
 
 
 

Sitges 2012 arriba amb la més completa selecció de 
cinema fantàstic actual 
La programació incorpora algunes de les produccions premiades en els recents 
festivals internacionals 
 
Amb una programació de 256 pel·lícules, Sitges – Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya torna aquest any del 4 al 14 d'octubre per a celebrar la 
seva 45a edició. El bon ritme en la venda d’entrades, la gran expectació despertada 
per una programació que inclou pel·lícules premiades en els darrers festivals 
(Venècia, Toronto, Austin, Estrasburg…) i la fidelitat d’un públic entusiasta 
convertiran de nou Sitges en la capital del fantàstic. La inauguració està 
protagonitzada per la première mundial de la producció catalana El cuerpo, del 
debutant Oriol Paulo, amb José Coronado, Belén Rueda i Hugo Silva.  
 
La Secció Oficial presenta propostes tan potents com Antiviral, el debut de Brandon 
Cronenberg, recent guanyador del premi a la millor òpera prima canadenca al Festival 
de Toronto i que competeix amb el seu pare David –un amant de Sitges i estimat pel 
Festival– i la seva esperada Cosmopolis. Léos Carax, enfant terrible del cinema francès, 
presenta Holy Motors, un film de culte instantani plantejat com a joc de màscares; 
Sinister, d’Scott Derrickson i protagonitzada per Ethan Hawke, proposa una nova visió 
del cinema de presències demoníaques; The Tall Man (amb Jessical Biel en el paper 
principal), sorprenent conte d’horror del director de Martyrs Pascal Laugier, que remet 
a pors ancestrals; Seven Psycopaths, de Martin McDonagh, i amb un repartiment de 
luxe: Colin Farrell, Sam Rockwell, Christopher Walken, Woody Harrelson i Tom 
Waits, o Doomsday Book, de dos dels directors més ben considerats a Sitges: Yim Pil-
Sung, Kim Jee-Wong. Aquestes pel·lícules són algunes de les cites més esperades del 
Festival, entre l’àmplia opció de suggeriments. 
 
La Secció Oficial Gales presenta l’esperada proposta de Rob Zombie The Lords of 
Salem; The Cabin in the Woods, dirigida per Drew Goddard i produïda per Joss 
Whedon, els dos autors de la sèrie de culte Buffy the Vampire Slayer; Invasor, la nova i 
trepidant producció de Daniel Calparsoro, o la visió d’una de les històries més mítiques 
de la literatura i el cinema fantàstic de la mà d’un dels mestres del terror: Dario 
Argento, que presenta Dracula 3D. 
 
La Secció Oficial Panorama reuneix una completa selecció de thrillers angoixants 
(Crawlspace, de Justin Dix), terror accentuat (Citadel, de Ciarán Foy), reminiscències 



del giallo (Tulpa, de Federico Zampaglione) o una nova visió de la ciència ficció 
(Branded, de Jamie Bradshaw i Alexander Doulerain). 
 
Noves Visions reunirà 41 pel·lícules de directors consagrats i talents emergents 
repartides en les diferents subseccions: Ficció, No Ficció, Dark, Petit format i 
Discovery, que permeten programar a Sitges una llista heterogènia i completa de 
propostes suggerents. La nòmina de realitzadors de llarga i sòlida trajectòria està 
representada per Kim ki-duk (amb l’arriscada Pieta, guanyadora del Lleó d’Or), 
Takashi Miike (i el seu extraordinari musical For love’s sake), Guy Maddin (que evoca 
l’Odissea d’Homer a Keyhole), Im Sang-soo (amb el conte gòtic contemporani The taste 
of money) i Alain Resnais (que presenta la nostàlgica Vous n’avez encore rien vu). 
Noves Visions també és el territori de propostes trencadores de joves directors que ja 
constitueixen una realitat del cinema actual, com Lou Ye (Mystery), David Zellner (Kid-
Thing), Oh Young-doo (Young Gun in the Time) o Alejandro Fadel (Los salvajes). 
 
El cinema asiàtic forma part del cos de la programació de Sitges 2012. La seva 
presència es repartiex a totes les seccions oficials i adquireix un perfil propi a la secció 
Casa Àsia, que reuneix quinze films de firmes com Takashi Miike, Choi Dong-hoon 
Tsutomu Hanabusa, Wuershan o Anurag Kashyap. Midnight X-Treme reafirma el seu 
perfil esbojarrat i sanguinari amb títols com Dead Sushi o Gyo: Tokyo Fish Attack, 
Piranha 3DD o Stitches. 
 
