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JORNADES DELS 20 ANYS: 8, 15 , 22 DE JUNY



2 2 / 0 6  
Fe s t a  d ’ a n i v e r s a r i  d e l s  2 0  a n y s  d e l  F a s c u r t
Celebrem la  l larga  h istòr ia  del  gran fest iva l  de  curts  del  Masnou
Dimecres  22  de  juny

A  l e s  2 0  h  a  L a  C a l à n d r i a
Projecc ió  d ’E l  Maquinista  de  la  G eneral ,  de  Buster  Keaton,  
amb una adapatac ió  de  la  BSO interpretada en  d irecte  de  The Woody’s

B r i n d i s  i  p a s t í s  d ’ a n i v e r s a r i  
amb responsables  h istòr ic s  de l  Fascurt  i  representants  inst i tuc ionals

Ho organitza :  
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dimecres
20.00H 
Cinema La  Calàndr ia
20 anys  de  
curtmetratges
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dimecres
20:00H 
Cinema La  Calàndr ia
20 anys  de  
curtmetratges

FA S C U RT  2 0 2 2  E N  U N A  U L L A DA
J O R N A D E S  D E L S  2 0  A N Y S

Ho organitza :  
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di jous
22 :00 
Plat ja  d ’Ocata   
Presentac ió  
FASCURT 2022 
20a EDICIÓ
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
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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
Carpa Guingueta
Cal ima
Concert  Evi l  Rosebud
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dissabte
22 :15H
Plat ja  d ’Ocata
MOSTRA INSTITUTS 
PÚBLICS DEL MASNOU
2 3:00H 
Plat ja  d ’Ocata
Entrega de  premis  i  
pro jecc ió  Palmarès  2022
00:00H 
Plat ja  d ’Ocata
SESSIÓ ESPECIAL 
ANIMACIÓ 
INTERNACIONAL
01 :00H 
Carpa Guingueta
Cal ima
Festa  c lausura  
20è aniversar i

FA S C U RT  2 0 2 2  E N  U N A  U L L A DA
A  L A  P L AT J A  D ’ O C ATA



Dimecres, 8 de juny. Sessió I

20:00H  Cinema La Calàndria
20 ANYS DE CURTMETRATGES
10 MINUTOS, 16’ Alberto Ruíz Rojo, 2004

LA RUTA NATURAL, 11’ Àlex Pastor, 2004

LA HUÍDA, 11’ Víctor Carrey, 2011

HOTEL, 11’ José Luis Alemán, 2011

17 AÑOS JUNTOS, 15’ Javier Fesser, 2016

9 PASOS,  7’ Marisa Crespo i Moisés Romera, 2018

EL CÓDIGO INTERIOR, 17’ Pau Subirós, 2020

24 HORAS CON LUCÍA, 15’ Marcos Cabotá, 2013

Dimecres, 15 de juny. Sessió II

20:00H  Cinema La Calàndria
20 ANYS DE CURTMETRATGES
SINTONÍA, 9’ Jose Mari Goenaga, 2005

HIDDEN SOLDIER, 12’ Alejandro Suárez Lozano, 2010

VOICE OVER, 10’ Martín Rosete, 2011

AHORA NO PUEDO, 12’ Roser Aguilar, 2011

SEQUENCE, 20’ Carles Torrens, 2013

EL CORREDOR, 12’ José Luis Montesinos, 2014

BEEF, 12’ Ingride Santos, 2019

UNA CASA EN EL CAMPO, 10’ Chiqui Carabante, 2017 

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



Dimecres, 22 de juny. Sessió III

20:00H Cinema La Calàndria
CINEMA MUSICAT 
Projecció de El Maquinista de la General de Buster 
Keaton amb banda sonora en directe a càrrec de 
The Woody’s

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



D I J O U S
0 7



Tots els dies d'estiu són tristos 6' Estefania Ortiz, 
El Masnou 2021

L’Adrià és un nen de 12 anys que, juntament amb els seus tres 
amics de l'escola, el Pol, l'Eric i la Carlota, està gaudint del seu 
darrer estiu abans de començar l'escola. Cada dia és una nova 
aventura per a ell. L’Adrià passa les tardes patinant i jugant, 
però amaga un secret que no pot admetre: ell està enamorat 
de la Carlota. 

Romance 17' Álvaro de Miguel, Madrid 2021

La Laura coneix el Carles en una festa. Tots dos ballen, beuen 
i es diverteixen en una nit difícil d'oblidar.

DIJOUS 7, 22:15H PLATJA D’OCATA FICCIÓ



Cemento y acero 17’ Oriol Villar, Barcelona 2022

El Víctor i el Nacho són amics i mafiosos. Han estat torturats i 
encadenats a un bloc de ciment. Mentre el Nacho fa el que és 
impossible per salvar-se, el Víctor intenta esbrinar per què el 
seu cap els ha traït. Reflexionen sobre la seva vida, sobre el seu 
passat, i aleshores el Nacho decideix fer una confessió que 
canviarà les seves vides, si és que aconsegueixen salvar-se.

