




0 3 / 0 7  
dimecres
18 :00 a  20:00H 
Escenar i  Espai  Escènic
de  Ca  n 'Humet  
Tal ler  Autoretrat
dig ita l

0 2 / 0 7  
dimarts
18 :00 a  20:00H 
Aula  Tal ler  de  
Ca  n 'Humet  
Tal ler  doblatge
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0 4 / 0 7  
di jous
17:00 a  19 :00H 
Escenar i  Espai  
Escènic  Ca  n 'Humet   
Tal ler  P ix i lac ió  
amb fons  de  croma

19 :00H 
Edif ic i  Can Malet
Taula  rodona:
¨Cinema i  teatre  
cata là  amb 
perspect iva  de  
gènere  22 : 15H 
Plat ja  d ’Ocata
S ecc ió  F icc ió
00:00H 
Plat ja  d ’Ocata
S ecc ió  Animació
00: 30H
Plat ja  d ’Ocata
S ecc ió  Undercurt
01 :00H
Plat ja  d ’Ocata
El  Fr ik icurt
01 :05H 

0 5 / 0 7
divendres
22 :15H 
Plat ja  d ’Ocata
Secc ió  F icc ió
00:00H 
Plat ja  d ’Ocata
Secc ió  Animació
00: 30H 
Plat ja  d ’Ocata
Secc ió  Undercurt
01 :00H
Plat ja  d ’Ocata
El  Fr ik icurt
01 :05H 
Guingueta  
La  Canya
Festa  amb Dj

0 6 / 0 7
dissabte
20:00H
Guingueta  La  Canya
Taula  rodona:  
E l  c inema de  terror ,  
Per  què ens  agrada passar  
por? ,  Per  què prol i feren 
tant  e ls  fest iva ls  de  terror?
21 :00H
Guingueta  La  Canya
Lectura  del  pa lmarès  
Fascurt  2019

22 :00H 
Plat ja  d ’Ocata
Projecc ió  ta l lers
22 :20H 
Plat ja  d ’Ocata
Curts  E l  Masnou
22 : 50H 
Plat ja  d ’Ocata
Pass i  espec ia l :  Curt  C làss ic
Presentac ió  E l  Dia  més  Curt
2 3 :00H 
Plat ja  d ’Ocata
Entrega de  premis  i  
Pro jecc ió  Palmarès  2019
00:00H 
Plat ja  d ’Ocata
La n it  +  Fantosfreak
01 :05H 
Guingueta  
La  Canya
Festa  amb Dj
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Dimarts, 2 de juliol Fascurt Kids

18:00 A 20:00H  (Inscripció prèvia)
Aula taller de Ca n'Humet 
Taller Doblatge

Dimecres, 3 de juliol Fascurt Kids

18:00 A 20:00H  (Inscripció prèvia) 
Espai Escènic de ca n'Humet 
Taller Autoretrat digital

Dijous, 4 de juliol Fascurt Kids

17:00 A 19:00H  (Inscripció prèvia)
Espai Escènic de Ca n'Humet 
Taller Pixilació amb fons de croma

A C T I V I T A T S  C O M P L E M E N T À R I E S



Dijous, 4 de juliol

18:00 A 19:30H EDIFICI CAN MALET
Taula rodona: Cinema i teatre català amb perspectiva 
de gènere. 
Modera: Fascurt

A C T I V I T A T S  C O M P L E M E N T À R I E S

Dissabte, 6 de juliol

20:00-21:00H GUINGUETA LA CANYA
Taula rodona: El cinema de terror, Per què ens agrada 
passar por?, Per què proliferen tant els festivals de 
terror?
Ponents: 
Marta Torres, Roger Sàbat, Rafa Dengrà , 
Modera: Fascurt
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Mujer sin hijo 15’ Eva Saiz, Madrid 2019

La Tere acull a casa a un noi que busca una habitació de 
lloguer. Entre ells, es crearà una afinitat que a poc a poc 
arribarà a semblar-se a la que té qualsevol mare amb el 
seu fill, si no fos perquè la Tere el veu d'una altra manera.

Adalamadrina 10’ Carlota Oms, Barcelona 2019

L’Ada és una youtuber de 24 anys obsessionada amb el 
Diego, el seu monitor de gimnàs. I encara que online és 
autoproclamada com erudita i consellera de l'amor, mai 
s'ha atrevit a parlar amb ell. Tot canviarà quan decideix 
que el Diego ha de llepar-li el pit i per què no, de 
passada, desvirgar-la.

