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Salutació
Montserrat Candini
Alcaldessa de Calella

Poques coses tenen la capacitat d’emocionar-nos com tenen les
imatges. Ja sigui les d’una pel·lícula que ens transporti fins als
orígens del cinema mut com les d’un film realitzat amb l‘última
tecnologia digital. Tant se val si és una filmació domèstica que
immortalitza un moment familiar únic com si és un documental
que ens mostra perfils desconeguts del nostre món. Tant és si és
un espot de publicitat com si és un treball fet amb més il·lusió que
recursos per un jove estudiant aspirant a director de cinema.
Els membres de Foto-Film Calella, hereus de més 40 anys de
trajectòria de l’entitat, saben molt bé a què em refereixo. La seva
passió per la imatge ha dotat Calella d’un festival mereixedor d’elogis
que traspassen fronteres, com ho demostren les cinc estrelles
atorgades al catàleg del Trofeu Torretes de Fotografia–màxima
categoria- amb què l’ha qualificat la Federació Internacional de l’Art
Fotogràfic.
Del 6 al 27 d’abril, Festimatge convertirà Calella, un any més, en
capital de la imatge. En aquest Festival no veurem estrelles de
Hollywood desfilant per la catifa vermella. El que desfilarà per la
catifa vermella serà la il·lusió d’una colla d’homes i dones que, en
la majoria de casos, no viuen de la imatge, però que han fet de la
imatge la seva vida.

Gràcies per aconseguir
encomanar-nos la vostra
passió durant un mes
sencer.
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Pocas cosas tienen la capacidad de emocionarnos como tienen las
imágenes. Ya sea las de una película que nos transporte hasta los
orígenes del cine mudo como las de un film realizado con la última
tecnología digital. No importa si es una filmación doméstica que
inmortaliza un momento familiar único como si es un documental
que nos muestra perfiles desconocidos de nuestro mundo. No
importa si es un spot de publicidad como si es un trabajo hecho
con más ilusión que recursos por un joven estudiante aspirante a
director de cine.
Los miembros de Foto-Film Calella, herederos de más 40 años de
trayectoria de la entidad, saben muy bien a qué me refiero. Su pasión
por la imagen ha dotado Calella de un festival merecedor de elogios
que traspasan fronteras, como lo demuestran las cinco estrellas
concedidas al catálogo del Trofeo Torretes de Fotografía - máxima
categoría- con que las ha calificado la Federación Internacional del
Arte Fotográfico.
Del 6 al 27 de abril, Festimatge convertirá Calella, un año más,
en capital de la imagen. En este Festival no veremos estrellas de
Hollywood desfilando por la alfombra roja. Lo que desfilará por la
alfombra roja será la ilusión de un grupo de hombres y mujeres que,
en la mayoría de casos, no viven de la imagen, pero que han hecho
de la imagen su vida.

Gracias por conseguir
transmitirnos vuestra
pasión durante un mes
entero.
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Col·laboren
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Salutació
Xavier Rigola

President de Foto-Film Calella

Benvinguts. Aquesta és una paraula que podria aglutinar tot el que
significa per Foto-Film el treball de preparar aquesta 8a edició del
FESTIMATGE 2014.

Bienvenidos. Esta es una palabra que podría aglutinar todo lo que
significa para Foto- Film el trabajo de preparar esta 8 ª edición del
FESTIMATGE 2014.

Tot i que l’entorn econòmic no és el millor per organitzar actes
culturals, un cop més hem estat treballant per poder presentar tot
un mes d’imatges a Calella.

Aunque el entorno económico no es el mejor para organizar actos
culturales, una vez más hemos estado trabajando para poder
presentar todo un mes de imágenes en Calella.

N’hi ha de tota mena: animades i inanimades, en color i en blanc i
negre, tristes i alegres, simples i complexes, petites i grans... i això
ens permet dir ja que n’hi haurà que agradaran i d’altres que no,
però a la fi el que volem és que durant tot el mes d’abril a Calella
es parli d’imatges a tot arreu, ja sigui per la gent de la vila com pels
que ens visiten.

Las hay de todo tipo: animadas e inanimadas, en color y en blanco y
negro, tristes y alegres, simples y complejas, pequeñas y grandes...
y esto nos permite decir ya que habrá que gustarán y otras que no,
pero al fin y al cabo lo que queremos es que durante todo el mes de
abril en Calella se hable de imágenes en todas partes, ya sea por la
gente del pueblo como por los que nos visitan.

No pretenem ser mestres de res, el que volem és donar l‘oportunitat
que es bescanviïn idees, opinions, vivències i d’altres sensacions
sempre relacionades amb la imatge.

No pretendemos ser maestros de nada, lo que queremos es dar la
oportunidad de que se intercambien ideas, opiniones, vivencias y
otras sensaciones siempre relacionadas con la imagen.

Entendreu, doncs, que és molt important que sigui la gent que
passa per les exposicions, que va a les xerrades, que assisteix a
les projeccions i es passeja pel mercat del col·leccionista, qui
doni la seva opinió sobre la nostra feina. I sobretot que ho digui a
d’altra gent perquè pugui també venir a gaudir de les imatges més
suggestives. Això és el que ens empeny endavant any rere any... i
ja en van 8.