Harta 23' Júlia de Paz, Barcelona 2022

La Carmela, una nena de 12 anys, el dia del seu aniversari, és 
obligada a veure's amb el seu pare en un centre de trobada 
familiar, a causa de la sentència de violència de gènere que té 
sobre la mare.



Kellys 2' Javier Fesser, Madrid 2021

Hi ha coses que s’amaguen inclús a la teva millor amiga.

Sorda 18' Nuria Muñoz-Ortín i Eva Libertad, Murcia 
2021

L’Àngela és sorda i el Darío oient. Són parella i tenen sis gallines, 
quatre gosses, un hort i molts problemes de comunicació. Ara 
també tindran un fill



00.00H PLATJA D’OCATA ANIMACIÓ

Franceska 7' Alberto Cano, Madrid 2021

La freda nit plana sobre el vell castell dels Frankenstein. El 
Victor, el científic disposat a desafiar la mateixa ciència es 
disposa a fer el seu pla més ambiciós: tornar a la vida la seva 
admirada Franceska. Amb la col·laboració, o no, d'Igor, el seu 
ajudant inestimable i enamorat; el Victor s'enfrontarà al repte 
ms gran de la seva carrera.

Los días que (nunca) fueron 11' Kevin Iglesias i Pedro 
Rivero, País Vasco 2021

Tres personatges estan a punt de viure el millor moment de les 
seves vides... fins que un fenomen estrany fa acte de presència.



Muerte murciélago 4' Carlos Saiz, Murcia 2022

Muerte murciélago és l'únic nen nascut a La Badia, un aïllat 
poble miner, després que un abocament tòxic infectés les 
aigües i deixés estèrils els homes del lloc. Acostumat a viure 
com un adult des de petit, aviat començarà a imaginar-se un 
futur més enllà dels límits del poble.

Punto de giro 8' Ainhoa Menéndez, Madrid 2021

La Clara i el Luis tenen una baralla. No és la primera i sempre 
és pel mateix tema. El treball de la Clara s'interposa als desitjos 
del Luis de formar una família.

00.30H PLATJA D’OCATA UNDERCURT



Martín 5' Dani Zarandieta, Sevilla 2021

Una trucada telefònica inesperada, una conversa pendent i la 
necessitat de trobar un televisor. Una promesa ha guiat la vida 
del Martín durant els darrers deu anys fins aquest moment.

Réquiem por la fiesta 4' David Pantaleón, Canàries 
2021

La música i les llums s’apaguen, sona la porta.



Reinas 4' Guillermo Fernández, Almería 2021

Dues noies s’acaben d’escapar de presó. Després d'una llarga 
carrera, comencen a replantejar-se si realment volen tornar o 
no. Una està convençuda que és el millor, i l'altra té més 
dubtes.

Magia negra 4' Almudena Vázquez, Zamora 2021

Dos amics han quedat amb un tipus per Internet per comprar 
una bicicleta. Mentre l’esperen, organitzen un cap de setmana 
a la platja. L’Agustín calcula la data idònia basant-se en quan 
baixa la regla a la seva núvia. 



D I V E N D R E S
0 8



Rompente 26' Eloy Domínguez, Pontevedra 2022

El Santi és un pare adolescent que viu en un petit poble 
costaner. De dia treballa a les embarcacions i a les nits recull 
marisc de manera furtiva. Mentre la seva xicota Lucía assumeix 
en solitud la cura del nadó de tots dos, el Santi, absent i 
aclaparat per la responsabilitat, busca refugi i redempció a la 
mar.

Votamos 13' Santiago Requejo, Càceres 2021

El que comença com una junta ordinària de veïns per votar el 
canvi d'ascensor acaba convertint-se en un inesperat debat 
sobre els límits de la convivència.

DIVENDRES 8, 22:15H PLATJA D’OCATA FICCIÓ



Tardor 17' Helena Oller, Girona 2021

La temporada de turisme arriba a la seva fi en un petit poble de 
la Costa Brava. La Lola (35), com cada estiu, ha estat treballant 
a la botiga de platja dels seus pares. Els turistes marxen, els 
altres negocis tanquen, però el de la Lola roman obert. Un dia, 
rep la visita de la seva germana petita, l’Helena (25), que viu 
feliç a Barcelona.

La inquilina 9' Lucas Paulino i Ángel Torres, Madrid 
2021

Has notat alguna vegada aquell formigueig a la cama que fa 
que et costi moure-la? Segurament se t’ha adormit... o no.



