Programació Brigadoon
Divendres 6

Dilluns 9

12:00

CAMINO A BOLLYWOOD
Chandra Mukki (1993, Debaloy Dey) 180´
Premi al més Freak

17:30

16:00

FILMETS THE NIGHT IF THE CRYPTS
Projecció dels millors curts que han passat per
aquest terrorífic festival

ALS NIPONS ELS AGRADA LA SANG.
Muzan-e (1999, Daisuke Damanouchi) 65'
Sessió no apte per a menors ni estomacs
sensibles.

19:00

HOMENATGE A VICTOR ISRAEL.
Necrophagus (1971, Michael Skaife)

18:15

FILMETS THE NIGHT OF THE CRYPTS
Projecció dels millors curts que han passat per
aquest terrorífic festival

21:00

20:00

SUPERESTRENA BRIGADOON
TO TAKO (Evil) (2005, Yorgos Nussias) 83'

ESPECIAL BRIGADOON. El Buque Máldito
´Zine presenta… Sessió sorpresa
Sessió no apte per a menors ni estomacs
sensibles.

23:00

22:00

ONLY IN BRIGADOON.
El Renacer (2006, Andrés Ramos) 47´

ONLY IN BRIGADOON. Noche de Rock “loco”.
THE CRAMPS LIVE IN NAPA, 30´

Dimarts 10

Dissabte 7
12:00

BRIGADOON OTAKU. Gasaraki (1999,
Ryosuke Takahashi) Projecció de 12 episodis
Presenta Selecta Visión

16:00

CAMINO A BOLLYWOOD. Mister India (1987,
Shekhar Kapur) 179´

19:30

CINEASIA PRESENTA… Presentació de l'espai
i de la Revista. Inclou sorteig de material per
als assistents

20:00

CINEASIA PRESENTA... EXODUS (2005, Eric
Matti) 106´

21:45

CINEASIA PRESENTA... KEKA (2003, Quark
Henares) 115'

23:45

CINEASIA PRESENTA... GAGAMBOY (Eric
Matti) 100´

17:00

Sessió Sorpresa

18:30

ALS NIPONS ELS AGRADA LA SANG.
Killer Pussy (2004, Takao Nakano) 60´

19:45

ESPECIAL GRUPO TRAUMA. Sessió Marató.
Confesiones de un hombre con mallas (1994),
Peter Parker es Spiderman (1997),
Movilinación (2000), Historia de un fanzine
(2002), Justiciero contra el asesino tras la
máscara (2004)
Presentació amb el director i l'equip.

23:00

ESPECIAL ESKORIA FILMS. Sessió Marató.
BRIDGEBLOOD, Impacto Nupcial, Real
Zombie Revolver, Morid Hijos de Puta (Adrián
Cardona)
Presentació amb el directo i l'equip.

Dimecres 11

Diumenge 8

16:00

MONDO MACABRO. Purana Mandir ( Tulsi &
Shyam Ramsay) 145´

12:00

18:30

ALS NIPONS ELS AGRADA LA SANG.
Massacre: Mad Killer vs Schoolgirl Fighters
(2006, Seiji Yamada´s)
Sessió no apte per a menors ni estomacs
sensibles.

17:15

19:00

20:00

23:45

BRIGADOON OTAKU. Oiver y Benji. Projecció
dels primers 8 episodis
Presenta Selecta Visión
ONLY IN BRIGADOON. Adus, (Chechu
Martínez)
Presentat per part de l'equip
HOMENATGE A VICTOR ISRAEL. Col•lòqui
amb l'actor. Presenta David. Entrega del
PREMIO NOSFERATU a la seva carrera.
Entrega premi el director Ángel Mora
HOMENATGE A VICTOR ISRAEL. Night of the
Zombies a.k.a Apocalípsis Caníbal (1980,
Vincent Dawn) 101´
ONLY IN BRIGADOON. V de Vicioso (2006,
Roger Bordas) 50´
Presentació amb l'equip i els actors
caracteritzats

19:45

ONLY IN BRIGADOON. Wake Lake (2006,
Marc Gras) Work in Progress 10´

20:00

PREMI BRIGADOON PAUL NASCHY. Primer
pase de curts. Presentat pel director Nacho
Cerdà. Presentació del jurat.

