà el got.

Duke fuig dels cavallets i s'enreda en una sagnant carnisseria per a venjar-se. Matarà a aquesta 
criatura i a qualsevol que es creui en el seu camí.

Tan absurda com sona, CarousHELL és una breu, però intensa pel·lícula on la clàssica història de 
venjança aconsegueix cotes surrealistes d'idiotesa. Dóna el que promet: un unicorn venjador a la 
recerca de sang, molta gent idiota morint i constants “facepalms” d'incredulitat.



Dissabte - 17:15

Director: Brandon Bassham   País: EEUU   Any: 2021   

THE SLASHENING:
THE FINAL BEGINNING

PREMIERE Europea

5 anys després de la massacre de Long Island, Madison Santangeli (Addie Weyrich) es trasllada a 
Brooklyn per a tractar de superar el suïcidi del seu pare. De sobte, tothom al seu voltant comença a 
morir misteriosament. És una coincidència o algú està enviant un missatge a Madison?

Slashening: The Final Beginning és la seqüela al “slasher” The Slashening (2015), seguint la nostra 
tradició de projectar segones o terceres parts de pel·lícules els lliuraments anteriors de les quals no 
hem projectat. Però no es preocupin... no és en absolut necessari haver vist la primera part per a 
seguir el fil a aquest “slasher” amb pinzellades de comèdia, molt més grotesc i animat que el seu 
antecessor.



¿QUIÉN PUEDE MATAR
A UN NIÑO?

En un món just, ¿Quién puede matar a un niño? no necessitaria 
presentació. Per desgràcia, malgrat el seu estatus de pel·lícula 
de culte entre els aficionats al fantàstic, una de les dues joies 
que Chicho Ibáñez Serrador va rodar per a la pantalla gran (al 
costat de l'excelsa La Residencia) continua encara sent un 
secret per al gran públic.

Dos turistes viatgen a l'illa d'Almanzora, on aviat s'adonaran que 
no hi ha ni rastre d'un sol adult en tota l'illa. La nostra convidada 
especial, Marián Salgado, va interpretar en aquest clàssic del 
terror nacional a una de les misterioses nenes de la fictícia illa 
d'Almanzora i serà present després de la projecció per a 
compartir els seus records i vivències durant el rodatge.

Dissabte - 20:00
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
LA HIJA DEL PERIODISTA 
Marián Salgado té molt a comptar. La nostra convidada especial 
d'aquesta edició va ser actriu de nena i en el seu primer llibre, 
l'autobiogràfic La filla del periodista (Applehead Team), nua els seus 
records i els tradueix en lletres sinceres i emotives. Va ser una de les 
nenes de Qui pot matar a un nen? (1976), un dels dos clàssics de 
Chicho Ibáñez Serrador, a més de protagonista en La Endemoniada 
(1975) i la veu de Reagan en el doblatge original de l'Exorcista (1973). 
Fora de la pantalla gran va interpretar multitud de personatges en 
teatre, televisió i ràdio. Una nena que es va veure obligada a madurar 
precoçment entre bastidors. Un relat de pura humanitat escrit no sols 
per a saber perdonar a uns altres, sinó també a una mateixa.

Comptarem amb la presència de la seva autora i amb una sessió de 
preguntes i respostes posterior.

Dissabte - 19:00

Director: Amando de Ossorio   País: España   Any: 1975   
Amb la presència de la seva protagonista. Marián Salgado.
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Dissabte - 22:45

Director: Pedro Barbero, Vicente J. Martín  País: España   Any: 2001  
TUNO NEGRO
Tuno Negro neix després de diversos anys d'èxit d'aquella ona de slashers que van inundar les 
cartelleres de tot el món després de l'èxit de la saga Scream de Wes Craven, a la fi dels 90. Si bé en 
aquells anys van sorgir diversos títols del gènere rodats en el nostre territori (El Arte de Morir, Más 
de Mil Cámaras velan por tu seguridad, etc.), l'autèntic “slasher” cañí és sens dubte la cinta que 
homenatgem.