Intentando 15' Juan M. Montilla, Madrid 2021

El Santiago és un pare amb una paràlisi cerebral que el fa 
caminar amb dificultat. Cada dia va a l'escola a buscar el seu fill 
Diego i fan el mateix camí de tornada, però avui serà diferent.

Apología de extrarradio 15' Raúl Monge, Madrid 2022

Dos amics es reuneixen una nit més al terrat del 29. La vida els 
passa per sobre mentre ells debaten sobre el barri, l'amistat, el 
pas del temps i la traïció. 

MITJA PART VIDEOCLIPS GRUP MUSICAL “SOYLA”

“La Caída”, “Ángel sobre Berlín” i “Ola imperfecta”



Leopoldo el del bar 5' Diego Porral, Madrid 2021

El Leopoldo, un ancià del centre de Madrid, porta cada 
dia dels últims 12 anys al mateix bar. El seu bar i darrera 
connexió a la seva antiga vida. Però aquest tanca i la 
soledat que intentava evadir torna de cop en forma de 
Maurici, un colom antropomòrfic amb diarrea verbal que 
no callarà fins aconseguir que el Leopoldo accepti el seu 
destí: La mort? Bé, una mica més complicat

Ur azpian lore (Flor sota aigua) 13' Aitor Oñederra, 
Donosti 2021

No podia explicar-ho a ningú. Estava completament 
sola.

00.00H PLATJA D’OCATA ANIMACIÓ



00.30H PLATJA D’OCATA  UNDERCURT

Nacer 9’ Roberto Valle, Madrid 2021

Espanya, 1994. El Carlos és un nen que descobreix que 
tindrà un germanet. La notícia li meravella, però amb el 
pas dels mesos tot canvia per a ell. Aleshores arriba el dia 
del part i el Carlos ha d'enfrontar-se a emocions que no 
coneixia.

Work it class! 8' Pol Diggler, Barcelona 2021

"Work it class!" és l'últim de la "Meta-trilogia" de Fergaht. 
Aquest curtmetratge és “un joc” entre els creadors, els 
festivals i el públic.



Bajo interior derecha 4' Martín Ortiz, Màlaga 2021

Aconseguir un pis de lloguer en el centre de Madrid és 
quasi missió impossible.

Cliché 4' Giuseppe Rattá, Madrid 2021

Es diu que els argentins parlem massa, que ens repetim. 
Que fem servir moltes paraules per dir el mateix. Però 
això és un tòpic, un estereotip, un clixé. O no?



For Pete's Sake 13' Gerald B. Fillmore, Saragossa 2022

El Jim s'està tornant boig, ha estat a l'hospital des de 
sempre. Quan finalment arriba el metge amb les proves, 
els resultats són inesperats. Qüestió de riure o mort.

Parlez-Vous? 8' Aitor de Kintana, Vitòria 2022

L’Eric és director en una humil acadèmia de francès i 
l'encarregat aquests darrers dies de trobar un nou 
professor. Per això està fent una sèrie d'entrevistes de 
treball, però són un simple tràmit perquè avui es presenta 
el Javier, el candidat amb millor currículum i immillorables 
referències per al lloc.

01.00H GUINGUETA CALIMA
Concert Evil Rosebud



D I S S A B T E
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22.15H PLATJA D’OCATA

MOSTRA INSTITUTS PÚBLICS DEL MASNOU

CURT IES MAREMAR
CURT IES MEDITERRÀNIA

Presentació videoclip “Hiperespecial” 4’ Mario Muñoz ft. 
Lucrecia i Carles Muñoz

23.00H PLATJA D’OCATA

ENTREGA DE PREMIS I 
PROJECCIÓ PALMARÈS 

FASCURT 2022



Father and daughter 8’ Michael Dudok de Wit, Països 
Baixos 2000
Un home s’acomiada de la seva filla i marxa a un altre 
lloc. Amb el temps ella va creixent, forma una família i 
arriba a la vellesa, però en el seu interior sempre hi ha 
un profund anhel pel seu pare.

Negative Space 5’ M. Porter i R. Kuwahata, França 2017 
Adaptació d’un poema de Ron Koertge. Un nen connec-
ta amb el seu pare aprenent a fer una maleta.

Hybrids 7’ V.A., França 2017
Quan la fauna marina s’ha d’adaptar a la contaminació 
que la rodeja, les regles de supervivència canvien.

Garden Party 6’ V.A., França 2017
En una casa deserta i rica, un parell d’amfibis exploren 
els seus voltants i segueixen els seus instints primitius.

Corp 9’ Pablo Polledri, Argentina  2016
Ambició, explotació laboral, contaminació ambiental, 
degradació humana, plusvàlua, corrupció i molt més en 
el fantàstic món del lliure mercat.

