
Regió7 DIVENDRES, 27 DE MAIG DEL 2016 41

CULTURES

El festival CineFosc de Monistrol
de Montserrat inicia avui la seva
tercera edició, per a la qual ha re-
but uns 200 curtmetratges a con-
curs. El jurat de l’esdeveniment, de-
dicat a gèneres foscos com el thri-
ller, el terror, el negre, la ciència-
ficció i la fantasia, ha escollit tret-
ze finalistes, que es poden veure
repartits en dues sessions. La gala
d’entrega de premis es farà diu-
menge (18.15 h) al local d’Art i Es-
plai. El jurat és format pels mo-
nistrolencs Xavier Miralles (re-
alitzador dels curts Ocho, El árbol
sin sombra, Tierra yerma, 23 de di-
ciembre i ara treballant en El afi-
lador) i Beatriz Montalbán (que
també treballa a Totem Produc-
ciones, un grup independent for-
mat per estudiants de cinema).

Avui (a les 19 i a les 20.30 h),
demà (a les 16.30 i a les 18 h) i diu-
menge (a les 12 i a les 16.30 h) hi
ha projeccions al local d’Art i Esplai
per veure tots els treballs finalistes.

La primera sessió es destina a l’a-
nomenat bloc A, integrat pels tre-
balls següents: Hada, de Toni Mo-
rales; Nada S.A, de Caye Casas; En-
cuentro con mi madre muerta, de
Frederic Becquelin; Criaturitas,
d’Ignasi López; Turno de noche, de
Vicent Ruiz de León: La hora del té,
d’Antonio Ledesma; i El club de los
27, de Carlos Solano. El bloc B es
podrà veure en les segones ses-
sions i el formen Yo no he sido,

d’Ángel Ripalda; 3 wise monkeys,
de Miguel Ángel Font; Burocracia,
de Jorge Vico Lara; Saying, de Da-
vid Pareja; Vostok, de Miguel Ca-
sals; i Kübler-ross, de Xavier Pi-
juan. Les obres finalistes també es
veuran, més endavant, a Sant Vi-
cenç i Castellbell.

D’entre els premis que entrega
CineFosc destaca el destinat a di-
rectors menors de 25 anys. Aquest
premi es va establir l’any passat te-
nint en compte que el festival ba-
genc col·labora amb el Tournez
Jeunesse de Monistrol-sur-Loire
(França), que només accepta a
concurs obres d’autors de menys
de 25 anys. Les dues poblacions,
que estan agermanades, s’inter-
canvien obres.

A la gala d’entrega de premis
també s’atorgarà el premi del con-
curs FotoFosc, per triar la imatge
del cartell de l’edició del 2017.
S’hi ha presentat mitja dotzena de
concursants, i la jurat és la fotògrafa
Maria Llop Perelló.
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El CineFosc de Monistrol
projecta els 13 curts finalistes
Les sessions de la tercera edició s’inicien avui, i diumenge hi haurà

l’entrega de premis El jurat ha triat entre els 200 treballs presentats




La programació del cicle Escenes
de l’Auditori de Barcelona es tan-
ca aquest cap de setmana amb In-
cert, l’espectacle del Circ Pistolet
guanyador del Gran Premi BBVA
Zirkòlika de circ i distingit amb una
menció especial a la millor direc-
ció artística. El Circ Pistolet neix del
retrobament de dos artistes, Enric
Petit i la manresana Rat Serra,
que van començar junts, el 2003,
en el món de les arts circenses. L’a-
ny 2009 van presentar el primer es-
pectacle de la companyia, Sobre ro-
des; i actualment és una formació
de sis artistes que tenen com a
punt de trobada els equilibris acro-
bàtics en col·lectiu, que combinen
amb les tècniques individuals de
cada component: cèrcol aeri, dià-
bolos, verticalisme, quadrant co-
reà i equilibris acrobàtics de mà a

mà. Incert, que parla de la incer-
tesa, del pas de la vida a ritme de
joc, de l’individual al col·lectiu, del
caos a l’ordre, es podrà veure avui
i demà (20 h) i   diumenge (18 h)
a la sala Tete Montoliu (12 euros).
A més, per primer cop, l’especta-
cle es podrà veure amb música en
directe de Víctor Morató i Seis pá-
jaros de un Tiro.
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«Incert», guanyador del
Gran Premi BBVA Zirkòlika,
s’acompanyarà per primer
cop de música en directe



La manresana Rat Serra
presenta espectacle a
l’Auditori amb Circ Pistolet

L’Art i Esplai en l’edició del 2015

CINEFOSC

Els integrants de Circ Pistolet
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