DIJOUS 4, 22:15H PLATJA D’OCATA FICCIÓ



Mama 8’ Eduardo Vieitez, Madrid 2018

El veritable relat de Rabah, una adorable nena siriana, 
amb una vida estupenda, envoltada d'una meravellosa 
família i la increïble història que fa que acabi 
completament sola, pregant per refugi a Turquia.

Jezebel’s spring rolls 19’ Joan-Pol Argenter, 
Barcelona 2018

El Chen, treballador d'una fàbrica de menjar asiàtic de 
dia, rocker i bevedor de cervesa de nit. La Lilly, una 
atractiva executiva xinesa-espanyola, càrrec directiu en 
aquesta mateixa fàbrica. Un treballador municipal que 
ruixa el carrer amb una mànega. Boleros, rock'n'roll i una 
sarsuela.



Suc de síndria 22’ Irene Moray, Barcelona 2019

La Bàrbara i el Pol se’n van uns dies de vacances. 
Rodejats de la natura i amics, busquen passar-ho bé i 
alhora trobar un espai tranquil per gaudir de la seva 
intimitat. Amb el recolzament del Pol, enmig de la natura, 
entre llàgrimes i rialles, la Bàrbara aprèn a deixar-se anar, 
curar velles ferides i redefinir la seva sexualitat.

Subway 5’ Carlos García de Dios, La Corunya 2019

Viatjar cap a la feina sempre és un moment delicat, en el 
que la nostra ment acostuma a llençar-se a analitzar la 
nostra vida i cap a on anem. Subway és un curt sobre un 
instant molt molt llarg: enamorar-se.

Muedra 9’ César Díaz, Madrid 2019

La vida pot sorgir en qualsevol part, la natura actua de 
forma estranya i els dies poden durar minuts. Encara que 
tot ens resulti familiar, res és el que sembla en aquest lloc. 
El cicle de la vida vist des d'una perspectiva diferent.

00.00H PLATJA D’OCATA ANIMACIÓ



Soy una tumba 11’ Khris Cembe, Madrid 2018

Com de costum, un nen observa amagat al seu pare 
descarregar tabac de contraban a mitjanit. Però aquesta 
nit no és tabac.

La noche 11’ Martín Romero, La Corunya 2018

Un Home Llop i una Dona Lluna es troben una càlida nit 
d’estiu a les immediacions d’un gran llac. La passió sorgeix 
entre ells i immediatament comencen una idíl·lica relació 
amorosa, però un fet inesperat farà que res torni a ser 
igual.



Broccoli 3’ Iván Sáinz-Pardo, Madrid 2018

Si la vida et dóna bròquil, demana una pizza.

Una noche con Juan Diego Botto 11’ Teresa Bellón, 
César F. Calvillo, Madrid 2018

La Cristina porta enamorada del Juan Diego Botto des 
de que va veure  Historias del Kronen. Ha hagut
d'esperar 20 anys però aquesta nit sembla que per fi es 
farà realitat el seu somni eròtic.

00.30H PLATJA D’OCATA UNDERCURT



Lázaro 9’ Oscar Gagliardi, Almería 2019

Potser el Lázaro no estigués tan agraït amb el seu amic 
de la joventut, Jesús, quan li va prendre exemple del seu 
poder diví per donar de nou la vida després de la mort.

Pizza 8’ Iñaki Rikarte, Aitor de Kintana, Vitòria  2019

El José és un "digne" pizzer que realitza el seu treball 
amb total professionalitat, però una nit es topa amb 
l’Edu. Aquest li farà una petició aparentment innocent, 
però poc a poc descobrirem les seves veritables 
intencions.



Tu día de suerte 11’ Fele Martínez, Alacant 2018

Ernesto surt de casa, té pressa. L'espera la seva família.
Crida a l'ascensor i al seu interior es troba amb un 
passatger inesperat que li farà la vida impossible durant 
el curt trajecte que compartiran.

Héroes 3’ Juan Pablo Zaramella, Argentina 2018

La glòria està a l'abast de la mà!

