FIGHT LIKE A GIRL!
LLUITA COM UNA NOIA!
El Fantboi té l’orgull de poder fer la nostra
primera edició dedicant-l’hi a la dona al
cinema fantàstic i terror, on han tingut els
seus millors personatges, dones
fortes, supervivents, lluitadores...
L’apoderament femení al cinema va sorgir
gràcies al paper de grans heroïnes, com
Sigourney Weaver en la seva mítica saga
“Alien”, Jamie Lee Curtis en Halloween
com la reina dels slashers, Mia Farrow en
Rosemary’s Baby, Sissy Spacek en Carrie.
On molts recorden el paper de la dona
com una víctima de les pel·lícules de terror,
sense adonar-se que són les supervivents,
la noia que es manté espantada tota la
pel·lícula, però després agafa tot el seu
valor per a enfrontar-se al monstre que la
segueix, per a aconseguir matar-lo com en
Scream o escapar d’una mort segura com
en La matança de Texas.
Abans de Jason, va estar la seva mare
matant a Divendres 13.

DIJOUS 1

DISSABTE 3
“JUERNES DE SERIE B”

16:00

Don Filipo

18:00

Sayo + Curt Sorpresa

17:00

Black Roses Symphony
+ Premi Honorífic

19:30

MASTERCLASS:
Com fer un llargmetratge lowcost

20:00

The Dawn of Kaiju Eiga
+ Col·loqui amb el seu director

19:45

Zombies en el Cañaveral

21:30

Sang Boi!

21:00

Flesh Contagium

DIUMENGE 4
DIVENDRES 2
16:00

12:00

MATINAL PER A TOTA LA FAMILIA:
La Princesa Mononoke

12:30

XERRADA:
La dona al cinema fantàstic i terror

El increíble Finde Menguante

18:00

El Psicópata

20:00

Anonymous Animals

16:00

Marató de curts amb final feliç

21:30

Sessió retrospectiva:
Aliens (1986)

19:30

Volpina
+ clausura i lliurament de premis

BLACK ROSES
SYMPHONY (2021)

FLESH CONTAGIUM
(2021)

Llargmetratge català de baix
pressupost, amb una durada de
2 hores, amb un clar
homenatge a la sèrie B, amb
moltes referències al cinema de
Jess Franco i Dario Argento.

El món està sumit en una
pandèmia a nivell mundial,
no sé per què em sona això,
pel·lícula de sèrie B italiana,
amb una estètica a la que
recorda la pel·lícula “The
Crazies” del mestre Romero,
una diversió per als sibarites
de la sèrie B i el sang i fetge.
En una hora i deu minuts
és capaç de satisfer fins als
amants del bodi horror

Sang, bruixeria, feminisme, culte
al diable, corrupció política i
fins i tot crítica social té.
Pel·lícula del director barceloní
Vick Campbell
+PREMI HONORÍFIC
JOSEP M. ALEJANDRE

ZOMBIES EN EL
CAÑAVERAL (2019)
Fals documental argentí,
de 88 minuts, que en realitat
és una carta d’amor a George
Romero i al cinema en
general de sèrie B, sobretot al
Sud-amèrica.
Guardonat en diversos
festivals internacionals,
com el de Linares Fantàstic
(Mèxic)
Pel·lícula del director Pablo
Schembri de Buenos Aires.

Pel·lícula del jove director
italià Lorenzo Lepori.

EL INCREÍBLE FINDE
MENGUANTE (2019)

ANONYMOUS ANIMALS
(2020)

No és un bucle temporal és un
compte enrere, així ens presenten
aquesta pel·lícula que podria ser
una comèdia romàntica, però que
acaba amb un misteriós bucle
temporal al més pur estil, atrapat en
el temps, però en un cap de
setmana amb els teus amics en
plena crisi dels trenta.

Només necessita una hora per a
tenir-te en tensió durant tota la
pel·lícula, una de les sensacions del
Sitges passat, amb un clar
exemple de terror i animalisme
poden anar agafats de la mà,
o t’encanta o l’odies, no et deixa
indiferent.
Ecoterror.

Imprescindible veure-la en pantalla
gran, amb un dels millors muntatges
del cinema espanyol actual.
90 minuts.

Pel·lícula del director francès
Baptiste Rouveure.

Pel·lícula del director basc Jon Mikel
Caballero.