Entenderéis, pues, que es muy importante que sea la gente que
pasa por las exposiciones, que acuda a los coloquios, que asiste a
las proyecciones y se pasea por el mercado del coleccionista, la que
dé su opinión sobre nuestro trabajo. Y sobre todo que lo diga a otra
gente para que pueda también venir a disfrutar de las imágenes
más sugestivas. Esto es lo que nos empuja adelante año tras año...
y ya van 8.

Vull expressar el meu agraïment al grup de socis de Foto-Film Calella
que ha dut a terme aquesta edició per l’entusiasme desinteressat
en tots els aspectes i la bona tasca duta a terme.

Quiero expresar mi agradecimiento al grupo de socios de FotoFilm Calella que ha llevado a cabo esta edición por el entusiasmo
desinteresado en todos los aspectos y la buena labor llevada a
término.

No vull acabar sense tornar a expressar el meu
desig més sincer a tothom que passarà per
la 8a edició de FESTIMATGE amb un sol mot:
BENVINGUTS.

No quiero terminar sin volver a expresar mi
deseo más sincero a todos los que pasarán
por la 8a edición de FESTIMATGE con una
sola palabra: BIENVENIDOS.
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Establiments expositors

Fotografies del XXXVIII Trofeu Torretes de Fotografia - del 6 al 27 d’abril

El Mar
En els aparadors de diversos establiments comercials
de Calella hi ha exposada una selecció de fotografies del
XXXVIII Trofeu Torretes de Fotografia relacionades amb
el mar.
En los escaparates de diversos establecimientos
comerciales de Calella está expuesta una selección de
fotografías del XXXVIII Trofeu Torretes de Fotografía
relacionadas con el mar.

X. Poch Laboratoris Digitals C. Barcelona, 18
Viatges Startour C. Jovara, 54-56
Bebealia C. Sant Josep, 46
Mesos C. Església, 52
Linea Viva C. Església, 55-57
Calçats Pascual C. Església, 74
Planchart Fotografia C. Església, 115
Perfumeria Xaloc C. Església, 119
Can Villaret C. Església, 123
Porti C. Església, 134
Aromes C. Església, 141
Regals Marina C. Església, 156
Intersport Marquès C. Església, 179
Esports Disseny Torrent C. Església, 177
Renard C. Església, 180-182
Perfumeria Vila C. Església, 184
Erragé C. Església 237
Pells Barcelona C. Església, 238
Xoc l’Esport C. Església, 312
Tubert Moda C. Sant Joan, 27. L4
Crostó C. Sant Joan, 27, L5
Dolços i Regals C. Sant Joan, 22
Llibreria la Llopa C. Sant Joan, 62
Can Vives C. Sant Joan, 89
Electrosol Calella SL C. Sant Pere, 101
Decoració La Llar C. Sant Antoni, 56
Entredos C. Bruguera, 175
2Espais C. Amadeu, 103
Assessoria Camps C. Amadeu,101
Quim i Esteve Perruquers C. Amadeu, 98
Belles Arts i Manualitats Àngels C. Amadeu, 38
Papereria Roger C. Amadeu, 7
Viatges Èlite C. Amadeu, 2
The End C. Matas i Rodès, 7
M&M C. Matas i Rodès, 11
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Ferran Morán

“Hàbitat”
Del 6 al 27 d’abril
Biblioteca Can Salvador de la Plaça (plaça de l’Ajuntament)
Horari:
De dilluns a divendres de 16.00h a 20.30h.
Dissabtes de 10.00h a 13.00h.
Diumenges tancat.
Accés lliure

Ferran Morán Gay vol mostrar alguns dels
diferents espais que l’esser humà habita o
que, en alguna època, ha habitat. La diversitat
d’aquests habitatges és, d’alguna manera,
un interessant estudi de com les condicions
econòmiques, geogràfiques i tecnològiques
han condicionat la seva construcció.

Fernan Morán Gay quiere mostrar algunos
de los diferentes espacios que el ser humano
habita o que, en alguna época, ha habitado. La
diversidad de estas viviendas son, de alguna
manera, un interesante estudio de cómo las
condiciones económicas, geográficas y tecnológicas han condicionado su construcción.

Fotografies premiades

XXXVIII Trofeu Torretes de
Fotografia
Del 6 al 27 d’abril
Casal l’Amistat (Amadeu, 55)
Horari:
Divendres de 18.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius de 12.00h a 14.00h. i
de 16.00 a 21.00h.
Accés lliure

El Trofeu Torretes de Fotografia està considerat com un dels més prestigiosos de l’Estat espanyol, i el fet que s’està introduint en els circuits
internacionals ho confirma la participació de fotògrafs de 48 països
amb la presentació de 4.696 obres.
El Trofeu Torretes consta de tres apartats: fotografies monocromes de
temàtica lliure, color de temàtica lliure i les relacionades amb el mar en
tots els seus aspectes.
La selecció de les millors fotografies de cada un dels tres apartats es
mostra en aquesta exposició.
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© José Beut