01.00H PLATJA D’OCATA  EL FRIKICURT
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What is love 20’ Paco Caballero, Barcelona 2019

Una nit d'estiu, una festa en un terrat, sona una cançó, 
una mirada es creua entre una noia i un noi, rialles, 
xupitos de rom, nostàlgia i un pla seqüència.

Vaca 15’ Marta Bayarri, Barcelona 2018

La Marga viu atrapada en una vida rutinària que no la 
satisfà. Un dia té l'oportunitat de ser algú diferent, però 
per aconseguir-ho necessitarà trobar ajuda i això no serà 
tan fàcil.

Muero por volver 15’ Javier Marco, València 2019

Als seus 78 anys, la Manuela es compra una càmera i 
unes ulleres de realitat augmentada.

DIVENDRES 5, 22:15H PLATJA D’OCATA FICCIÓ



Tahrib 10’ Gerard Cortés, Barcelona  2018

Cada any, milers d'immigrants africans intenten arribar a 
les costes espanyoles de forma desesperada, 
embarcant-se en perilloses travessies a través del 
Mediterrani. Tariq, un jove marroquí, treballa per a una 
de les màfies que organitza aquestes travessies il·legals. 
El seu treball és transportar passatgers en patera per 
l'estret de Gibraltar sense ser atrapat. Però cada 
travessia pot ser l'última.

16 de Decembro 14’ Álvaro Gago, Vigo 2019

Dissabte. Cau la nit. La pilota es mou ràpid d'un costat a 
un altre. Els cossos busquen introduir-se en els buits 
que deixa la defensa. La Lucía, vint anys, surt d'entrenar 
a handbol i va a buscar el seu germà amb moto sota els 
llums d'una ciutat que creu conèixer



Cocodrilo 5’ Jorge Yúdice, Barcelona 2018

L’Alícia, com cada tarda, es prepara un te i veu el seu 
canal de youtube preferit: VictorGaming. Un canal 
dedicat a videojocs de rol d'acció.
El Víctor, el youtuber, retransmet avui un directe on els 
fans poden fer-li preguntes.
L’Alícia té una cosa molt important que dir-li.

The good queue 5’ Roger Giménez, Barcelona 2018

Aquesta història retrata la condició humana en una 
situació quotidiana. La cobdícia i la impaciència són 
sempre mals consellers, però estem condemnats a seguir 
els seus impulsos.

00.00H PLATJA D’OCATA ANIMACIÓ



Patchwork 8’ María Manero, Navarra 2018

Patchwork és la història de la Loly, la persona que va 
necessitar un fetge nou perquè el seu es va trencar.

Peix al forn 4’ Guillem Miró, Mallorca 2019

Mitjançant una recepta de cuina, es mostra la situació 
en què s'estan convertint els nostres mars i oceans, un 
abocador d'escombraries i plàstics que al cap i a la fi 
repercuteix de nou en l'ésser humà.

La Noria 12’ Carlos Baena, Canàries 2018

Un nen a qui li agrada dibuixar i muntar sínies de 
joguina es troba amb unes criatures estranyes que li 
canvien la vida



00.30H PLATJA D’OCATA  UNDERCURT

Trivial 14' Fran Menchón, Sandra Reina, Barcelona 
2019

El Chicho i la Macarena esperen, impacients, l'arribada 
dels seus convidats. El Trivial ja està preparat a taula, i la 
Paloma i el Miguel semblen ser els contrincants 
perfectes per a una partida fàcil de guanyar.

El llibre 3’ Francesca Català, Barcelona 2018

Una bibliotecària està avorrida asseguda en el seu 
escriptori fins que un llibre es cau dels prestatges i 
interromp el seu dia monòton.



El sueño beato 3’ David Pantaleón, Canàries 2018

Un dia a la platja pot convertir-se en una experiència 
mística.

Divorcio 5’ Bárbara Santa-Cruz, Madrid 2018

Ella fa un any que no el veu. Tenia la intuïció de que se 
l’anava a trobar, però no esperava que fos aquesta nit.

Save 2.0 7’ Iván Sáinz-Pardo, Madrid 2019

“Es fa de nit. L’udol d’un gos trenca el silenci”
Segona part del multi premiat curtmetratge “SAVE” 
(2015)



Mi nombre es Koji 7’ David Muñoz, Barcelona 2018

El Jacinto és fan número 1 de Mazinger Z. Un dia, 
després de 40 anys cuidant l’estàtua a mida real que hi 
ha en el seu poble, aquesta comença a parlar-li en 
japonès.