Mesos després de complir-se el seu 20è aniversari, Tuno Negro continua sent una divertidíssima 
mostra de “slasher” de manual, però adaptat al seu privilegiat entorn en la Universitat de Salamanca. 
Amb una història que adapta les regles del (sub)gènere a les tradicions locals, Tuno Negro està 
concebuda per a ser una festa en sala. Perquè aplaudir quan Enrique Villén reparteix trets a tort i a 
dret és una obligació.

Amb la presència del seu director, Pedro Barbero
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Diumenge - 12:00

LA FAMILIA ADDAMS:
LA TRADICIÓN
CONTINÚA

SESSIÓ INFANTIL:

Director: Barry Sonnenfeld   País: EEUU   Any: 1993 

Probablement un dels èxits dels 90 amb més reposicions en 
la sobretaula televisiva durant tota la infància dels quals ja 
comencem a pentinar algun cabell blanc. Si ets dels nostres 
i vols que el teu fill/a vegi en pantalla gran aquest clàssic 
sobre una meravellosa família aparentment disfuncional, 
però en el fons, molt més funcional que la família mitjana, 
aquesta és la teva oportunitat. Gaudeix amb Dimecres 
posant potes enlaire el campament d'estiu, amb l'amor etern 
de Gómez i Morticia i amb l'oncle Fètid tractant de 
sobreviure a una Joan Cusack en manera vídua negra.

Versió doblada al castellà per al plaer dels més petits.



SUSCRÍBETE DESDE 6 € AL MES
WWW.PATREON.COM/AQUEMARROPAPODCAST

A QUEMARROPA

¿Y LO PRÓXIMO?
DESCÚBRELO

EL 13 DE SEPTIEMBRE
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El diumenge és dia d'anar a missa, amb la qual cosa us presentem 
tres pel·lícules temàtiques (dues de ficció i un documental) sobre 
els quefers demoníacs del Príncep de les Tenebres: La Pluja del Diable (1975), El Dia de la Bestia 
(1995) i Herederos de la Bestia (2016).

Començant per un clàssic infravalorat de Robert Fuest, seguirem amb la que resulta la pel·lícula 
sobre satanismo i ocultisme més important del nostre país: El Dia de la Bestia, de l'incombustible 
Álex De La Iglesia. Per a finalitzar, comptarem amb la presència de part de l'equip de direcció del 
documental Herederos de la Bestia per a esmicolar els secrets del rodatge del clàssic dirigit per 
Álex De La Iglesia.

LA LLUVIA
DEL DIABLO 

Diumenge - 13:30

Director: Robert Fuest   País: EEUU   Any: 1975 

William Shatner, Ernest Borgnine, Ida Lupino i 
una secta satànica a Mèxic. Què podria sortir 
malament en aquesta equació?
Una altra de les retrospectives temàtiques que 
us presentem en aquesta edició. L'enorme 
Robert Fuest (artífex de joies com L'abominable 
Dr. Phibes o De sobte la foscor) dirigeix 
aquesta història d'humans fosos i venjança 
bidireccional que compta amb una imatgeria 
que més volguessin per a si moltes produccions 
modernes.



En un món just, ¿Quién puede matar a un niño? no necessitaria 
presentació. Per desgràcia, malgrat el seu estatus de pel·lícula 
de culte entre els aficionats al fantàstic, una de les dues joies 
que Chicho Ibáñez Serrador va rodar per a la pantalla gran (al 
costat de l'excelsa La Residencia) continua encara sent un 
secret per al gran públic.

Dos turistes viatgen a l'illa d'Almanzora, on aviat s'adonaran que 
no hi ha ni rastre d'un sol adult en tota l'illa. La nostra convidada 
especial, Marián Salgado, va interpretar en aquest clàssic del 
terror nacional a una de les misterioses nenes de la fictícia illa 
d'Almanzora i serà present després de la projecció per a 
compartir els seus records i vivències durant el rodatge.
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Diumenge - 15:00

Director: Álex de la Iglesia  País: España   Any: 1995  

EL DÍA DE LA BESTIA
El Día de la Bestia no és només un clàssic de culte per ser una de les cintes espanyoles de gènere més 
taquilleres dels 90, ni tampoc per haver-se convertit en un clàssic pop sobre el satanisme o en una de 
les pel·lícules que van obrir portes i senderes a nous directors especialitzats en cinema de gènere. Ho 
és per mèrit propi, des de la seva concepció. Per hilarant, per desmesurada, per divertida i per 
descarada.