EL PSICÓPATA, Crónica de
un caso sin resolver (2019)
Llargmetratge documental, que
narra la història del primer assassí
en sèrie registrat a Costa Rica.
Conegut com “El psicòpata”, entre
1985 i 1995, va deixar dinou
víctimes.
El documental analitza el cas des
de la criminalística i l’anàlisi d’un
entorn sociopolític que va influir al
fet que el cas mai fos resolt i
quedés gravat en l’imaginari
costa-riqueny. 84 minuts.
Col·laboració amb el Festival
Insólito del Perú.
Pel·lícula de la directora Estefani
Céspedes.

VOLPINA (2021)
Estrena mundial.
Lizardo està a punt de començar
un estiu de desamor, un estiu
d’obsessió, un estiu de bruixeria.
104 minuts.
Pel·lícula del director català
Pere Koniec.

ALIENS EL REGRESO (1986)
Pel·lícula insígnia del Festival,
constatació que segones parts
poden ser bones, Cameron agafa
la idea de Scott i la transforma
en un trepidant combat entre
uns marines especials contra una
horda de Aliens, on la feminitat
és gran protagonista, tant per les
dones protagonistes com són la
Ripley i la Vasquez, mare meva fins
i tot l’antagonista és la mare Alien,
amb un duel espectacular.
35 aniversari de la pel·lícula amb
sorpreses per als
espectadors.
Una oportunitat de veure en
pantalla gran i gaudir d’aquest
clàssic dels anys 80.
Dirigida pel director James
Cameron, no necessita
presentació.

LA PRINCESA MONONOKE
(1997)
Estrenada en 1997, va ser el primer
film del Studio Ghibli, amb repercussió
mundial, considerada una de les millors
pel·lícules d’animació.
Ens explica la història de Ashitaka, un
príncep amb una maledicció que es
troba amb San la filla adoptiva de la
deessa lloba.
La pel·lícula té un poderós missatge
ecològic que es projecta amb una
força i sensibilitat, amb personatges
femenins forts, com és la terratinent i
la pròpia Mononoke, encarnada com un
esperit venjador del bosc.
Dirigida pel director Hayao Miyazaki.

DON FILIPO (2021)
Sens dubte una de les pel·lícules
més curioses del Fantboi.
Terror lgtb filipí, una obra molt
valenta, al no estar molt bé vist
l’homosexualitat a Filipines, la
pel·lícula encara que amb un baix
pressupost, l’aprofita al màxim i
ens mostra una pel·lícula de terror,
sobre desaparicions amb
folklore per a conèixer més la
cultura filipina.
Dirigida per Tim Munoz.

SAYO (2020)
Sayo és una història d’una dona
que busca el perdó, mentre
efectua un pelegrinatge per la
terra dels morts, per a trobar
l’ànima de la seva germana
bessona morta.
Drama fantàstic, rodat al Japó
amb una fotografia espectacular.
Dirigida pel canadenc Jeremy
Rubier.

THE DAWN OF KAIJU EIGA (2019)
Documental sobre els orígens de Godzilla, rodat al Japó
i amb testimoniatges tan importants com
Haruo Nakajima, actor japonès millor conegut per
interpretar a Godzilla en dotze pel·lícules consecutives,
entrevistat poc abans de la seva mort en 2017.
Després del visionat hi haurà un col·loqui sobre Godzilla.
Dirigida pel director català Jonathan Bellés.

70 minuts de curts amb sang!
-OSTINATO de Luke Luoh
-ROOM FOR RENT de Fernando Simarro
-LA ÚLTIMA NAVIDAD DEL UNIVERSO de
David Muñoz y Adrián Cardona.
-FIRST BITE de Vincenzo Nappi
-PASTILLAS de Fernando Simarro
-TENEBRAS ANIMARUM de Jorge Porte
-COMPI DE PISO de Òscar García

MARATÓ DE CURTS
amb Final Feliç

SACRIFICIO de Santi Gatto
ARA EM NECESSITES AMOR de Jordi izquierdo
SPOON de Victor Velasco
EXTINTOR de Rodrigo Sopeña i Joana Solnado
NO APTO PARA MENORES de Daniel Noblom
TERROR FROM THE LIGHT de Wei Geng
MONSTRUO de J. Martín Vega
EMI de Arnaud Prochasson
HAMELIN de Silvia Conesa
THEM de Robin Lochmann
PANIC ATTACK de Eileen O’Meara
ENTERTAINED BY PLASTIC de Daniel Cárdenas
NOCHE DE SUERTE de Antonia Baudouin
WEISSE KUGEL de Dominik Seemann
SOPHIE de Anna Cangellaris
RACCOON WITH BITCOIN de Serdar Çotuk
ÀCID FÒRMIC de Jordi Farrés
LA GUARIDA de Iago de Soto
POLVOTRON 500 de Silvia Conesa
ALÉJATE de Joaquim Macho
AAMAMÁ de Miguel Alcalde
MI NOMBRE ES KOJI de David Muñoz
EL LLIBRE de Francesca Català
POZO de Diego Puertas
MONSTERS WALKING de Diego Porral
CELESTE de Antoni Grañana