23:00

ALS NIPONS ELS AGRADA LA SANG.
The Naked vs. The Living Dead (2005, Seiji
Yamada´s)
Sessió no apte per a menors ni estomacs
sensibles.

AR&COSHOP - Secció "Des del Carrer"

IMAGE DEATH - Secció "Marató Image Death"

CINE ASIA - Secció "Cine Àsia presenta"

SELECTA VISIÓN i IVREA - Secció "Brigadoon Otaku"

THE CRYPTS - Secció "THE NIGHT OF THE CRYPTS"

BUQUE MALDITO

Videoespai alternatiu que ofereix
projeccions gore, kitsch i underground, i
que aposta pel DVD com a format per a la
promoció del cinema fantàstic en particular
i de la cinefília en general. Brigadoon
també inclou les exposicions principals del
Festival i la zona dels estands amb els
productes més fantàstics.

PREMI BRIGADOON
Vista la resposta a la convocatòria, a l’edició
d’aquest any el Premi Brigadoon es
consolida com un dels més prestigiosos
del món pel que fa al gènere fantàstic. El
fet que s’hi hagin presentat més de 300

obres ha dificultat la selecció, però,
finalment, els membres del nostre jurat
hauran de triar entre els 13 curtmetratges
que han destacat per alguna característica
especial. Els membres del jurat són:
Paul Naschy, figura simbòlica del
fantàstic, actor conegut, admirat i seguit
arreu del món, amb més d’un centenar de
pel•lícules a les seves robustes espatlles
i en plena activitat.
José Espinosa, executiu especialitzat en
el món del còmic i el cinema, i sobretot en
articles de col•leccionisme i merxandatge.
Apassionat del cinema fantàstic i de les
noves tecnologies.
Carles Miralles, editor de Norma Editorial
l’any 2001. Entre les seves aportacions al
món del còmic destaquen les noves

edicions de Sin City i Hellboy, a més d’una
aposta decidida pel fantàstic amb les
col•leccions Made in Hell, de terror, i El día
después, de ciència ficció.
Curts a competició: Acto de Isopropilo
de Florencio Araez, Run de Jan L.
Latussek, Morid Hijos de Puta de Adrián
Cardona, Historia de un destino de Diego
Sanchidrián, Víctor y la Máquina de Carlos
Talamanca, DVD de Ciro Altabás, Crisálida
de Francisco Calvelo Moreira, Dóna-li la
carta, Sofia de Dani Feixas, In Good
Hands de Miguel C. Rodríguez Gómez,
Tight de Sergio Vizcaino, Delenda est
Genesis de Rafa Dengrà Oliver, Dijo Jack
de Manu Ortega i Deadly Tantrum de Mike
Mort.

SUPERESTRENA BRIGADOON

El renacer de Andrés Ramos

Brigadoon presenta una superproducció
inspirada en les produccions de Romero
que farà córrer molta tinta. Amb un guió
peculiar i uns efectes contundents, arriba
a Sitges To Tako (Evil), una pel•lícula
grega sobre zombis en la línia estilística
de les últimes cintes de morts vivents. Acció,
terror i comèdia. Ha començat la nova era
dels zombis. Ja són aquí, n’hi ha molts,
tenen gana... i vénen de Grècia.
Imprescindible.
To Tako (Evil) de Yorgos Noussias

