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INTRODUCCIÓ
Segurament t'estaràs preguntant si aquesta edició del B-RETINA es crea per idolatrar la figura de Nicolas Cage
o si les sospites són certes: amb el pas del temps s'ha convertit en un bufó, un actor vingut a menys que viu d'un
record llunyà , ja ningú el pren seriosament, només fa pel·lícules de sèrie Z i aquesta edició es crea per riure'ns
d'ell. Sentim decebre't, però estàs equivocat, Nicolas Cage és un enviat de DÉU i t'ho demostrarem.
Un oscaritzat actor com Tom Hanks un dia bo aconsegueix una actuació del 100%, però el nostre amic Nick
aconsegueix una actuació del 200% a cada escena. Si es pogués mesurar el nivell d’actuació amb un visor de
Dragon Ball, explotaria en superar els nivells d’actuació normals.
Nick no entén de mitjana, si necessita estar trist en una escena, es converteix en la persona més trista que ha
trepitjat el nostre planeta en la història. Si a Nick li demanen que deixi anar la seva ràbia… és millor que t'allunyis
uns metres, perquè reaccionarà com un volcà i el terra tremolarà de tal manera que creurem que la fi del món
ha arribat. Si congeles una pel·lícula en un moment, quan arriba al màxim d'interpretació possible per un ésser
humà, podràs veure una tènue aura al seu voltant, són petites partícules de pur talent supurant.
Nick ho dona tot pel seu ofici sense importar el pressupost de la pel·lícula, per tant, ho dona tot pels espectadors.
És dels pocs actors que sents que gaudeix tan actuant, com nosaltres veient-lo. Si no fos un negoci
multimilionari, igualment ell seguiria fent pel·lícules, perquè estima el cinema per sobre de totes les coses. Hi ha
una humilitat i sinceritat en la seva manera d'actuar que no som capaços de veure a la resta dels actors; cosa
que el converteix en algú únic, una raça en perill d'extinció entre actors preocupats per les xarxes socials i què
diran.
A nosaltres només ens queda estar agraïts per algú que s'esforça tant per donar aquests moments inoblidables.
Envieu-li amor, abraçades i uniu-vos a la seva secta (si decideix crear-ne una, esperem que sí).
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Un geni, un mem amb potes, un aprofitat amb sort, o un actor amb pedigrí?
Com diuen als pobles… I tu, de qui ets?
Siguis fan, detractor o l'absoluta indiferència personificada, segur que Nicolas Cage ha passat per la teva vida
d'alguna manera. Des de B-Retina ens hem atrevit a allò que molts festivals segur que han pensat, però mai no
s'han atrevit: retre homenatge en la nostra temàtica i leitmotiv de la present edició a un dels actors més prolífics
de la nostra era.
Amb el nostre Cicle Cage volem representar 3 de les èpoques més notables de la carrera del nostre Nick: els
seus inicis gens menyspreables, la seva època daurada i el començament de la caiguda en picat d'una carrera
que, per sort, ha tornat a redreçar-se amb els anys gràcies a projectes de qualitat indubtable com les recents
Pig (2022) o Color Out of Space (2019).
Com a representació dels seus inicis, comptarem amb la genial Vampire's Kiss (Besos de vampiro, 1988), en què
el tiet Cage interpreta un agent literari al qual se li'n va la pinça quan s'obsessiona amb que una de les seves
clientes és una vampiressa que li ha mossegat. Hi trobem 999 de les 1000 expressions facials del nostre amic.
Pel que fa a la seva època daurada, que millor que l'èpica The Rock (La roca, 1996) per tornar-la a gaudir en
pantalla gran? Michael Bay fent el que sap fer millor: acció i explosions per un tub amb un repartiment d'autèntic
luxe i amb un Nick Cage en estat de gràcia.
Per últim, ens ha resultat molt difícil quedar-nos
amb només un dels esperpents que el tiet Cage va
rodar durant la seva època de drogues, deutes i
descontrol. Finalment, pensem que fer una
pel·lícula horrible que a més adapta de manera
insultant un clàssic del gènere era un doble triomf
per a la nostra estimada i respectable audiència.
Així que ens decidim per The Wicker Man (2006),
perquè tots puguem gaudir en pantalla gran allò
de “not the bees!”.
I si et pensaves que les pel·lícules d'aquest cicle
retrospectiu serien els nostres únics homenatges
i picades d'ullet a Sir Cage, t'equivoques. Vine cada
dia al festival i ho podràs comprovar!
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Dimarts - 21:00