La Secció Anima’t té el Japó com a protagonista principal i ofereix el documental 
Animation Maestro Gisaburo, que repassa la trajectòria d’un dels pares fundadors de 
l'anime. Anima’t projectarà Night on The Galactic Railroad, una cinta de Gisaburo de 
1985 recentment recuperada. The Life of Budori Gusuko, Le magasin des suicides o The 
Tale of Genji són altres tres cintes de la secció. 
 
La versió restaurada del clàssic d’Steven Spielberg, E.T., és un altre dels punts de 
trobada atractius de Sitges 2012, que es projectarà en sessió Phenomena celebrant 
doblement els 100 anys d’Universal i els 30 de l’estrena de la popular odissea de 
l’alienígena perdut a la Terra. L’univers de Tim Burton desembarcarà al Festival 
dimecres 10 d’octubre amb la projecció del seu últim film, Frankenweenie, en una 
estrena pràcticament simultània a la première europea que tindrà lloc a Londres.  
 
La secció Brigadoon tindrà com un dels eixos de la seva programació el documental i 
reuneix propostes com Un chico de portada (El arte de Macario Gómez), de David 
Muñoz; Contra el tiempo, de José Manuel Serrano Cueto; Indie Game, de James 
Swirsky i Lisanne Pajot; The Long Road Back from Hell: Reclaiming Cannibal 
Holocaust, de Xavier Mendik; More Brains! A Return to the Living Dead, de Bill 
Philputt, i L'últim refugi, de Marc Barceló i Josep Serra. Brigadoon premiarà Teresa 
Gimpera pel seu paper al cinema fantàstic espanyol dels setanta. La secció estrenarà 
també alguns títols internacionals de terror independent, com Torture Chamber, de 
Dante Tomaselli, i Thanatomorphose, d’Eric Falardeau. 
 
La producció catalana i espanyola tindrà un protagonisme rellevant a Sitges 2012. Dotze 
pel·lícules, nou de les quals són catalanes, formen part de la programació oficial. A més 
d’El cuerpo, hi haurà altres estrenes com Insensibles (Juan Carlos Medina), El bosc 
(Òscar Aibar), Animals (Marçal Forés) o Invasor (Daniel Calparsoro), repartides en 
diferents seccions oficials. 



Protagonistes que arribaran a Sitges 
 
Sitges rebrà la visita de figures com el director Neil Jordan, que rebrà el Gran Premi 
Honorífic del Festival o Elijah Wood, que acompanyarà la presentació de Maniac, el 
film de Franck Khalfoun amb guió i producció d’Alexandre Aja i que dóna vida a un 
psicòpata viciós. Jennifer Lynch (filla de David Lynch) hi serà per a presentar Chained, 
així com el veterà director italià Dario Argento, que arribarà amb l’estrena de Dracula 
3D. J.A. Bayona, que va conquerir Sitges l’any 2007 amb El orfanato, arriba al Festival 
per presentar The Impossible, l’espectacular història, basada en fets reals, d’una família 
durant el tsunami de Tailàndia del 2004. El director barceloní ve acompanyat del 
joveníssim Tom Holland, un dels protagonistes del film. Molt esperada serà també la 
visita de Rian Johnson, director de Looper, estrena europea que clourà el Festival i una 
de les últimes sensacions del cinema fantàstic i futurista, amb Bruce Willis i Joseph 
Gordon-Levitt viatjant en el temps frenèticament. El prestigiós director, actor i 
productor Eli Roth tornarà a posar els peus a Sitges 2012 acompanyant Aftershock, la 
cinta de Nicolás López sobre un terratrèmol letal que ell mateix protagonitza i produeix. 
 
 
 
Llistat de premiats  
 
Gran Premi Honorífic: Neil Jordan 
 
Màquina del Temps: Elijah Wood 
 
Màquina del temps: Barbara Steele 
 
Màquina del temps: Don Coscarelli 
 
Màquina del temps: William Lustig 
 
Maria Honorífica: Dee Wallace 
 
Maria Honorífica: Enrique Cerezo 
 
Premi Nosferatu: Teresa Gimpera



Sitges aposta per accions que amplien la seva presència 
a nous formats i altres disciplines culturals 
 
Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya ha activat diferents 
accions destinades a ampliar la seva presència i estendre la seva marca en nous mercats. 
Sitges vol està present en les noves tendències de consum cultural i, per aquest motiu, 
ha buscat complicitats amb diferents plataformes de distribució de continguts 
cinematogràfics i altres disciplines, com els llibres electrònics. Aquesta voluntat per ser 
als nous àmbits de la producció cultural, s’ha concretat en les diferents iniciatives 
impulsades o participades pel Festival: 

