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DIJOUS 8 PREMIS

a partir de les 22 h.

una selecció dels millors treballs 
audiovisuals de tot el Vallès



DIJOUS 8 PREMIS 
2021

Ara crema Rubí 
Núria Gascón Cinema experimental
El sofà, el foc, la silueta. Una llar que desapareix entre 
cendres. Després d’un confinament mental i físic de tretze 
anys en aquesta casa, ha estat necessari un altre per afrontar 
aquestes imatges. 

Insania Sabadell 
Paula Ribo i Daniel Machín Drama
Una persona s’anava a mudar just abans que el confinament 
comencés, quan es veu obligat a quedar-se a casa. Durant 
l’evolució del confinament comença a patir una paranoia que 
va augmentant amb el pas del temps i amb la soledat.
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La doctrina de las pelotas 
asesinas Barberà del Vallès
Ales Payá Animació, crítica social
Un grup d’agents antidisturbis de la Policia Nacional 
desenvolupen una pràctica de “reciclatge” que per a molts 
d’ells suposarà un abans i un després a la seva carrera policial.

Las balas perdidas - El gordo
Barberà del Vallès 
Ales Payá Videoclip
Las Balas perdidas fa música en diferents llocs de Barcelona… 
intentant trobar un públic agraït. Els membres de la banda són 
de la mida d’un playmobil, el que suposa un autèntic repte per 
ells, convertint el seu viatge en una odissea de vida o mort.
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Vimana Rubí 
Oscar Cerezo Comèdia, SciFi
Miguel i Joel son dos frikis amants dels ovnis que somien 
amb trobar un extraterrestre. I els seus desitjos es fan 
realitat quan es troben un dins del maleter del seu cotxe. 
Però les qüestions espacials són més complexes del que es 
poden imaginar.

The Seed Rubí 
Álex Colás Videodansa
Vídeo musical de l’espai d’arts escèniques rubinenc Vuit 
Temps.
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El Último Pensionista Sabadell  
J. Julio García SciFi, crítica social
Espanya, 2112. Fa deu anys que es va aprovar una polèmica 
llei per exterminar les persones més grans de 80 anys… i 
així deixar de pagar-los la pensió.

Paula Rubí 
Laia Pineda Documental
La meva germana Paula té 19 anys i fa tres anys que és 
musulmana. Paula és molt valenta. No només per la 
seva elecció, sinó perquè dia rere dia demostra amor 
incondicional envers la seva família. Per la seva naturalitat, 
la seva dedicació i la seva forma de ser. Ningú li dirà a la 
Paula com ha de viure la seva vida.
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El jurat dels Arkam 
Com cada any la primera selecció la fa l’equip de l’Infest que 
també és l’encarregat d’escollir al jurat que donarà el veredicte 
final. Enguany contem amb:

David Garnacho
Nascut a Sabadell el 1972, on ha viscut 
sempre, es sent sabadellenc fins a la me-
dul·la. Tot i que treballa com a corredor 
d’assegurances, sempre l’ha interessat la 
música i el cinema en totes les seves ver-
tents. Guionista, director, actor figurant, 
ajudant de direcció, entre altres similars, 
que ha anat desenvolupant al llarg dels 
anys. I desde el 2017 director del Festival 
de Cinema de Terror de Sabadell.

Núria Hueso
Nascuda a Barcelona en el 1981, viu a Rubí 
i està llicenciada en Periodisme i diplo-
mada en Humanitats. Actualment treba-
lla com a responsable de redacció al TOT 
Rubí, mitjà de comunicació local.