C

LAGUNAS:
LA GUARIDA DEL DIABLO

Director: MarcINAUGURAL
Carreté País: España
SESSIÓ

Año: 2022 Duración: 86”

Director: Marc Carreté País: España Any: 2022 Durada: 86”
Amb la presència de Marc Carreté, Joan Frank Charansonnet i part de l'equip de la pel·lícula
Josuè viu com un ermità en una casa al mig del camp on cuida el seu germà, que no surt de casa a causa del seu
estat. Manté la botiga de queviures heretada del seu pare i malviu amb la fe, l'alcohol i les cures al seu germà
com a pilars bàsics de la seva existència.
Quan el seu germà escapi de casa i creui el seu camí amb Abigail, l'única persona que Josuè pot considerar una
amiga, la seva vida canviarà per sempre i caminarà cap a senders foscos i perillosos.
La nova pel·lícula del realitzador i productor català Marc Carreté (Asmodexia, After the Lethargy) s'endinsa als
racons més foscos de la condició humana i acaba en una demostració de força absoluta del seu protagonista,
Joan Frank Charansonnet, que ocupa la pantalla durant pràcticament la totalitat del metratge i ens aporta un
dels personatges més turmentats del fantàstic nacional dels darrers anys. Amb influències clares de l'american
gothic, gaudirem de l’estrena catalana i de les sorpreses que Lagunas, la guarida del diablo amaga.

Dimecres - 21:00

Podcast

ESTE PODCAST
ES CANON
Amb Sergi Noguera i Cristian Tomé

“Este Pódcast es Canon” el van crear en Cristian Tomé i en Sergi Noguera
per donar curs a la seva passió pel cinema, la cultura pop, utillatge i molts
altres temes dels quals mai pensaríeu que hi ha converses.
Com que no en tenen prou amb els especials de les seves pel·lícules
favorites i amb el clar objectiu d'acabar amb tot el temps lliure que els
quedava, decideixen fer un noticiari setmanal on repassar l'actualitat
cinematogràfica i les estrenes més esperades, sempre en clau d'humor,
intentant conservar el poc seny que els queda.
El 1972 van ser empresonats per un delicte que no havien comès, no van
trigar a escapolir-se de la presó en què es trobaven reclosos, avui buscats
encara pel govern, sobreviuen com a soldats de fortuna, si vostè té algun
problema i se'ls troba potser podrà contractar-los …

Podcast

Dijous - 21:00

ESTAMOS VIVAS
Amb Javi Parra i Xavi Sánchez-Pons

A l'estiu del 2021, després de molts anys d'una
amistat forjada gràcies a la seva passió pel
fantàstic, Xavi Sánchez Pons i Javier Parra
(crítiques de cinema, de cultura i mamarratxes
a parts iguals) donen llum verda a un anhelat
projecte personal. Neix així ¡Estamos Vivas!, el
pòdcast de cinema de terror que no sabies que
necessitaves, en el qual tenen cabuda des de les
darreres novetats estrenades a sales
comercials, fins a aquelles joies invisibles
rescatades d'entre els reductes del trash, la
sèrie B i l'underground.
Ara, els Javis del Terror™ arriben a B-Retina amb
un episodi en rigorós directe (i en total sintonia
amb l'esperit del festival) dedicat a Troma.
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Divendres - 17:00