Tres exalumnes d’un reconegut expert en
ciències ocultes són convocats
inesperadament per resoldre l’enigma de
Can Vianya, una tenebrosa masia del segle
XVIII situada en una vall remota de la
Catalunya interior. Un cop allà, els tres
protagonistes viuran un autèntic malson i
s’hauran d’enfrontar amb el seu pitjor
enemic: les seves pors.
Lake Weir de Marc Grass
Els nois de Fester Entertainment tornen
a la càrrega després d’un misteriós exili
per presentar-nos el work in progress de
la seva última producció: Lake Weir.
Basada en la història real del començament
de la fi de l’infame clan Karpis-Barker,
Lake Weir és una pel•lícula independent i
desesperada, gairebé expressionista. Un
experiment criminal on el treball de set
únics actors busca les pessigolles al gènere
negre més clàssic.
Adus de Chechu Martínez

ONLY IN BRIGADOON
Aquest espai acull produccions que, per
la seva qualitat i originalitat, s’han considerat
idònies per a la secció Brigadoon.

Una història tràgica i èpica ambientada a
la riba del riu Neda en un futur incert i
decadent al centre d’una Europa devastada.
Dibuixos creats pel prestigiós dibuixant
Jordi Pastor, català prolífic amb una
trajectòria intensa i ascendent..

V de vicioso de Roger Bordas
Van arribar l’estiu de 1984 a bord de 50
naus de transport i van dir que venien en
so de pau. Vint anys després tot continua
igual o pitjor, però la resistència ibèrica de
Mike Donovan no en té cap dubte: la victòria
és possible. V de vicioso és l’homenatge
estrafolari que diversos fans i freaks
espanyols amb Roger Bordas (director) i
Xavier Lupiañez (producció) al capdavant
han dedicat a la seva sèrie prefereida dels
80: V the Visitors.
ESPECIAL ROCK I BOGERIA
Lobos Negros presenta el seu directe al
centre ocupacional per a disminuïts psíquics
de Barajas amb el prestigiós director Aure
Roces darrere la càmera. Nosaltres
presentarem el documental El hijo del
sombrerero, rodat pel mateix director, que
narra la vida de Luís Lobo Negro, un dels
millors guitarristes nascuts a Espanya i
amant del cinema de terror, naturalment.
I de Loborock passem a Locorock, amb
un dels concerts més demencials del grup
que es va inventar el psycobilly o rockabilly
psicodèlic. The Cramps live in Napa Valley
Hospital Institute es considera el concert
més memorable que s’hagi enregistrat mai
en un frenopàtic. No és humor pervers; és
un exercici audiovisual molt saludable.
Sitges 24/9
Sergio, Fede, Toni i Jose són quatre amics
que es coneixen de quan estudiaven
periodisme. Com que els agrada el cine,
accepten de venir al Festival de Sitges
acreditats per un blog que els promet que
viuran intensament el setè art, devorant
metratge nou nits i nou dies seguits. Durant
el viatge, cauen a l’abisme de la psicosi i
el dubte, i en surten havent trobat la seva
veritable personalitat. Una història de
personatges que ressuscita l’esperit
humanista del cinema europeu més clàssic
amb una injecció de nou terror psicològic
a l’estil de títols com ara Cube i Trouble.

ALS NIPONS ELS AGRADA LA SANG
Tercera edició d’un espai que ja és de culte.
Japó reinventa l’splatter i exporta noves
tendències com ara el goresex i la
ultraviolència realista. Sexe, gore i
mutilacions a dojo, com a les cartelleres i
a les prestatgeries del país del terror groc.
Com a mostra, Brigadoon proposa 4
pel•lícules “innocents” que donen una idea
del que s’està fent al Japó. I l’advertiment
de sempre: ànimes de càntir, això no és
per a vosaltres.
The Naked vs. The Living Dead (2005,
Seiji Yamada)
Un assassí en sèrie que esquartera
jovenetes té aterrit el Tòquio dels anys 60.
Una policia inquieta investigarà el cas, que
està relacionat amb l’androide d’un
professor sonat, maníac sexual en potència,
i amb Zombieichi, la versió zombi de
Zatoichi.
Massacre: Mad Killer vs Schoolgirl
Fighters (2006, Seiji Yamada)
Una experta en kung-fu arriba en una illa
buscant la seva germana, desapareguda
de fa temps. Hi descobreix una conspiració
sagnant dirigida per un psicòpata
megalòman. La resta és una explosió de
sexe, violència i puntades de peu.
Muzan-E (1999, Daisuke Damanouchi)
Corre la brama que un psicòpata va
segrestar una actriu porno i que hi ha un
vídeo en què se’l veu violant-la, torturantla i esquarterant-la. Una reportera investiga
els fets amb interès documental i acaba
convertida en protagonista d’una snuff.
Killer Pussy (2004, Takao Nakano)
Una expedició a l’Amazònia descobreix
un ésser extraterrestre que desencadenarà
el terror. És un mutant extraterrestre que
s’adhereix als genitals femenins provocant
una orgia de sexe caníbal.