SESSIÓ ESPECIAL ANIMACIÓ INTERNACIONAL
00.00H PLATJA D’OCATA



Loop 7’ Pablo Polledri, Argentina 2020
En aquesta societat cada ésser humà repeteix una 
mateixa acció una i una altra vegada, en aquesta 
societat cada ésser humà repeteix una mateixa acció 
una i una altra vegada, en aquesta societat cada ésser 
humà repeteix una mateixa acció una i una altra 
vegada.

Guard Dog 5’ Bill Plympton, Estats Units 2004
En "Guard Dog", Bill Plympton ens introdueix en la ment 
d’un bulldog paranoic y súper protector. Veiem com el 
gos imagina amenaces cap el seu amo en qualsevol que 
es creua en el seu camí, durant un passeig pel parc.

Our Wonderful Nature – The Common Chameleon 3’ 
Tomer Eshed, Alemanya 2016
Els hàbits alimentaris del camaleó com mai s’havia vist

Wild love 7’ V.A., França 2018
Durant una escapada romàntica a la muntanya, l’Alan i 
el Beverly van causar un accident fatal. Aquest crim no 
quedarà impune.

01.00H GUINGUETA CALIMA

FESTA CLAUSURA 20 ANIVERSARI 



Actriu. Va debutar com a actriu el 1995 en un 
episodi de la sèrie Estació d'enllaç i un any després 
va protagonitzar la pel·lícula Susanna (1996). El seu 
nom va guanyar gran reconeixement a Catalunya 
després de treballar en la sèrie Nissaga de poder 
(1996-1998), que es va convertir en un fenomen 
social. Després va fer el salt al reconeixement 
nacional amb l'exitosa sèrie d'Antena 3 
Compañeros (1998-2001) i que la va convertir en 
una de les actrius preferides pels joves, gràcies al 
seu paper de Valle, que va interpretar també en 
l'adaptació cinematogràfica de la sèrie No te fallaré 
(2001), dirigida per Manuel Ríos San Martín. 
L'actriu va continuar amb un altre èxit televisiu en 
incorporar-se al repartiment de 7 vidas 
(2001-2006), on va interpretar la Vero,. Els darrers 
anys l'hem pogut veure a series com Cites, Sé 
quien eres o Benvinguts a la familia. Properament 
podrem veure-la a Todos Mienten (2022), una 
sèrie creada per Pau Freixas.

Guionista de Timecode, curtmetratge guanyador de 
la Palma d'Or del Festival de Cannes, Goya i Gaud{, 
nominat a l'Oscar i Premi del públic a la 14a edició del 
Fascurt. Guionista de TRES, llargmetratge nominat 
als premis Feroz, Goya, Gaudí i Mestre Mateo). I 
d'altres curtmetratges com Rodillo, Nitbus, Máxima 
pena. És diplomat en Direcció cinematogràfica al 
Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya i 
Màster en Escriptura de guions cinematogràfics i de 
televisió al Taller de Guionistes.

E L  J U R A T

P E R E  A L T I M I R A

E VA  S A N T O L A R I A

f i c c i ó  i  a n i m a c i ó



Director. Des de l'any 1974 participa en activitats de 
política cinematogràfica relacionades amb el 
cinema català, com la fundació de l'Institut del 
Cinema Català (1974), el Col·legi de Directors de 
Cinema, de l'associació de productors Barcelona 
Audiovisual i el Col·legi de l'Audiovisual de Catalun-
ya, formant part de la Junta del mateix des del 
2004. Ha intervingut com a director i guionista en 
vint llargmetratges, dels que destaquen els 
documentals La Nova Cançó, Canet Rock i La 
torna, les comèdies L'orgia, Radio speed, La quinta 
del porro i Un parell d'ous, a més de les ficcions 
històriques El complot dels anells i Monturiol, el 
senyor del mar. També ha dirigit les adaptacions 
cinematogràfiques de les novel·les de Ferran 
Torrent Un negre amb un saxo i Gràcies per la 
propina. La seva pel·lícula més recent, Lisístrata és 
l'adaptació del còmic que el dibuixant alemany Ralf 
König va crear inspirant-se en el text antibel·licista 
d'Aristòfanes. Ha produït per a televisió amb la 
productora Fairplay Produccions SA (1989) la 
sitcom de tretze capítols Happy house (RTVE 
Catalunya) i el 2006 va estrenar la sèrie policíaca 
Àngels i sants (TV3) de Pau Freixas.<br /> Del 
2007 al 2012 va ser conseller del Consell d'Admi-
nistració de RTVE. El 2010 va col·laborar a la 
fundació del Cercle de Cultura, entitat de la qual ha 
estat president des del 2014 al 2017.

F R A N C E S C  B E L L M U N T



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.

Organitza:

Col·labora

G R À C I E S
2 0 . 0 0 0

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

LA ROTONDA