THE STYLIST
SECCIÓ OFICIAL A COMPETICIÓ

Director: Jill Gevargizian País: EEUU Any: 2020 Durada: 105’
Claire (Najara Townsend) és una perruquera que, de vegades,
s'emporta a casa alguna cosa més que la satisfacció d'una feina ben
feta. Quan coneix l’Olivia (Brea Grant) i ella li demana que la pentini pel
seu casament, les seves rareses i el seu secret estil de vida
amenacen de sortir a la llum.
Considerar The Stylist tan sols un slasher és ser massa simplista. Perquè
allò que la directora Jill Gevargizian ens proposa amb la seva òpera prima
en abordar-la des d'una perspectiva psicològica i emocional, va més enllà
del que el gènere ben esmolat ens sol plantejar.
empre ens agrada obrir el cap de setmana del festival amb una
sorpresa que s'allunyi del to habitual de la nostra programació, i
aquest any, aquesta funció la portarà a terme el debut de Gevargizian
al llargmetratge. Passa per la pelu i arriba d'hora per no perdre-la.
Tant de bo no t'atengui la Claire!

Viernes - 19:00

HOUSEWIFE ALIENS
VS GAY ZOMBIES

SECCIÓ OFICIAL A COMPETICIÓ

Director: Andreas Samuelson País: Suecia Any: 2020 Durada: 95”
Amb la presencia del director Andreas Samuelson
Una mestressa de casa assassina és ressuscitada gràcies
a una criatura alienígena, mentre un home gai infeliçment
casat és posseït per un dimoni i convertit en un zombi. Les
dues criatures infernals deslliguen el caos mentre dos
policies de poca munta els hauran de parar els peus i
salvar el món.
Housewife Alien vs. Gay Zombie pren el millor del trash i
la sèrie B per passar-ho pel seu filtre queer. El resultat no
podria ser més divertit: humor, efectes pràctics i un munt
de bogeries de les quals John Waters n’estaria orgullós. Un
treball que hem volgut recuperar de les profunditats
d'Internet per tornar-lo on es mereix: una sala plena de
dements.
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Divendres - 22:30

B-RETINA VS CUTRECON:

SGT KABUKIMAN NYPD
VS PUMA MAN

Cutrecon és un festival veterà que celebra el millor del pitjor del cinema, omplint sales madrilenyes per tot
arreu. No contents amb això, els seus perpetradors dediquen tot l'any a preparar sessions especials que els
agrada anomenar “cinema cutre”, creant traumes irreversibles en innocents espectadors.
No ens podem sentir més identificats amb la seva feina, raó per la qual ja fa uns anys que tots dos festivals
vam establir una amistat que ha agermanat els nostres projectes. Així que era qüestió de temps que el
compromís es formalitzés en una nit de cutrisme i destrucció a Cornellà.
El nostre versus va néixer a la passada edició de B-Retina. El funcionament és simple: convidem a un festival
amic a escollir una pel·lícula el més infame possible, n’escollim una de temàtica similar i us plantem les dues a
la cara perquè decidiu, mitjançant insults, quina és la pel·lícula que més us ha agradat i quina és la que menys.
El cinturó del B-SÈRIES WORLD CHAMPIONSHIP torna a estar en joc!
Per a aquesta ocasió, comptarem amb la presència de Juan Pérez, programador de Cutrecon que estarà
representant el festival amb Puma Man (1980, Alberto de Martino). Per continuar la línia de superherois
infames, B-Retina aposta per un clàssic de Troma —perquè ja sabeu que ens agrada més Troma que a Abascal
menjar el pa de l'ase— com és Sgt. Kabukiman NYPD (1991, Lloyd Kaufman/Michael Herz).
Això sí que és un xoc de titans!