MARATÓ
IMAGEN
D.E.A.T.H
Un any més... Un altre festival... Sitges de
marc incomparable. Dues siluetes enormes,
de llargues cabelleres, barbes prominents
i abrics balders es retallen en la boira
nocturna. S’acosten a Brigadoon. Porten
alguna cosa sota el braç... potser la ració
anual que ens presenta IMAGEN D.E.A.T.H.
Aquest any prometen millorar la de l’any
passat. Prepareu-vos per a la sessió més
didàctica i desmesurada de tot el Festival.
Espais coneguts per els fans ompliran
Brigadoon, TRALERMANIA, SESIO DE
CURTMETRATGES, CORTOMETRAJES
HECHOS EN CASTILLA-LA MANCHA
2006.
I els plats forts:

ESPECIAL SERGIO BLASCO
Retrospectiva especial dedicada al flatulent
i aberrant director Sergio Blasco, que, des
de fa uns quants anys, ens regala les
imatges més sorprenents de la Sèrie Z
mundial. El cicle inclou cinc dels títols més
potents i representatius de la seva
filmografia.
BELCEBU
Direcció: Sergio Blasco
Intèrprets: Oscar Pastor, Sergio Blasco,
Diego Braguinsky, Charo Castella, Mapi
Romero, Pepe Sobradelo, Ricardo Jordan.
Belcebú és l’estrella del moment, ric i famós.
La seva música i els seus missatges
controvertits han provocat el suïcidi d’alguns
seguidors fanàtics. L’opinió pública adversa
fa créixer encara més la seva fama. El Mal
disfressat de dona li proposarà un tracte
perquè faci d’enllaç entre la terra i l’infern.

CURTMETRATGES
Guanyadors i selecccionats del
Certamen de Jóvenes Artistas 2006 que
organitza la Dirección General de
Juventud de Castilla-La Mancha.

LITIO
Espanya. 2001
Direcció: Sergio Blasco
Intèrprets: Mapi Romero, Andrea Romero,
J. Carlos Arqués, Sergio Blasco, Fabiola
Morant.

DIJO JACK
Espanya. 2006
Direcció: Manuel López Ortega

Una jove addicta a l’heroïna ens explica la
seva visió obscura i particular de la vida.
Records d’una infantesa traumàtica la
turmenten durant les nits de mono, insomni
i bogeria. Així retroba la nena que va ser.

EL CREPÚSCULO
Espanya. 2005
Direcció: Pedro Manuel López Mateo,
EL JARDIN DE LOS EONES
Espanya. 2005
Direcció: Hernán Talavera Villodre
NOSTALGIA
Espanya. 2005
Direcció: Patricia Ortiz Martínez
SIN COBERTURA
Espanya. 2005
Direcció: José Maria Grueso Araque

P R E S E N TA C I Ó A N I M A L - E L
DOCUMENTAL (Work in progress) (2006,
J.J.Deme)
Animal és la primera pel•lícula antitaurina
que es roda a Espanya. Fa un recorregut
per les festes més aberrants, les que giren
al voltant de la tortura, la humiliació i, en
alguns casos, la mort del toro. El film també
recull les opinions de personatges
importants de l’entorn animalista (escriptors,
polítics, filòsofs, actors, músics, etc.).