Working with Jigsaw 4’ Chris Capel, Estats Units 2016

Treballar amb el titella de les pel·lícules de SAW no és tan 
bo com tots pensaven que seria.

01:05 H GUINGUETA LA CANYA
Dj. Shèri� (Dr. Calypso)

01.00H PLATJA D’OCATA  EL FRIKICURT



D I S S A B T E
0 6



20:00-21:00H GUINGUETA LA CANYA

Taula rodona: El cinema de terror, Per què ens agrada 

passar por?, Per què proliferen tant els festivals de 

terror?

Ponents: 

Marta Torres, periodista

Roger Sàbat, coordinador Festival de Cine de Terror de 
Molins de Rei

Rafa Dengrà, director FANTOSFREAK, Festival 
Internacional de curtmetratges fantàstics i freaks de 
Cerdanyola del Vallès.
Modera: Fascurt

21:00H GUINGUETA LA CANYA

Lectura del palmarès Fascurt 2019

A C T I V I T A T S  C O M P L E M E N T À R I E S



22.00H PLATJA D’OCATA FASCURT KIDS
Projecció dels treballs realitzats als tallers FASCURT 
KIDS

22.20H CURTS EL MASNOU

OPCIÓ BÉ Eva de Luis, El Masnou 2019 

Comparteixen una il.lusió, són companys, amics i 
integrants d'una escola de Teatre... Però la vida no ho 
posa fàcil i del fracàs a l'èxit hi ha només un pas. 
L'actitud marca la diferència... 
A vegades cal tornar a començar... i fer-ho BÉ.



22.50H PASSI ESPECIAL: FASCURT CLÀSSIC

Mis vacaciones 12’ J.A. Bayona, Barcelona 1999

Doncs va i me’n vaig de vacances que ja estic del cole i 
he tret sobre i me’n vaig al poble dels iaios i allà em 
menjo el fuet.

PRESENTACIÓ EL DIA MÉS CURT

23:00H PLATJA D’OCATA

Entrega de premis i projecció palmarès Fascurt 2019

El 21 de desembre és el dia internacional del 
curtmetratge.  Des de El Dia Més Curt (EDMC) 
celebrem i reivindiquem mundialment el cinema 
de curta durada amb esdeveniments i projeccions 
en moltes ciutats. El Dia Més Curt està organitzat 
per Catalunya Film Festivals i Marvin&Wayne. 





Monsters 13’ Steve Desmond, Estats Units 2015
La Jenn viu en un búnquer subterrani amb la seva 
família, protegida dels monstres que ara assolen el món. 
Aquest és el dia que ella surt al carrer...

Baghead 15’ Alberto Corredor, Regne Unit 2017
El Kevin està turmentat pel dolor de la pèrdua i té 
preguntes que només les persones recentment  mortes, 
podrien respondre. És per això que intentarà conèixer a 
Baghead, una bruixa que canvia de forma i que pot 
canalitzar els morts de la forma més inusual i potser 
proporcionar al Kevin les respostes que està buscant. 

Kookie 13’ Justin Harding, Estats Units 2016
La Bree, una nena deshonesta de 9 anys, rep a un 
visitant aterrador després de què una lliçó de criança va 
terriblement malament. 

Arcana 11’ Jerónimo Rocha, Portugal 2015
Tancat en un calabós, un heretge prepara un conjur per 
escapar. 

Point of view 8’ Justin Harding , Canadà 2015
A una forense cansada  l’aguaiten els morts vivents, 
però només quan ella no està mirant!

Death Metal 5’ Chris McInroy, Estats Units 2016
Un fanàtic de la música metal obté una guitarra 
satànica, els ri�s de la qual tenen un poder més que 
perillós.

La Nit + Fantosfreak
00.00H PLATJA D’OCATA

01:05 H GUINGUETA LA CANYA
DJ Leo Guateque
(Soul, Rhythm & Blues 60’s i Rock Clàssic)



L’Anna Solanas (sempre juntament amb en Marc 
Riba) treballa en el món dels ninots animats des de 
fa 18 anys. Ha dirigit catorze curtmetratges que han 
participat en més de 1000 festivals dels cinc 
continents enduent-se més de 150 premis 
incloent-hi el Premi Gaudí al millor curtmetratge, el 
Méliès d’Argent al millor curtmetratge europeu al 
Festival de Sitges i una nominació als Premis Goya. 
Al Fascurt han guanyat el premi a millor 
curtmetratge d’animació amb “CABARET KADNE” i 
“CANIS”  els anys 2009 i 2014 respectivament.