Veuen a gaudir-la en pantalla gran i alça les banyes ben alt.
 



Personal de control i seguretat

grups musicals i artistes

Muntatge de carpes

Equips de so i llums

garlandes

El teu esdeveniment, el nostre repte.

www.versatilproduccions.com

decoració personalitzada
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Diumenge - 16:45

HEREDEROS
DE LA BESTIA
Director: Diego López, David Pizarro   País: Espala   Año: 2016 
En aquest documental, Diego López i David Pizarro entrevisten una llarga llista de noms clau per a 
entendre el cinema fantàstic autòcton en relació amb el clàssic de culte El Dia de la Bestia (1995). Des 
de membres clau del seu equip, com el seu director Álex De La Iglesia o el guionista Jorge 
Guerricaechevarria, a directors de gènere com Paco Plaza o Jaume Balagueró, passant pel crític i 
director del Festival de Sitges, Ángel Sala, o el músic Cessar Strawberry. Tots ells analitzen per què 
pràcticament 3 dècades després el clàssic d'Álex De La Iglesia continua sent el referent habitual a 
l'hora de referir-se al fantàstic espanyol contemporani, barrejant el cinema de gènere amb la tradició 
nacional de la comèdia més esperpèntica i salvatge.
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Diumenge - 18:30

6è CONCURS DE
CURTMETRATGES
OBRES FINALISTES

Horrorscope - Pol Diggler
Estaba Cantado - Cristian Casado, Dennis Gleiss
Avistament 1978 - Guillem Miro
Meat the Family - Javier Méndez Cañada
No podrás volver nunca - Mónica Mateo
Re-Animal - Rubén Garcerá Soto
Survivers - Carlos Gómez-Trigo
¿Sigues ahí? - Mónica Zamora
Un coche cualquiera - David P. Sañudo
Chicha Sentai - Rogger Vergara Adrianzén

PREMIS
PREMI AL MILLOR CURT - 500€ i Trofeu

PREMI AL SEGON MILLOR CURT - Trofeu i Pack Sorpresa

PREMI AL MILLOR PITJOR - Pack Cornelia

Elegit pel públic

Elegit pel públic



Gràcies per gaudir el cinema, encara que no estigui protagonitzat per superherois.

Gràcies per no llevar-te la màscara per a tossir. De debò, quin problema té aquesta gent?

Gràcies per confiar en la cultura.

Gràcies per comptar fins a deu i mantenir la calma quan seus a la sala i escoltes a algú dir: "Diran el 
que vulguin, però estic convençut que el 5G és una arma massiva de control mental".

Gràcies per no beure ni menjar dins de la sala.

Gràcies per decidir que aquest és un mal any per a fer abraçades i petons a tots els espectadors del 
festival.

Gràcies per no pixar fora i baixar la tapa.Gràcies perquè entenent que els mitjans de producció 
pertanyen al poble i que el capitalisme ens està ofegant lentament en una voràgine de consumisme, 
no decidiràs començar una revolució del proletariat a la meitat d'una de les pel·lícules del festival.

Però per sobre de tot, GRÀCIES per venir i confiar en nosaltres (especialment enguany).

Resisteix!

William Shatner, Ernest Borgnine, Ida Lupino i 
una secta satànica a Mèxic. Què podria sortir 
malament en aquesta equació?
Una altra de les retrospectives temàtiques que 
us presentem en aquesta edició. L'enorme 
Robert Fuest (artífex de joies com L'abominable 
Dr. Phibes o De sobte la foscor) dirigeix 
aquesta història d'humans fosos i venjança 
bidireccional que compta amb una imatgeria 
que més volguessin per a si moltes produccions 
modernes.

AGRAÏMENTS

FESTIVAL DE CINEMA SÈRIE B DE CORNELLÀ
B-RETINA