Héctor Romance
Aquest director de cinema sabadellenc va 
guanyar els Premis Arkam 2020 amb el seu 
curt “Impacto”, disponible a Amazon Pri-
me i guardonat amb 5 premis internacio-
nals. De la seva filmografia destaca el seu 
últim treball, el documental, “Mr. Hand 
Solo”, distribuit per FILMAX i estrenat a ci-
nemes espanyols i andorrans. Amb aquest, 
ha guanyat el premi a millor documental al 
Boston Sci Fiction Dels Estats Units.



a partir de les 20.30 h

  
  

Presentat per Ignasi Muñoz, abans de les projeccions repas-
sarem curiositats del món del cinema de gènere i parlarem 
amb els seus protagonistes (això inclou més d’un assassí 
mític, vés-hi amb compte). Amb la col·laboració de Radio 
Rubí i el Jurat de l’inFest: David Victori, The Bloody Girls i 
Octavi Pujades.



a partir de les 22 

Espanya Pablo Vara
Sara ha estat capturada per uns neonazis que l’odien per ser 
lesbiana. En una situació així, és normal que un perdi les 
formes.

 
 

Estats Units Kevin McTurk
Un solitari samurai i el seu estrany company, un maleït cap 
tallat, busquen venjança en un món embruixat.



Països Baixos Jörgen Scholtens
Un home solitari viu dins d’un rellotge de cucut. Cada hora 
es lliga al seient d’expulsió i es dispara per les portes del 
rellotge. “Cucut!” Crida: “Cucut!” La seva obra, però, és de 
vital importància.

Espanya Dani Viqueira
Laura estudia per l’oposició de la seva especialitat mèdica. No 
té temps per a les hipocondries del seu marit. Tampoc per les 
baralles dels seus fills. Però quan tot es faci fosc i Laura s’endinsi 
en la penombra, l’única cosa que tindrà serà temps. Dani ens 
va deixar hipnotitzats el 2019 amb el seu curt Limbo



 

 

Alemanya Christian Franz Schmidt
Una entranyable família de llangardaixos gegants emergeix 
de l’oceà per anar de pícnic. Pero allà comproven que la zona 
de la qual pretenien gaudir està ocupada per humans i altres 
monstres

 

 
Espanya Paul Urkijo Alijo
Dar-Dar és un mític dimoni basc que es menja els dits. Diu: 
‘Dar, dar, dar, porta el dit per sopar. Si dius que no, tornaré a 
la nit i la teva ànima serà meva’.



Espanya Carlos Gómez-Trigo
Una nit fosca. Un cotxe a un aparcament. Tres frikis fanàtics 
de la ciència són els únics supervivents d’una catàstrofe 
indeterminada. L’únic que els manté amb vida són els seus 
cascos. Però quan se’ls podran treure?

Països Baixos Tommie Geraedts
El protagonista, una mica ingenu, lliura massa informació 
personal durant les preguntes de verificació a l’ordinador. 
Ell, a canvi, rebrà una invitació totalment personalitzada del 
seu sistema operatiu.



 

Espanya David Muñoz
Jacinto és l’aficionat número 1 de Mazinger Z. Un dia, 
després de 40 anys cuidant l’estàtua de mida real a la seva 
ciutat, aquesta comença a parlar-li en japonès.

  

Dinamarca Jennifer Alice Wright
La guardaboscos Megan Patel ha de descobrir el misteri que 
envolta la mort del seu germà. Però seguint els seus passos, 
Megan descobreix una foscor de la que potser no podrà escapar.



  

Espanya Tony Morales
Una terrible trucada telefònica al mig de la nit sacseja 
el món de Laura. Alhora, la petita Ainara, juga a la seva 
habitació. L’aparició d’un ésser (desconegut?) posarà a prova 
l’estabilitat mental i emocional de les dues germanes.

Sèrbia Danilo Bećković
El mòbil és el millor amic d’un adolescent, sobretot quan 
va de viatge amb els seus pares i una germana molesta. 
Tanmateix, quan comença l’apocalipsi zombi, es posa a 
prova la seva relació amb les xarxes socials.



http://www.infest.es


a partir de les 22  

Austràlia Connor Clarke
Un personatge solitari i desagradable troba com a única 
satisfacció vital trollejar a la gent per les xarxes. Com a 
tota bona història de terror, les males accions es paguen.

Estats Units Ben Alpi
En un futur imminent on les celebritats de les xarxes socials 
dominen la nostra cultura, X és la icona en línia suprema 
del món, però fins on ha d’arribar per mantenir la seva 
popularitat?