ESPECIAL VIERNES 13: EL HOMBRE
TRAS LA MÁSCARA
(Documental especial conmemoratiu)
Espanya. 2006
Direcció: Hektor García i Javier Perea
Muntatge especial commemoratiu dedicat
a l’slasher més prolífic, més tronat i més
genial dels 80, que continua sent un
personatge de culte entre els aficionats al
gènere dels assassins emmascarats. Jason
Goes To Sitges!

MÁS CARNAZA
Espanya. 1998
Direcció: Sergio Blasco
Intèrprets: Felicidad Serna, Manolo Miralles,
María Paz Alba, Ángel García.
Manolo és arrogant i violent. No pot pair
que la seva xicota l’hagi deixat. La seva
supèrbia i el seu masclisme el portaran a
c r e a r - s e u n a d o b l e p e r s o n a l i ta t .
BURRRP!!!
Espanya. 1996
Direcció: Sergio Blasco
Intèrprets: Eusebio García, Conchi Reyes,
Toni Duarte.
Un virus ataca una ciutat i converteix els
seus habitants en zombis assedegats de
sang i de carn que no dubten a esquarterar
qualsevol que se’ls posi a l’abast.
NENA, DAME BAKALAO (Pel•lícula “X”)
Espanya. 2001
Direcció: Sergio Blasco
Intèrprets: Paul, Carmen Vera, Max Cortés,
Vanesa Mariow, Renata Wife, Isha Oslow,
Mina, Andre Giangy, Andros.
La nit de València és feta de festa en estat
pur. Jaime surt disposat a passar la nit més
emocionnat de la seva vida: sexe, droga i
hardcore. Un còctel ple de gogós atractives
i nenes enfarinades al ritme del bacalao
més lobotomitzat.

CineAsia
presenta....
Segona edició d’un dels espais més
esperats del Festival. La constant es torna
a complir: CineAisa = prestigi
multidisciplinar.
Els artífexs de la que ja s’ha consolidat
com la revista més prestigiosa sobre el
cinema asiàtic ens presenten, un any més,

els seus descobriments més recents. El
cinema oriental, de l’Índia a Corea, en tota
la seva esplendor. Passin i gaudeixin de
l’espectacle! I, per a més informació,
compreu-vos l’últim número de la revista.
Les sessions es repartiran en dos dies.
Per començar, CineAsia presenta…
FILIPINES FANTÀSTICA
A més dels ninges, la fantasia heroica
japonesa, els fantasmes venjatius amb
cabells llargs i el thriller estilitzat procedent
de Cora, hi ha una producció filipina de
fantàstic que cal descobrir. CineAsia te
n’ofereix tres exemples: dos firmats per
Erik Matti (present en edicions anteriors
del Festival amb el seu film Prosti) i Keka,
una comèdia negra sorprenent.
GAGAMBOY (Eric Matti)
Gran èxit de taquilla al Japó amb un
argument espectacular: l’home-aranya filipí
contra el diabòlic home-escarbat.
EXODUS (2005, Eric Matti)
Exodus és un guerrer que ajuda el poble
de Bantayan en la seva lluita contra el
dimoni Bagulbol. Pel camí haurà de reclutar
un grup d’elegits que sumaran els seus
superpoders a favor de la causa. La
resposta filipina a El Señor de los Anillos.
Un film amb molt sentit de l’humor i, de
moment, el més car de la història del
cinema filipí. Va obtenir cinc premis al Metro
Manila Film Festival.
Cinc premis (incloent-hi Millors Efectes
Especials i Fotografia) al Metro Manila
Film Festival 2005. Selecció Oficial Far
East Film 2005 i FantAsia 2006.
KEKA (2003, Quark Henares)
La jove Keka, que treballa en un call center,
encara no s’ha refet de la mort del seu
xicot, assassinat per cinc delinqüents
juvenils. El destí la convertirà en una
assassina en sèrie que s’enamora del
policia que investiga els crims que comet.
Una comèdia negra amb un número
musical d’antologia.
Selecció Oficial Far East Film Festival
2004, Los Angeles Asian Pacific Film
Festival 2005 i Bangkok International
Film Festival 2005.