- Phonetastic Sitges Mobile Film Festival 
- Emissió de continguts a Filmin i Veo Sitges 
- Sitges Books 
- Sitges Reloaded 

 
 
 
Phonetastic Sitges Mobile Film Festival  
La Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) i el Sitges – Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic de Catalunya impulsen el certamen Phonetastic Sitges Mobile Film 
Festival, una iniciativa de projecció internacional per al desenvolupament dels 
dispositius mòbils, smartphones i tauletes com a eina de producció cinematogràfica i 
plataforma de difusió audiovisual. Aquest projecte, que comptarà a amb la participació 
de l’agència Sr. Watson com a soci fundador, s’emmarca en el programa mContent de 
la Capitalitat, que impulsarà noves formes d’oci i entreteniment a través de les 
tecnologies mòbils. 
 
Dijous 11 d’octubre, a les 13 hores, a la sala de rodes de premsa de l’hotel Meliá Sitges 
es realitzarà la presentació –presidida pel conseller de Cultura, Ferran Mascarell– de 
Phonetastic Sitges Mobile Film Festival. 
 
 
 
Emissió per Filmin 
Set llargmetratges seleccionats a la 45a edició de Sitges - Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic de Catalunya podran ser gaudits a tot l’Estat a través d’internet durant 
els 10 dies del Festival, gràcies a l’acord amb el portal online Filmin. Es tracta de la 
primera ocasió al nostre país en què un Festival ofereix part del seu contingut de ficció 
simultàniament a internet. Una fita que ha estat possible gràcies a la col·laboració 
d'alguns productors, distribuïdors i agents de vendes que entenen l’enorme potencial 
que ofereix una distribució online vinculada l’estrena a un festival de cinema.  
 
Del 4 al 14 d’octubre al portal online Filmin podrà veure's Doomsday Book, la nova 
obra de Kim Jee-Wong, director d’Encontré al diablo i El bueno, el feo y el raro; 
Keyhole, la particularíssima aproximació al cinema negre realitzada per Guy Maddin 
amb Isabella Rossellini i Jason Patric; 13 eerie, un dels films de zombies més especials 
de l’any; Headshot, el thriller que va commocionar el Festival de Berlín i competeix ara 
per la Maria a la Millor Pel·lícula al Festival de Sitges; Los Salvajes, el debut com a 
realitzador del guionista de Pablo Trapero, Alejandro Fadel; Dead Sushi, la pel·lícula 



asiàtica més gamberra de la temporada, i un polèmic documental enfocat en la figura de 
Chris Crocker, una de les celebritats del món 2.0, Me @ the Zoo.  
 
Aquestes pel·lícules podran veure’s en versió original amb subtítols en castellà en 
ordinadors, mòbils i tablets a un preu de 2,95 euros cadascuna. També podrà adquirir-se 
un pack a 21,95 euros, que inclourà els 7 títols i l’accés durant 10 dies a les 100 
pel·lícules premiades en anteriors edicions del Festival disponibles a filmin, entre les 
quals es troben guanyadores del premi a la Millor pel·lícula (Réquiem, el exorcismo de 
Micaela, Drácula o Cube), premiades en la categoria de Millor Director (Kinatay i El 
bueno, el feo y el raro) o títols emblemàtics com Déjame entrar, The Host, Los 
cronocrímenes, Memento i un llarg etcètera.  
Més informació a: www.filmin.es/sitges 
 
 
 
Veo Sitges 
Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya i l’Entidad de Gestión 
de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda - Filmotech) han renovat el seu 
acord per a l’emissió de determinades projeccions per als professionals dels mitjans de 
comunicació  i altres representants de la indústria audiovisual acreditats al Festival. A 
través d’un sistema d’emissió gestionat per Egeda, Veo Sitges ofereix la possibilitat de 
veure una selecció de pel·lícules espanyols en projeccions privades amb la intenció de 
facilitar la seva tasca als professionals. 
 
 
 
Sitges Books: la llibreria d’ebooks del Festival 
El Festival és sensible amb les joves tendències de consum cultural i vol ser-hi present. 
Per aquest motiu, avui estrena Sitges Books, la seva pròpia llibreria d’ebooks. El 
Festival ha siognat un acord amb Digital Books –impulsora de la plataforma Amabook, 
nascuda ara fa tres anys–, mitjançant el qual aquesta companyia aporta l’entorn 
tecnològic i la gestió operativa a la nova llibreria. 
 