A

Dissabte - 12:00

HOMENATGE A:
SEBASTIÀ D’ARBÓ

El professor Sebastià D’Arbó neix l’any 47 a Terres de l’Ebre. La seva vida professional ha oscil·lat entre títols
diversos com a psicòleg, periodista, guionista, escriptor, productor, realitzador i editor tant de cinema com de TV,
però pel que és més conegut és per la seva faceta d'investigador dels fenòmens esotèrics i paranormals.
Al llarg dels anys 80, D’Arbó desenvolupa la seva carrera al cinema, aportant a la seva filmografia títols
emblemàtics com el seu primer llargmetratge Viaje al más allá o El ser. Per la seva aportació a l'àmbit del
cinema fantàstic i per la seva implicació constant i contínua amb el cinema de gèneres, des de B-Retina
rendirem homenatge a la seva trajectòria, projectant el seu primer llargmetratge. La projecció anirà precedida
per una presentació del mateix Sebastià D’Arbó amb l'autor Diego Peñalver del seu llibre Viaje al más allá.

Eduard Gibert, 8
Cornellà de Llobregat
fusio.cornella@gmail.com
fusio.cornella
Reserves: 93 187 66 24
(telèfon o whatssap)

Dissabte - 16:00
La pel·lícula anirà precedida per la projecció del curtmetratge MORIRÍA POR VOS

THIRST

SECCIÓ OFICIAL A COMPETICIÓ
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Director: Steinþór Hróar Steinþórsson, Gaukur Úlfarsson País: Islandia Any: 2019 Durada: 90”
Una dona drogodependent és acusada d'assassinar el seu germà. Quan l'alliberen per falta de proves, coneix un
vampir gai i centenari amb què combatrà una secta alhora que escapen d’un àvid i persistent detectiu.
Thirst és una sorpresa molt grata que, tot i haver estat produïda el 2019, ha passat de puntetes pel nostre país i
comptarem amb l’estrena nacional. Hi trobem un fi humor nòrdic, cert debat social des de la teoria queer i
quantitats ingents de sang, vísceres i alguna salsitxa.
La pel·lícula anirà precedida pel curtmetratge Moriría por vos, rodat íntegrament a Cornellà. Un grup d'amics,
durant una nit de festa desenfrenada i esbojarrada, deuran enfrontar-se a esdeveniments paranormals i
terrorífics que els faran témer per les seves vides.

Dissabte - 18:00

PRESENTACIÓ LLIBRE:

LAS 100 PRIMERAS
PELÍCULAS DE
NICOLAS CAGE

Quantes pel·lícules de Nicolas Cage has vist? Pràcticament, qualsevol ésser humà ha vist, almenys una vegada a
la vida, els gestos i escarafalls del mític actor després de quatre dècades de carrera, construint una filmografia
en què conviuen obres mestres amb “infrapel·lícules” demencials. La seva mítica intensitat ha donat lloc a tota
mena de llegendes. És cert que es va menjar un escarbat rodant una escena? Es va arrencar dents per sentir
millor el dolor? Té el seu propi mètode interpretatiu basat en conceptes xamànics?
Totes aquestes preguntes i moltes més són respostes a Las 100 primerAs películas de Nicolas Cage, un llibre únic
per celebrar un actor irrepetible.
Comptarem amb la presència dels seus autors Paco Alcázar i Torïo García.

CARACÉ
CARACÉ

@CaraceCornella
@CaraceCornella
C/Rubio
i Orsi 268.
Cornellà
(Barcelona)
C/Rubio
Ors 268.
Cornellà
(Barcelona)
Reservas
93.140.57.89/673.99.98.02
Reservas
93.140.57.89/673.99.98.02

Dissabte - 19:00
La pel·lícula anirà precedida per la projecció del curtmetratge DESPEDIDA SANGRIENTA 2