per les seves imaginatives seqüències
marcials d’efectes de cable. No oblidem
que Kowk va crear les coreografies de La
Novia del Cabello Blanco.
BLIND BEAST vs. DWARF (2001, Teruo
ishii)
Monzo Kobayashi, un escriptor de novel•les
rosa, viu un veritable malson després de
la misteriosa desaparició de Rango Mizuki,
l’estrella d’una companyia de cabaret.
L’última pel•lícula del director de culte
japonès Teruo Ishii (Screwed, Hell), mort
l’agost de 2005. El director japonès més
underground revisa dos clàssics del mestre
de la novel•la negra Edogawa Rampo: El
nan (Issun-Bohshi, 1926) i La bèstia cega
(Mohju, 1931) en el 110è aniversari del
naixement de l’autor.

PREMI NOSFERATU: HOMENATGE
A VÍCTOR ISRAEL
Brigadoon ret homenatge a un dels actors
més prolífics del panorama cinematogràfic.
Amb més de 200 pel•lícules, Víctor Israel
rebrà el Premi Nosferatu a la seva
trajectòria.
Nascut a Barcelona el 1929, és una de les
figures més representatives dins del
fantàstic mundial. Ha intervingut en més
de 200 produccions, i ha sabut impregnar
de màgia tots els seus papers. Les seves
faccions característiques li han permès
interpretar un gran nombre de personatges
secundaris, i l’han convertit en un rostre
imprescindible del fantaterror.
Dins el marc d’aquest homenatge,
B r i g a d o o n p r o j e c ta r à t r e s t í t o l s
representatius de la seva llarga carrera.
També hi haurà un col•loqui al qual assistirà
l’homenatjat.
Apocalipsis caníbal aka Night of the
Zombies aka Zombie Creeping Flesh
(1980, Vincent Dawn)
Necrophagus (1971, Michael Skaife)

I després del mostrari filipí, un segon dia
carregat de joies imprescindibles, cine tàmil
i dues produccions japoneses molt potents.
No badeu, que l’aforament és limitat.
ANNIYAN (2005, S. Shankar)
Anniyan és el millor exemple de cinema
tàmil, el cinema del sud de l’Índia, també
conegut com Kollywood. Argument
enginyós i delirant, factura tècnica de
superproducció i sensació de muntanya
russa. S. Shankar ens sacseja
constantment, sense petjar mai el fre i
sorprenent-nos amb idees visualment
revolucionàries. Als carrers de Madràs cada
hi ha més robatoris, més accidents de
trànsit, més corrupció... La tímida
personalitat de Ramanujam, un advocat
barallat amb el món, no li permet combatre
tantes injustícies. Fins que entra en una
web misteriosa i la seva vida fa un tomb
espectacular.
YELLOW DRAGON (2002, Tsutomu
Kashima)
Cinta trepidant d’acció fantàstica a mig
camí entre Hong Kong i el Japó
coreografiada per Phillip Kwok (Hardboiled,
El Pacto de los Lobos). Hi intervenen
Yasukai Murata, un dels supervivents de
l’edat d’or del cinema de kung-fu, i el no
menys mític Chan Wai-Man (A Chinese
Tall Story). El film brilla amb llum pròpia

m’agraden és Brigadoon. Des de clàssics
del gore japonès i alemany, passant per
pel•lícules del fantaterror espanyol, fins a
curtmetratges molt interessants de directors
joves. Un espai fosc, extrem i brutal."
Diego López. Editor del fanzine El buque
maldito.

vestit alienígena”, una de les aventures
més famoses del personatge de la Marvel.

