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Novel·la negra

Nous formats. Una websèrie rodada a la ciutat barrejarà misteri i angoixa psicològica

Dos joves de L’H ens terroritzaran
a Ia xarxa ‘Desde la oscuridad’
sobre un misteriós artista alemany
anomenat Sven Veggerlinch.
Aquí vindrien punts suspensius
per remetre el lector al primer dels
sis capítols d’aquesta sèrie de ter
ror, sobretot psicològic, i d’intriga
que estan rodant Carlos i Gabriel,
recollint influències clàssiques i
d’autors de culte, com David Lynch,
i amb un tractament de la imatge de
forta vocació estètica.
“Creiem que en el món de les
webseries no hi havia gaire oferta
del gènere de terror i creiem que
hi ha prou públic potencial perquè
Desde la oscuridad trobi el seu
espai”, ha dit Carlos Marín.
Carlos i Gabriel, que també han
rodat videoclips i algun llargmetrat
ge, reben el suport de l’escola de
L’H El plató de cinema i coincideixen
a assenyalar, com a aspectes clau,
que “les càmeres digitals abaratei
xen costos i internet és una via de
distribució impressionant”. y
El tràiler de la sèrie
Escaneja el codi QR i
accedeix a l’entrevista
amb els realitzadors i
al tràiler de Desde la
oscuridad.

Un periodista
guanya el premi
L’H Confidencial
L’escriptor i periodista alacantí Mari
ano Sánchez Soler és el nou Premi
Internacional de Novel·la Negra L’H
Confidencial, que convoquen l’Ajun
tament de L’Hospitalet i Roca Edi
torial i que promou la Biblioteca la
Bòbila. L’obra premiada, El asesinato de los marqueses de Urbina, que
recrea el doble crim dels marquesos
d’Urquijo, un cas mediàtic que va te
nir lloc durant la transició. El premi,
de 12.000 euros, es lliurarà el 16 de
març, a la Bòbila. y

Memòria històrica

Garcilaso
Aguado rebrà
un homenatge
cedida per desde la oscuridad

E

n un món de tants contras
tos com l’actual, hi ha qui
per fer una websèrie neces
sita els diners que, proba
blement, representarien l’esmorzar
d’un sol dia de rodatge en una su
perproducció. És el cas de dos joves
de 33 anys, Carlos Marín i Gabriel
Salinas, formats en el terreny del
guió i la producció audiovisual, i de
les belles arts i el disseny gràfic, que
amb un curt pressupost han tirat en
davant el seu últim projecte, Desde
la oscuridad.
Aquesta és la història. Álex és
un estudiant de periodisme que no
surt de casa perquè té fòbia dels
espais oberts. Massa enganxat a
les xarxes socials, els seus únics
contactes amb l’exterior són Clau
dia i Roger, amb qui comparteix
algunes fílies, com la literatura fan
tàstica i de terror. Claudia trobarà a
l’armariet de la universitat un sobre
sense remitent que conté una cinta
de VHS, una autèntica relíquia en
l’era digital.
La cinta revelarà dos aspectes:
que Héctor Blanco, un amic pla
tònic d’Álex, va acabar en estat de
coma en un hospital i que va deixar
un documental inacabat que tracta
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Els actors protagonistes de la websèrie de terror psicològic

El Centre d’Estudis ha convocat per
al 24 de gener, al Centre Cultural Te
cla Sala, un emotiu tribut a Garcilaso
Aguado, hospitalenc i català d’adop
ció nascut a Mazarambroz (Toledo), mort a la seva localitat d’adop
ció el 2011. Aguado, històric mili
tant i ex regidor del PSC, va dedicar
els últims anys a la recuperació de la
memòria democràtica. y