Sóc dissenyador gràfic de formació. Des de l'any 2001 
sóc coordinador del Festival de Cine de Terror de 
Molins de Rei, on a més, en tot aquest temps hi he 
desenvolupat tasques de responsable de 
performances, programador de curtmetratges i 
responsable de les presentacions. Fa 10 anys que 
represento al Festival en el TAC, la Federació de 
Festivals de Cinema de Gènere de Catalunya, on 
també hi faig tasques de coordinació. M'agrada el 
Lego Technic, les sobretaules i l'arròs de llamàntol. 
Això últim especialment.

E L  J U R A T

R O G E R  S À B A T

A N N A  S O L A N A S

f i c c i ó  i  a n i m a c i ó



Periodista a mitjans escrits i radiofònics, especialit-
zada en antropologia urbana, ciència, tecnologia i 
cinema. Fundadora de Bdebarna, un web que 
reuneix exploradors de la ciutat de Barcelona i que 
porta recopilades més de 2.300 històries sobre la 
ciutat. Col·laboradora en Judexfanzine.net.

Directora i realitzadora amb més de 25 anys 
d’experiència en el món audiovisual. Actualment 
dirigint “El Foraster” de Tv3. Abans “Chester” y 
“Viajando con Chester”, per Cuatro. També ha 
dirigit ficció, com les sèries “Cites” i “Polseres 
Vermelles” per a Tv3. Ha realitzat programes per a 
Tele5, Cuatro i Canal+, a més de diverses 
campanyes publicitàries per a diferents marques. 
Té una àmplia experiència com a ajudant de 
direcció en sèries de ficció televisiva i en 
llargmetratges, com “Juana la Loca”, de Vicente 
Aranda o “Herois”, de Pau Freixas.

M A R T A  T O R R E S

M A R T A  PA H I S S A



Porta més de 20 anys com a dibuixant, 
il·lustrador i caricaturista, destaquen els seus 
18 anys dibuixant la vinyeta d'humor gràfic en 
el Diari Sport, o les seves col·laboracions per a 
revistes com Cinemanía, Fotogramas, Intervíu, 
Don Balón o la revista oficial de la NBA; també 
ha realitzat cartells, exposicions i 
col·laboracions per a diversos mitjans.
Com a cineasta ha realitzat el seu primer llarg 
titulat 'MATAR A DIOS', que ha anat a diversos 
festivals nacionals i internacionals guanyant 
diversos premis com el Gran Premi del Públic 
al Festival Internacional de Cinema Fantàstic i 
Terror Sitges 2017. A més ha escrit i dirigit 
diversos curts com “NADA S.A.” o “R.I.P.” que 
han estat seleccionats en més de 500 festivals 
i han guanyat més de 150 premis arreu del 
món, entre ells el premi del públic a Fascurt els 
anys 2015 i 2018 respectivament.

Akonga, Acció Kon Ganas, ubicada a El 
Masnou, és una associació sense ànim de 
lucre que neix amb un objectiu en ment: 
difondre la cultura posant-la a l’abast de 
tothom i fomentar la creativitat en el camp de 
l’audiovisual. Està formada per persones 
provinents de diversos sectors culturals que 
s’impliquen en l’associació de manera 
totalment desinteressada, creient en el 
projecte i posant-hi tota la seva il·lusió i força 
per tal de fer-lo sortir endavant.

C AY E  C A S A S

J U R A T
u n d e r c u r t



Organitza:

Col·labora

BAR/RESTAURANT
D’OCATA

G R À C I E S
1 0 0 0

I 1000 gràcies més a l'equip, els actors, actrius i gent del món del 
cinema que aquesta edició han participat en el rodatge del curt 

promocional de la XVII edició del Fascurt. A la Carme Pla, l'Eduard 
Farelo, l'Abel Folk, el Miquel Sitjar, l'Eva de Luis, l'Elisenda Guiu i el 

Christian Guiriguet.