ESPECIAL BRIGADOON: ESKORIA
FILMS

Historia de un fanzine (2002)
Naxo Fiol ens explica com es fa un fanzine
i fa la tipologia dels fanzinaires. Des de
l’experiència de la seva pròpia revista,
Suburbio, Naxo és la persona idònia per
explicar-nos, a la seva manera, les mil i
una coses que passen mentre s’elabora
un fanzine. Un must de l’underground més
nostrat.

La productora eivissenca encapçalada per
l’indomable Adrián Cardona torna a
desembarcar a Sitges. Per a tots els seus
seguidors i per a la resta, Brigadoon omplirà
la pantalla amb una selecció dels millors
treballs d’Adrián i la seva colla.
Sang, acció i molt humor macabre. El nou
Peter Jackson. Cine imaginatiu i art a cada
fotograma.
BRIDGEBLOOD
Cinc amics es troben, com cada tarda, a
sota un pont. Mentre decideixen com
passaran l’estona, es troben convertits en
p r o ta g o n i s t e s d ’ u n a c a r n i s s e r i a .
IMPACTO NUPCIAL
Una parella de nuvis vol passar els
moments més memorables de la seva vida
a la platja. Però el que els espera és una
nit de terror. El casament... només era el
principi.

REAL ZOMBI REVOLVER
Jack Mc Queen és un pistoler que viu
turmentat pel record de la seva esposa,
assassinada cinc anys enrere per un
facinerós anomenat Douglas Fox. Durant
un enfrontament amb Fox passa una cosa
inesperada: una antiga maldat sectària
abandona l’estat letàrgic... assedegada de
sang.

Movilinación (2000)
Una sàtira en clau de ciència-ficció sobre
l’ús obsessiu del telèfon mòbil. Inclou
divertits homenatges a 1984 i La invasión
de los ultracuerpos.

Justiciero contra el asesino tras la
máscara (2004)
Paròdia-homenatge de les pel•lícules de
justiciers urbans i slashers que narra les
aventures del Justicier, un personatge sorrut
i turmentat que accepta un cas de màgina
negra i assassinats a dojo. Violència i molt
d’humor en l’última—de moment—
col•laboració entre Ponze i Fiol.

HOMENATGE BELA LUGOSI
Bela Lugosi era un actor hongarès que va
abandonar el seu país arran de la primera
guerra mundial per establir-se als Estat
Units, on es va dedicar a fer pel•lícules de
terror. Segons els entesos, ha estat el millor
intèrpret del comte Dràcula, perquè va ser
ell qui va deixar de banda la imatge
monstruosa tradicional del personatge i el
va convertir en un galant. Quan es va
quedar sense feina, es va fer addicte a la
morfina, la qual cosa li va impedir
definitivament tornar a encarnar el vampir.
Cap al final de la seva vida va tornar a
interpretar alguns papers, per bé que en
pel•lícules d’ínfima qualitat. Edward D.
Wood Jr., considerat el pitjor director de
cinema de la història de Hollywood i fan
de Lugosi, li va oferir nombrosos papers.
El personatge solia ser una variació del
mad doctor o algun vampir, o una presència
injustificada—com a Glen or Glenda—.
Obeint la seva última voluntat, Lugosi va
ser incinerat amb el vestit de Dràcula al
cementiri de la Santa Creu de Culver City,
Califòrnia.

ESPECIAL BRIGADOON: 15 anys de
GRUPO TRAUMA

ESPECIAL BRIGADOON: EL BUQUE
MALDITO ´ZINE PRESENTA…
Aquest prestigiós fanzine s’uneix a
Brigadoon en una sessió sorpresa
programada des de la seva llodriguera. Els
que seguiu la publicació ja us podeu
imaginar què portaran; la resta, prepareuvos per una sessió de cinema extrem,
violència, hardgore, splatter, snuff i prou
sang per inundar Brigadoon. Presentarà
la sessió l’editor del fanzine, Diego López.
Una col•laboració molt “satisfactòria”.
"Si hi ha un espai del Festival de Sitges
que em fa propostes que sempre