Sitges Books neix amb 1.600 títols de diferents gèneres, fonamentalment ficció, però 
també altres, com humanitats i assaigs. El catàleg actual té obres de 82 editorials 
diferents, que s’ampliaran progressivament a altres segells, especialment els que editin 
literatura de gènere. La llibreria té dues versions: una en català i una altra en castellà, 
que en tots dos casos ofereixen les mateixes obres. A més de títols en català i castellà, 
en té també en anglès, francès i alemany. La llibreria ofereix cerques per obres, autor, 
gènere, preu, data de publicació o valoració dels lectors. La seva estructura està 
adaptada per a compartir els seus títols a les xarxes socials. 
 
La llibreria del Festival destacarà cada setmana set títols en el seu slider frontal. Els 
llibres que estrenen aquest espai són Abraham Lincoln, cazador de vampiros (Seth 
Grahame-Smith), La mala dona (Marc Pastor), La jauría (Jason Starr), El hombre lobo 
y otras bestias (Francisco Pérez-Abellán), Memorias de un exorcista (Gabriele Amorth i 
Marco Tosatti), Si els morts no ressusciten (Philipp Kerr) i L’home obra (Cody 
McFadyen). 
 
Les adreces són: http://sitgesbooks.com (català) i http://es.sitgesbooks.com (castellà) 



 
Sitges Reloaded: la projecció del Festival a altres territoris 
Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya i Cinesa projecten 
l’exportació del Festival a diferents ciutats de l’Estat, mitjançant la projecció de 
pel·lícules seleccionades a la programació oficial en altres sales. El projecte començarà 
a rodar el 2013 i ja s’han concretat sales de la cadena Cinesa a València, Madrid i 
Bilbao. 
 
Sitges Reloaded pretén traslladar el perfil i l’esperit que caracteritza el cartell del 
Festival a altres ciutats, amb el doble objectiu de contribuir a compartir títols que no 
entren en els circuits habituals d’exhibició i expandir la marca Sitges. L’aliança amb 
Cinesa, en aquest sentit, constitueix una excel·lent plataforma per a la projecció del 
Festival a altres públics, gràcies a la seva àmplia xarxa de sales. 
 
 



Informació pràctica per als periodistes acreditats  
 
- L’acreditació de premsa dóna accés a tots els passis de premsa oberts (PPO), rodes de 
premsa, photocalls i masterclass. 
 
- L’acreditació de premsa gràfica dóna accés a les presentacions de les pel·lícules, rodes 
de premsa i photocalls i red carpets, però no a les projeccions.  
 
- L’acreditació de premsa gràfica dóna accés als photocalls, rodes de premsa i a veure 
les pel·lícules de les dues primeres sessions de l’Auditori, però no a les altres. 
 
- La sol·licitud d’invitacions per a les pel·lícules que ja han tingut PPO, les que vagin 
assenyalades com a PT (Passi Ticket), s’efectuarà a través del web del Festival sempre 
el dia anterior a la projecció seleccionada, en horari de 7 a 20 hores, fins a completar 
l’aforament. El màxim d’invitacions que es poden demanar al dia són 3 i el total per al 
Festival, 30 per acreditat. Cada periodista tindrà un comptador que anirà assenyalant el 
remanent d’invitacions disponible. Les entrades es recolliran a les taquilles de 
l’Auditori. Amb aquest sistema s’evitaran les cues per sol·licitar entrades. 
 
- La sol·licitud d’entrevistes també es realitzarà online i estarà subjecta a la 
disponibilitat dels convidats.  
 
- Els horaris de les rodes de premsa i photocalls pot variar durant la celebració del 
Festival. És necessari consultar el dia a dia que es penjarà al departament de Premsa. 
 
- L’acreditació es podrà recollir al departament de Premsa i el seu ús és personal i 
intransferible. 
 
- Cada periodista tindrà el seu caseller al departament de Premsa, on podrà recollir 
informació sobre esdeveniments del Festival, així com de les pel·lícules. A l’apartat de 
premsa del web del Sitges 2012 se centralitzarà la majoria de documents (pressbooks, 
fotografies i vídeos) de les pel·lícules projectades al certamen per al seu ús per part dels 
professionals dels mitjans de comunicació. 
 
- Els periodistes radiofònics disposaran de 3 línies XDSI a l’atri de l’Hotel Melià Sitges 
per al seu ús de forma lliure. Si s’ha de realitzar un programa en directe, és necessari 
que es demani amb antelació hora per a l’ús de la connexió XDSI per poder programar-
lo i així assegurar-ne la seva disponibilitat. 
 

 


