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El Festival Eròtic ret homenatge
al cineasta García Berlanga
La Farga acull del 4 al 8 d’octubre la setzena edició de la fira del cinema X
La setzena edició del Festival
Internacional de Cinema Eròtic
de Barcelona tindrà lloc a La
Farga del 4 al 8 d’octubre amb
destacades novetats i amb l’objectiu de diversificar-ne els continguts i d’arribar a un públic
més ampli. La fira es presenta
un any més amb la voluntat de
normalitzar la indústria del sexe,
de ser un punt de trobada per
als més de 6.000 professionals del
sector que s’hi apleguen i de promocionar el cinema per a adults.
Per a l’edició d’enguany s’han
previst 15 escenaris i 750 actuacions d’strippers. En paral·lel, més de
120 títols cinematogràfics optaran
a algun dels premis en categories
Ninfa (de temàtica heterosexual),
Heatgay (de temàtica homosexual),
Tacón de aguja (de temàtica sadomasoquista o fetitxista) o Curtmetratges X. Pel que fa als respectius
jurats, hi figuren noms com Juanma
Bajo Ulloa, Cayetana Guillén Cuervo, Carlos Resa o Luís García Berlanga. Aquest director valencià rebrà
enguany un homenatge per la seva
contribució a reivindicar el porno
com a gènere cinematogràfic. Altres
membres del jurat d’aquesta edició

seran l’escriptora Empar Moliner
o els fotògrafs Javier Prada i Joan
Crisol.
Pel que fa a les mostres d’art
eròtic previstes, destaquen l’exposició fotogràfica que presenta Bruce
LaBruce, un dels màxims exponents
de la cultura gai, i la mostra d’historietes fetitxistes de John Willie.
Amb vista al descobriment de
nous valors del cinema porno s’han
organitzat un taller per a directors,
que anirà a càrrec de professionals
acreditats, i els ja tradicionals càstings per a actors i actrius novells.
La visita d’estrelles del cinema X
tornarà a ser un dels altres atractius
del festival. En total s’espera la presència de 180 pornostars, entre ells
Nacho Vidal, Rocco Siffredi, Gina
Lynn o Nina Hartley. Aquesta última
serà motiu d’una retrospectiva dels
seus millors films.
Altres novetats seran l’ampliació
de la zona gai; el concurs per elegir
la Reina Ficeb 2006, o la projecció
de preses falses i dels making of
de les millors pel·lícules rodades a
Espanya aquest any. # redacció

gabriel cazado
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Espectacle del Festival Eròtic 2005

Més informació a:
www.ficeb.com

Los Mossos
afirman que
el índice de
delitos es el
mismo de 2005
El nivel de delincuencia registrado en L’H por los Mossos de
Esquadra durante el segundo
semestre de 2006 ha vuelto a
niveles de 2005, después que
durante la primera mitad del
año aumentara un 21%. Según
ha explicado el subjefe de la
comisaria de L’H, Rafel Comes,
el aumento del registro de delitos es consecuencia de la aplicación de la ley de violencia de género y del despliegue de los Mossos en Barcelona. Comes considera
que la situación se ha reconducido
gracias a operativos especiales y
explica que han disminuido un 30%
los robos con fuerza en establecimientos y un 3% en viviendas.
Mientras tanto, el PP de L’H ha
denunciado en un comunicado que
el aumento de los delitos corrobora
sus denuncias sobre los niveles de
inseguridad. El PP propone medidas
urgentes y solicita una reunión de la
Junta Local de Seguridad.
Por otra parte, el teniente de alcalde de Gobernación, Francesc
Belver, ha dicho que la policía en
L’H ofrece un servicio eficiente y se
ha felicitado del aumento de detenciones registrado este año. # r .
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