* 3 Hores de Marató, els que aguantin fins al final, rebran regals
de part de la botiga del 79

RELAT GUANYADOR
Pots visitar del 28 de juny al 31 de juliol l’exposició
“*Fight like a Girl!” amb artistes locals o vinculats a la
ciutat de Sant Boi de Llobregat.
A la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Carrer Baldiri Aleu, 6
Sant Boi de Llobregat

Masterclass i Xerrades de Cinema
a la Sala 6 de Cinemes Can Castellet
El dijous 1, dedicat a la Sèrie B, s’oferirà una classe
magistral, impartida per Hugo Cobo, director del
Festival i director de Cautivos i Apóstata
acompanyat d’un altre director de cinema lowcost.
Diumenge 12.30 res millor que acompanyar una
xerrada impartida per la guionista Ana Vargas,
sobre la importància de la dona en cinema fantàstic
i terror amb un vermut a la Sala 6 del cinema.

“LA CORRECCIÓ” DE IRENE SOLANICH

Tancar la porta al meu darrere va ser, segurament, una de les coses més
doloroses que he fet mai. Ho vaig fer perquè sabia que era el meu deure,
però res m’ha fet mai tant de mal con allò.
Tres dies abans de tancar aquella porta havia aconseguit convèncer
quatre companys per tal que m’ajudessin a corregir certs errors. No eren
pas meus, però sí que creia que era el meu deure buscar una solució.
Va ser relativament fàcil que el meu company de feina i tres cosins
seus s’avinguessin a ajudar-me. M’havien dit que mai s’havien trobat en
aquella situació, però que entenien que s’hi havia de fer alguna cosa.
El dia que vaig tancar la porta, tots quatre eren a dins l’habitació de la
meva germana. Ella també hi era. En arribar de l’escola la hi havia conduit
jo mateix. Però a mi em va faltar valor per estar-m’hi. Jo em vaig quedar
al llindar de la seva habitació, a fora. Vaig recolzar l’esquena a la paret i
em vaig deixar lliscar avall, fins a quedar assegut a sobre els talons, amb
els genolls recollit pels braços. Les llàgrimes em regalimaven silencioses
per les galtes en sentir els crits d’ajuda d’ella. Vaig tenir impulsos d’entrar
i parar-ho tot, però en el fons sabia que aquella era la medecina per curar
la seva malaltia, per corregir la seva condició. Els quatre homes van
penetrar la meva germana per torns durant una hora. No li van fer mal,
tenien ordres precises de no provocar-li ferides. Es tractava només
d’ensenyar-li que era una dona i que havia de desitjar l’home. Ja no
patiria més homosexualitat, quedaria alliberada del mal que l’habitava.

AGRAÏMENTS
Era tot un repte fer des de zero un festival de cinema
fantàstic, però el repte es va convertir en una cosa molt
més difícil en haver d’ajornar la nostra primera edició, per
culpa de la pandèmia, però si alguna cosa ens defineix, és
l’amor pel cinema i amb perseverança hem aconseguit
fer-lo realitat.
El que fa falta per a fer un festival de cinema, és
implicació i molt temps, temps que surt sense ànim de
lucre, només per les nostres ganes de compartir cinema,
d’ajuntar-nos de nou, sense pantalles pel mig, poder riure,
espantar-nos, gaudir d’una pel·lícula.
No hem pogut reunir-nos tot el que haguéssim volgut, ni
ens hem divertit el que volíem, però hem lluitat per tirar
endavant la primera edició del Fantboi i prometem que
seran més.
La ficció va salvar a molta gent en la pandèmia, és un
moment de fer-li un homenatge a la cultura, des de la
sèrie B a grans clàssics.
Per això aquest agraïment és al públic, el que pot fer
aquest festival gran i que posi a Sant Boi de Llobregat en
el mapa dels Festivals de cinema Fantàstic i de terror.

Moltes gràcies per venir.

www.fantboi.com

