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El Sang Cugat i el Sant Cugat Fantàstic segueixen creixent després d'una edició especial
Edició especial del festival de cinema Sant Cugat Fantàstic,
marcada per les restriccions a què obligava la pandèmia de la
Covid-19, amb un dia menys, però amb un creixement de
l'afluència mitjana de públic. Aquest any, a més, la 6a edició
del festival de gènere fantàstic, que ha premiat pel·lícules com
'Blood Machines' i 'An American Satan' i ha comptat amb
estrenes i films inèdits, ha coincidit en temps i espai amb el
Sang Cugat, el festival literari de novel·la negra que també
inclou produccions audiovisuals i ha tingut lloc als Cinemes
Sant Cugat.

L'organització s'ha mostrat satisfeta pel funcionament dels dos festivals, tot i que la idea és que "segueixin
creixent" per separat. El codirector del Sant Cugat Fantàstic JR Armadàs ha explicat a Cugat Mèdia que
considera "consolidada" la proposta, tot i que encara tenen "marge per créixer". El també responsable del Sang
Cugat també valora l'afluència al festival de novel·la negra principalment a la part literària, i ha reconegut que
"cal consolidar la part cinematogràfica", que aquest any s'inclou per segona vegada.
L'objectiu és que, tant una cita com l'altra siguin "parades obligatòries" per a la indústria i el sector i pels
amants del gènere, però que l'any vinent, si les circumstàncies ho permeten, tornin a ser festivals independents
i "amb la seva pròpia idiosincràsia".
PALMARÈS SANT CUGAT FANTÀSTIC 2020
Premis del JuratMillor pel·lícula: 'Blood Machines'Millor director: Aram Garriga, per 'An American
Satan'Millor guió: Sergi Arnau, per 'Lone wolves'Millor actor: Lluís Altés, per 'El cerro de los Dioses'Millor
actriu: Sofia Lanaro, per 'Carroña'Millors efectes especials: 'Blood Machines'Menció especial: 'El cerro de los
Dioses'
Millor curtmetratge: 'There will be monsters'Millor director de curt: David Muñoz, per 'La última Navidad del
universo'Millor guió: Álvaro Vicario y Andrés Marín Soto, per 'Polter'Menció especial: 'No apto para
menores'
Premis de la crítica
Millor pel·lícula: 'An American Satan'Millor curt: 'Polter'
Premis del públic
Millor pel·lícula: 'El cerro de los dioses'Millor curt: 'Polter'
JR Armadàs: La indústria del gènere fantàstic, tant a Catalunya com a Espanya, ens tenen com un
festival de referència on volen projectar les seves pel·lícules, per tant entenem que està consolidat. Això
no vol dir que no tinguem marge per créixer, i aquest és l'objectiu.
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