Regne Unit  Alex Baró-Cayetano, Bear Winter-Perreau
Adam està cansat que el Pare Noel infringeixi la llei i sense 
rebre el càstig que  es mereix. Aquest any té previst posar fi 
les seves accions criminals d’una vegada per totes.

 

Argentina Andrés Borghi
Una dona realitza un ritual estrany per parlar amb el seu 
pare mort, ja que li ha de demanar un darrer favor.



Espanya/Alemanya Ivan Sainz-Pardo
Si la vida et dona brocoli, demana pizza.

 
Indonèsia Muhammad Andri Abdi
En un pintoresc restaurant de Padang, ple de gent gaudint 
de la pausa per dinar, dos germans posen a prova la seva 
amistat quan resulta que només queda un plat del seu 
menjar favorit: el Rendang de la Mort.

 



Espanya  Caye Casas y Albert Pintó
En un poble de mala mort, una dona prepara el funeral del seu 
marit. La seva idea és que tot surti a la perfecció, ja que per a 
ella és molt important quedar bé amb els convidats.

 
Espanya Carla Pereira
Un gat va a una entrevista de treball on tres ratolins avaluen 
les seves aptituds. A mesura que avança l’entrevista, la situació 
comença a tornar-se cada cop més incòmoda per a tots els 
implicats. 



 

 
Espanya Marc Martínez Jordán
En Marc va guanyar el quasi millor curt de la nostre pri-
mera edició amb “Caracaballo”. Aquest cop ens presenta un 
“caraguineu” que trenca els límits de l’espai-temps amb un 
sol objectiu: passar algun temps amb la seva dona

Espanya Frankie De Leonardis
Un astronauta rus es desperta en un mòdul espacial de la 
ISS després d’un accident. La seva atenció és atreta per cops 
externs. Algú ha vingut a donar-li la benvinguda, encara que 
pot ser que tot sigui només la seva imaginació, o potser no.



 

Com cada any la primera selecció la fa l’equip de l’Infest que 
també és l’encarregat d’escollir al jurat que donarà el veredicte 
final. Enguany anem molt forts i contem amb:

 
Guanyador Mundial de Festival Inter-
nacional de YouTube el 2012 amb el seu 
curtmetratge “La Culpa’”, porta anys de-
mostrant el seu talent darrera de les càme-
res. Des del seu debut en el llargmetratge 
amb “El Pacto”, protagonitzada per Belen 

Rueda, no ha deixat de treballar en noves històries. Ha dirigit part 
de “SKYROJO”, l’última sèrie del creador de “La casa de Papel” per 
a Netflix, i la pel·lícula “No Matarás’”, que recentment li va donar 
el Goya a Millor Actor a Mario Casas. A més, pot presumir d’haver 
comptat com a productors amb Ridley Scott i Michael Fassbender. 

 
Després llicenciar-se en Medicina i Cirur-
gia, Octavi Pujades no va trigar a acos-
tar-se a la interpretació, que sempre li 
havia cridat l’atenció. De seguida es va fer 
conegut al participar en la sèrie “Al salir de 
clase”, a la qual no va trigar a seguir-li “Un 
paso adelante”, “Herederos”, “Hay alguien 

ahí”, i fins a 40 sèries més. Ha participat en una desena de llargme-
tratges i una quantitat encara més gran d’obres de teatre. 

 
Aida Méndez i Elena Lombao, són dos 
cinèfiles que treballen en diferents àmbits 
de la producció audiovisual. Fans del gè-
nere fantàstic, no van trigar a qüestionar el 
seu paper com a dones en el mateix, i des 
de llavors es dediquen a realitzar anàlisis, 

projeccions i seminaris al respecte. La seva intenció és fer visible 
a directores, escriptores i creadores de tota mena que s’endinsin 
en el gènere, a més d’analitzar els personatges femenins en les pe-
l·lícules de terror. Per més dones en el terror, dones terrorífiques i 
terror fet per dones. 



  

http://www.infest.es
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