SLASHER

SECCIÓ OFICIAL A COMPETICIÓ
Director: Alberto Armas Díaz País: España Any: 2022 Durada: 100”
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Amb la presencia del director Alberto Armas
Julio ha fet 18 anys i la seva mare li fa un esperadíssim regal: la màscara amb què el seu pare, assassí en sèrie,
matava les víctimes. Mentre un grup de joves visita el poble on viu el juliol, aquest tractarà de complir les seves
noves obligacions.
Slasher queda definida pel seu propi títol, però també intenta allunyar-se dels clixés associats al gènere jugant
amb la perspectiva i col·locant l'assassí com a peça central de la trama en lloc de com un mer antagonista armat
i emmascarat.
Òpera prima del realitzador Alberto Armas, comptarem amb la seva estrena nacional al festival.
Prèviament, tindrem la projecció especial del curtmetratge Despedida Sangrienta 2, un sentit homenatge al
terror dels anys 70/80 rodat pels germans Baba. Ens explica la història de Regan i DJ, a més de la dolça Julie (amb
qui no tenen res a veure), però totes emprenen un viatge juntes per la Ruta 112, on el destí els té preparat un
horripilant final.

93 377 77 57
@PLATSCORNELLA
@REST.PLATS
Mossen Joaquim Palet, 5 · 08940 Cornellà de Llobregat

Dissabte - 21:00

ATOMIC LEOPARDS

Concert exterior

ATOMIC LEOPARDS és un grup format el 2005 per Santi i David Lluch, alhora membres dels mítics Hellbilly Club.
Van néixer per pura diversió. Van començar a tocar i a gravar adaptacions de cançons que els havien influït i
finalment va resultar ser més que un entreteniment.
L'estil del grup es nodreix de força influències amb una sòlida base de clàssic rock’n’roll i rockabilly amb tocs de
blues, country, swing i instrumentals barrejats amb el seu característic toc personal.
La gran majoria dels temes que interpreten estan pensats i formats per aquests germans. També cal destacar
que els germans Lluch són músics prestigiosos amb més de vint anys d'experiència als escenaris i una infinitat
de concerts al llarg del país i la resta d'Europa.
Entre molts altres, han col·laborat o format bandes paral·leles amb artistes de la talla de “Sigue Sigue Sputnik”,
“The Polecats”, “The Quakes”, “Matchbox”, “Los Rebeldes”, “Jungle Tigers”, Johnny Red y d’altres. Han concedit
diverses entrevistes i han aparegut en diversos mitjans de comunicació com Catalunya Radio, Enderrock TV i La
2 de RTVE, etc. i com a banda sonora de pel·lícules com La mujer Ilegal. Tenen diversos discos, un EP i diversos
singles al mercat.

Dissabte - 22:30

HOMENATGE A:

JAVIER BOTET

A Javier Botet cal estimar-lo. No pot ser altrament. Un paio que ha encarnat desenes (sino centenars) de
monstres per tot el món, treballant en superproduccions i amb directors de primera línia, tant com en projectes
minúsculs amb amics, es mereix tot el nostre respecte i admiració. És l'equivalent a aquesta banda de música
que ho dona tot tant amb 5 com amb 5.000 persones al públic. És per això que tots els festivals del món hauríem
d'estar rendint-li constantment homenatges.
Mentre els altres es decideixen, nosaltres ens hi llancem, i aquest any lliurarem el nostre Golden Ticket a aquesta bèstia d'incommensurable bondat. I encara que no podrà estar de forma presencial a causa dels seus
compromisos laborals (o com ell diu, té l'agenda amb menys forats que el vestit de Catwoman), podreu veure
d'una manera molt especial l'homenatjat, a més de gaudir-ne amb una cuidada selecció dels seus curtmetratges
més hilarants. No us ho perdeu!

