Fes click sobre la data per anar al dia, o fes scroll cap avall

DIJOUS 8 PREMIS
2021

a partir de les 22 h.

DIJOUS 8 PREMIS
La doctrina de las pelotas
asesinas Barberà del Vallès

2021

Ales Payá y Javier Ojeda 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.

Paula

Rubí

Laia Pineda Documental
Aquesta és la meva germana Paula. Aquesta és la seva casa
i la seva cuina. Aquesta és la Paula de petita. Patinadora,
contorsionista, fashion victim, amant del motor, del menjar
i del Barça. Però per damunt de tot és la meva germana.

Torna a l’índex

DIJOUS 8 PREMIS
El Último Pensionista

2021

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.

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.

Torna a l’índex

DIJOUS 8 PREMIS
Insania Sabadell

2021

Paula Ribo i Daniel Machín Drama
Una persona s’anava a mudar just abans de que el confinament
comencés, però degut a aquest 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.sobre la injustícia de la seva falta de poder de decisió.

The Seed

Rubí

Santiago Granizal Videodansa
Vídeo musical de l’espai d’arts escèniques rubinenc Vuit
Temps.

Torna a l’índex

DIJOUS 8 PREMIS
Vimana Rubí

2021

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.

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.

Torna a l’índex

a partir de les 20.30 h

Presentat per Ignasi Muñoz, abans de les projeccions repassarem 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.

Torna a l’índex

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.

Torna a l’índex

Països Baixos Jörgen Scholtens
Un home solitari viu dins d’un rellotge de cucut. Cada
hora es lliga al seient d’expulsió i 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, temps és l’única cosa que tindrà. Dani ens va
deixar hipnotitzats el 2019 amb el seu curt Limbo

Torna a l’índex

Alemanya Christian Franz Schmidt
Una entranyable família de llangardaixos gegants, emergeix
de l’oceà per anar de pícnic i comprova que la zona de la qual
pretenien gaudir està ocupada per humans i d’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’.

Torna a l’índex

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. Entre elles sorgeixen diferències sobre quan
treure el casc que serveix de protecció.

Països Baixos Tommie Geraedts
Ronnie, 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.

Torna a l’índex

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 escaparà.

Torna a l’índex

Espanya Tony Morales
Una terrible trucada telefònica al mig de la nit sacseja
el món de Laura. Mentre, 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 en família amb els pares i una germana molesta.
Tanmateix, quan comença l’apocalipsi zombi, es posa a
prova l’amistat.

Torna a l’índex

Australia 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?

Torna a l’índex

Regne Unit Alex Baró-Cayetano, Bear Winter-Perreau

Adam està cansat que el Pare Noel infringeixi la llei i se’n
surti. Aquest any té previst posar fi a la seva tirada criminal
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.

Torna a l’índex

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

Indonesia 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.

Torna a l’índex

Espanya Caye Casas y Albert Pintó
En un poble de mala mort una dona prepara el funeral del seu
marit al detall. 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
involucrats.

Torna a l’índex

Espanya Marc Martínez Jordán
En Marc va guanyar el quasi millor curt de la nostre primera 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.

Torna a l’índex