Chema Ponze i Naxo Fiol, artífexs del
primer treball rodat en vídeo que s’ha
comercialitzat en DVD a Espanya
(Fernando Project, 2002 Manga Films),
ens porten, amb motiu de l’aniversari del
seu col•lectiu, Grupo Trauma, una selecció
dels seus títols més representatius, tots
presentats en edicions anteriors del
Festival. Enguany Ponze també participa
a la Secció Oficial amb el curtmetratge
Martians Go Home.
Confesiones de un hombre con mallas
(1994)
Adaptació desmitificadora i gens
convencional de la vida quotidiana d’un
superheroi, en aquest cas, Spiderman:
esmorzar, inventar-se una excusa per no
anar a treballar, etc.
Peter Parker es Spider-man (1997)
Edició remasteritzada del clàssic pop de
Chema Ponze, que adapta “la saga del

La llegenda del terror ja no és entre
nosaltres, però no l’hem oblidat pas.
Brigadoon recorda l’aniversari de la seva
mort amb dues propostes exquisides: una
sessió sorpresa i una producció sorprenent
realitzada per admiradors de Lugosi. Una
cinta preciocista i amarada d’esperit lugosià.
Pickfair 5619 Hollywood (2006, Santiago
Struch)
Història basada en les últimes paraules
que Bela Lugosi va pronunciar al seu llit
de mort el 16 d’agost de 1956: “Jo sóc el
comte Dràcula, el rei dels vampirs, sóc
immortal.”

Profunda, conmovedora, impactant i fins i
tot bonica. Imprescindible per als
admiradors de l’autèntic comte Dràcula.

BRIGADOON MONDO MACABRO
Per als nombrosíssims seguidors d’aquest
espai macabre, la diversió continua enllà
de les projeccions al Festival amb el terror
exòtic made in India de Purana Mandir (El
Templo Maldito), dels germans Ramsey.

BRIGADOON
OTAKU
Brigadoon té sorpreses reservades per als
milers d’aficionats al manga. Robots
gegants, samurais, acròbates de la pilota
i lluitadors envairan la pantalla de l’espai.
Projectarem en exlusiva dues sèries
totalment inèdites. Si t’estimes més esperar
i veure-les amb la resta de mortals, tu
mateix, però t’advertim que val la pena.
12 episodis de la prestigiosa Gasaraki, 9
episodis de l’arxiconeguda Oliver y Benji,
i la segona part d’una de les sagues més
influents en el món dels videojocs: Street
Figher Alpha II.
I, per postres, la prova definitiva per als
otakus de debò : marató de Samurai
C h a m p o o . 11 h o r e s s e g u i d e s
aproximadament per gaudir d’una de les
sèries revelació de la temporada.
I una sessió sorpresa de la mà de Editorial
Ivrea…

CAMINO A BOLLYWOOD
Bolywood és un concepte que ja forma part
del nostre univers cinematogràfic. Per
posar-se a l’altura del Festival, Brigadoon
ha importat dues joies directament de
l’Índia.
Mr India de Shekar Kapur i Chandra Mukhi
de Debaloy Dey formaran part d’aquest
especial dedicat a la indústria
cinematogràfica més potent del planeta.

THE NIGHT OF
THE CRYPTS
L'associació The Crypts presenta al
Brigadoon els cinc guanyadors i una
selecció dels millors curts de terror i
fantàstics presentats els primers 5 anys
del Festival Internacional de Filmets de
Badalona dins la sessió de The Night of
the Crypts. The Night of the Crypts és una
de les moltes accions que organitza
l'associació The Crypts per difondre el
cinema de gènere. El premi de The night
of the Crypts (peça de ceràmica inspirada
en el cub de Hellraiser) és atorgat pel
públic.
Toni Benages i Gallard, director de The
Crypts, serà el mestre de cerimònies
d’aquest espai, que inclourà un col•loqui
terrorífic.

DES DEL
CARRER
Prestigiós espai dedicat a l’expressió
audiovisual underground. Cultura i art
urbans. Documentals i alguna sorpresa. I
molt de hip-hop.