Dissabte - 23:30

EATING MISS CAMPBELL

Director: Liam Regan País: Reino Unido Any: 2022 Durada: 84”
Amb la presencia del director Liam Regan

El director Liam Regan és un vell conegut pels fans de Troma. Implicat des de fa més d'una dècada en multitud
de projectes de la companyia del tiet Lloyd Kaufman, en què fins i tot va realitzar alguns cameos, Regan és un
ferm defensor del cinema sèrie B i low cost. Era inevitable que el seu amor pel gènere desemboqués en el
rodatge dels seus propis projectes, i així va ser el 2016 quan va publicar la seva òpera prima My Bloody Banjo, un
festival de sang, fluids i rialles.
Fa tot just unes setmanes, estrenava el seu segon treball al Fright Fest de Londres, titulat Eating Miss Campbell.
El mateix realitzador fa broma constantment en dir que no és més que Bloody Banjo 2 i, efectivament, la fórmula
és molt similar, només que la voluntat de molestar i ficar el dit a la nafra a tots els col·lectius sigui possible és
molt més notable en aquest nou esforç. Es nota que els seus anys a Troma no ha estat en va. No us perdeu
l’estrena europea d'aquesta bogeria i descobriu si sou capaços d'aguantar constants provocacions i fluids de
tots els colors i consistències.
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Diumenge - 12:00

SESSIÓ INFANTIL:

JUMANJI

Cada any som més conscients que la nostra sessió infantil
hauria de passar a anomenar-se “sessió nostàlgica per a
pares crescuts als 80/90”. Ensenyar a la nostra descendència
aquelles joies que ens van fer somiar i vibrar quan teníem la
seva edat és un procés màgic, i ens sentim orgullosos de
ser-ne partícips.
En aquesta edició li toca el torn a un clàssic bàsic dels 90:
l'aclamada Jumanji (Joe Johnston, 1995), amb el malaguanyat
Robin Williams i una joveníssima Kirsten Stewart. Torna a
gaudir en pantalla gran una de les millors pel·lícules
d'aventures de tots els temps. Pur i dur entreteniment fins i tot
amb el pas dels anys.
Ho passareu tan bé que no voldreu que acabi la partida. No
oblideu cridar “Jumanji!”

Diumenge - 15:00

CAROUSHELL 2
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SECCIÓ OFICIAL A COMPETICIÓ

Director: Steve Rudzinski País: EEUU Any: 2021 Durada: 78’
En Duke ha tornat! L'unicorn assassí que es va escapar d'un cavallets, i que, en realitat, és un antic nazi criminal
de guerra atrapat per una maledicció, continua els seus periples i aventures en un món absurd els habitants del
qual només mereixen mort i destrucció.
La seqüela d'una de les sensacions de la darrera edició de B-Retina —i una de les pel·lícules que més ens heu
demanat— no podia faltar. Per què? Perquè els vostres desitjos són ordres! Sempre que no impliquin que us
deixem diners, és clar.

Diumenge - 16:15

BLACK MADONNA
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SECCIÓ OFICIAL A COMPETICIÓ

Director: Gerry Campmany y A. Torres País: España Any: 2022 Durada: 75’
L'última pel·lícula en secció oficial que projectarem serà Black Madonna, una mena de mockumentary patri que
fa una volta de rosca a la llegenda de les verges negres i ens ho presenta com una cruïlla entre un documental
true crime i un programa de recerca al més pur estil Telecinco. Una sorprenent i original proposta de pressupost
molt baix que representa a la perfecció l'esperit B-Retina en portar l'enginy per bandera. Vine a gaudir de la seva
estrena mundial!

Diumenge- 18:00

7 CONCURS DE
CURTMETRATGES
è

OBRES FINALISTES
La última navidad del universo - David Muñoz i Adrián Cardona
Phonorama - Álex Rey
Covid love - René Nuijens
Un minuto - Miguel Alcalde
Su rider - Alberto Utrera
El semblante - Carlos Moriana i Raúl Cerezo
Cliché - Giuseppe Rattá Gutiérrez
Al nadal toca fusta - Max Calvera Vernet
Joselito - José Carlos Jiménez i Marta Jiménez Revuelta
La familia infernal - Toni O. Prats i Callahan Ruiz

PREMIS
MILLOR CURT GOLDEN PROMISE
500€ i trofeu
Triat pel públic
SEGON MILLOR CURT CDMON
Trofeu i Pack sorpresa
Triat pel públic

