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Un film valencià ret tribut a Béla Lugosi 
 

Aquest any es compleix el 50è aniversari de la mort de Béla Lugosi, l'actor 
que millor ha interpretat el personatge del comte Dràcula. L'efemèride fou 
recordada en el Festival Internacional de Cinema de Sitges amb la projecció 
de la pel·lícula Béla Lugosi, Pickfair 5619 Hollywood del realitzador valencià 
Santiago Estruch. 
La projecció fou el 12 d’octubre en el marc de la secció Brigadoon, i es completà 
amb un col·loqui al qual assistiren el director, els actors i el compositor de 
la banda sonora de la pel·lícula, entre d'altres. Béla Lugosi, Pickfair 5619 
Hollywood arrenca amb les cèlebres paraules que Béla Lugosi va pronunciar 
poc abans de morir, el 16 d'agost de 1956: «Sóc el comte Dràcula, el rei dels 
vampirs, sóc immortal». Obeint la seva última voluntat, l'actor hongarès, que 
després de la Primera Guerra Mundial va emigrar als Estats Units per convertir-
se en un mite del cinema de terror, va ser incinerat amb el vestit de vampir 
que va lluir quan va protagonitzar el seu personatge més popular, Dràcula. 
La pel·lícula està protagonitzada per dos joves – un vigilant d'un cementiri i 
el treballador d'una empresa funerària – que preparen un cicle de projeccions 
sobre Béla Lugosi. L'excessiva atracció d'un d'ells pel personatge de Dràcula 
aviat començarà a passar-li factura. «És un argument molt senzill, però que 
busca mantenir en suspens l'espectador, com les històries fantàstiques i de 
terror dels anys 30 i 40 a les quals hem volgut retre tribut», va explicar el 
realitzador valencià. De la mateixa manera, la pel·lícula es va rodar en blanc 
i negre, i s'ha intentat recrear l'atmosfera i la música pròpia del cinema de 
terror d'aquella època. 
Igualment  l'Institut Valencià de Cinematografia (IVAC-La Filmoteca) presentà  
Pickfair 5619 el 13 de desembre. El tribut es completà amb el passi de La 
marca del vampir (Tod Browning, 1935) protagonitzada pel mític actor 
hongarès.
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