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ESPECTACLES

El guanyador del concurs «Roda a TMB» 
estrena un curt al Festival de Terror
El sabadellenc Noel Álvarez ha filmat «Catarsis» amb un pressupost de 113 euros

ti.

Fotograma de «Catarsis», que es projectarà el 21 de febrer al festival sabadellenc
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Marcos Carrión i Noel Álvarez, i el director amb el telèfon amb què va rodar el premiat «Pies»

És autodidacta i 
aquests són els seus 
primers curt metratges, 
però no han passat 
desapercebuts. Noel 
Álvarez va guanyar el 
concurs de m icrocurts 
del metro barceloní 
film ant peus amb un 
pal d ’escombra i el 
21  de febrer porta 
Catarsis al Festival de 
Cinema de Terror de 
Sabadell.

CARLES GASCÓN

«Pies» és «un poema con
ceptual» de 40 segons, diu. I 
això que podien filmar fins a 3 
minuts. I és que les sabates 
diuen molt de les persones. 
«Hi ha cares que no es merei
xen els seus peus», deixa anar 
el nou realitzador sabadellenc 
Noel Álvarez, flamant guanya
dor, junt amb Marcos Carrión 
(ajudant de direcció) i Raül 
Tomás (director de fotografia), 
del «Subtravelling», el IV Cer
tamen de Microcurts de TMB 
de Barcelona en l'apartat de 
«Roda a TMB».

Havien de gravar amb un 
mòbil i mostrar «creativitat i 
enginy per descobrir situaci
ons a les instal·lacions del 
metro o del bus de Barcelona», 
segons les bases. Amb «Pies» 
van guanyar un iPad mini com
petint amb 65 propostes més 
i entraran a un «circuit» de 
curtmetratges. Part del seu 
enginy va ser lligar l ’smart- 
phone a un pal d'escombra i

gravar a gran velocitat entre 
els passatgers dels vagons.

Però la seva creació més 
esperada és Catarsis, un 
curtmetratge en el qual Noel 
Álvarez ha treballat durant 
10 mesos i només li ha cos

tat... 113 euros. És el rebut 
de material divers i sang de 
broma que necessitava per a 
la nena morta de la història, 
com per exemple unes lents 
de contacte negres per simu
lar que no tenia ulls. Deixant

de banda això, el curt ha tingut 
«un cost zero», destaca. «Tinc 
aquesta habilitat», afegeix.

Catarsis, que es projectarà al 
Festival de Cinema de Sabadell 
el proper 21 de febrer, no és 
pròpiament un film de por. «És

un curt que enganya una mica.
Al principi sembla convencio
nal però després fa un gir. va 
molt més enllà i té un final 
molt diferent» explica el direc
tor d ’aquest «conte fantàstic 
que té elements de terror».

Actors sabadellencs
Hi participen alguns actors 
sabadellencs com Laura 
Montserrat, Rubén Medina i 
Nüria Valldeperas, a més del ~ 
barceloní Armand Mañana. En 
aquesta ocasió Marcos Car
rión apareix com a productor.

La història comença amb un 
esquema clàssic. Tres repor
ters van a una masia abando
nada per rodar un bon repor-

 m----
«El curt fa un gir 
i té un final molt 

diferent», avisa el 
director

tatge sobre un brutal assassi
nat que va succeir-hi el 1974. 
Alguns veïns creuen que l’es
perit de la víctima, morta pel 
seu pare, hi habita. -Va ‘ in 
crescendo' i tens moltes ganes 
de saber com acabarà, però 
amb Testómac malament», diu 
el director, «molt content amb 
el resultat» d'aquests 9,40 
minuts d’angoixa.

Rodat amb una Canon EOS 
7D i una 60D, espera obrir-se 
camí amb el curt Catarsis per 
festivals europeus. Mentres- * 
tant, aquest director autodi
dacta ja pensa en un llarg- 
metratge o en una sèrie «amb 
temes no explorats» ■

El cor Geriona ven el 40 
per cent de les entrades 
del Principal en tres dies

c. c.

Divendres es començaven 
a vendre les entrades del cor 
gironí Geronia pel seu recital 
al Teatre Principal, dissabte 22 
de febrer, i ahir ja s'havia venut 
un 40 per cent de l'aforament. 
La formació és coneguda pel 
concurs del programa de TV3

Oh happy day! i presenta Tes- 
pectacle «Oh happy Geriona!» a 
través de la promotora sabade- 
llenca UiU.

Les localitats, així com les 
del concert de Blaumut del 4 
d'abril, es venen al Principal 
entre 7 i 13 euros i també per 
internet a l ’enllaç de la web 
www.sabadell.cat/cultura ■

LaSala reprèn 
la temporada 

amb la prestigiosa 
Da.Te Danza

La solvència i prestigi de 
la companyia Da.Te Danza 
va portar LaSala a co-pro- 
duir-li fa quatre anys Río de 
Luna, i ara han tornat amb 
el deliciós espectacle per a 
públic familiar Jardín en el 
aire, dirigit per Rosa Díaz. La 
represa de la temporada con
tinuarà amb el Mag Lari el 2 
de febrer a La Faràndula. LL FRANCO

e.