El Trofeu Torretes de Fotografia está considerado como uno de los
más prestigiosos del Estado español y que se está introduciendo en
los circuitos internacionales lo confirma la participación de fotógrafos
de 48 países con la presentación de 4.696 obras.
El Trofeu Torretes consta de tres apartados: fotografías monocromas
de temática libre, color de temática libre y las relacionadas con el mar
en todos sus aspectos.
La selección de las mejores fotografías de cada uno de los tres apartados es mostrada en esta exposición.
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Sergi Reboredo

“El Tibet: una cultura en risc d’extinció”
www.sergireboredo.com

Del 6 al 27 d’abril
Sala Mozart (Església, 93, pis)
Horari:
Dissabtes, diumenges i festius de 12.00h a 14.00h. i de
19.00h a 21.00h.
Dies feiners de 19.00h a 21.00h. (dimecres tancat)
Accés lliure

A causa del boicot del govern xinès, i de la repressió a la qual sotmeten
els tibetans, la cultura tibetana es troba cada vegada més en risc.
Potser la seva situació geogràfica, la seva pròpia lluita, han afavorit,
d’altra banda, que es mantingui aïllada i viva la seva llengua, les seves
tradicions, els seus vestits. Per a un fotògraf estranger hi ha molts
atractius: des de les faccions de la seva gent, des del colorit de les seves cases, temples i monestirs, fins als rituals del dia a dia. Però també
crida l’atenció la falta de Drets Humans.

A causa del boicot del gobierno chino, y de la represión a la cual someten a los tibetanos, la cultura tibetana se encuentra cada vez más en
riesgo.
Quizá su situación geográfica, su propia lucha, han favorecido, por otro
lado, que se mantenga aislada y viva buena parte de ella: su lengua, sus
tradiciones, sus vestimentas. Para un fotógrafo extranjero hay muchos
atractivos: desde las facciones de su gente, desde el colorido de sus
casas, templos y monasterios, hasta los rituales de todos los días. Pero
también llama la atención la falta de Derechos Humanos.

Vicens Tomàs

Línia vermella de Sarajevo
www.vicenstomas.com

Del 6 al 27 d’abril
Sala Mozart (Església, 93, pis)
Horari:
Dissabtes, diumenges i festius de 12.00h a 14.00h. i de
19.00h a 21.00h.
Dies feiners de 19.00h a 21.00h. (dimecres tancat)
Accés lliure

Milers de ciutadans de Sarajevo van sortir al carrer el dia 6 d’abril de
2012 per a commemorar el vintè aniversari de l’inici de la guerra de
Bòsnia.
L’avinguda més cèntrica d’aquesta ciutat va acollir un total de 11.541
cadires vermelles, que recordaven el nombre exacte de persones que
van perdre la vida durant els tres anys de setge i guerra.
Quantes cadires hauran de posar als carrers de Síria, Corea del Nord,
Ucraïna i altres tants països on es torturen i es maten persones cada
dia?

Miles de ciudadanos de Sarajevo salieron a la calle el día 6 de abril de
2012 para conmemorar el veinte aniversario del inicio de la guerra de
Bosnia.
La avenida más céntrica de esta ciudad acogió un total de 11.541 sillas
rojas, que recordaban el número exacto de persones que perdieron la
vida durante los tres años de asedio y guerra.
¿Cuántas sillas tendrán que poner en las calles de Siria, Corea del
Norte, Ucrania y otros tantos países donde se tortura y se mata a las
personas cada día?
Cinema 9,5 | Fotografia | Curtmetratges 9
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Andrea Kozicz

Fantasía y realidad
Del 6 al 27 d’abril
Galeria Cultural Pa, Vi i Moltó (Jovara, 104)
Horari:
De dimarts a diumenge de 18.00h a 21.00h.
Accés lliure

Fer fotos, aturar el temps en una imatge, capturar moments... aquesta
és la meva veritable passió.
Tanmateix no tot queda allà. És en la meva ment on aquestes fotos,
aquestes imatges i aquests moments cobren vida. I puc assegurar-vos
que és meravellós experimentar-ho. Puc veure com es relaxen, s’entremesclen, juguen, es comuniquen, es relacionen, estableixen vincles
entre si, viatgen lliurement entre la fantasia i la realitat, s’aventuren,
expliquen històries, comparteixen les seves emocions, s’omplen de
màgia i es fonen, fins arribar a sorprendre’m en una idea final que és la
que mostro en cada obra.

Tomar fotos, detener el tiempo en una imagen, capturar momentos…
esa es mi verdadera pasión.
Sin embargo no todo queda allí. Es en mi mente donde esas fotos,
esas imágenes y esos momentos cobran vida. Y puedo asegurarles
que es maravilloso experimentarlo. Puedo ver cómo se relajan, se entremezclan, juegan, se comunican, se relacionan, establecen vínculos
entre sí, viajan libremente entre la fantasía y la realidad, se aventuran,
cuentan historias, comparten sus emociones, se llenan de magia y se
funden, hasta llegar a sorprenderme en una idea final que es la que
muestro en cada obra.

Josep Bou

Àfrica

www.josepbou.com
Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
ÀFRICA, durant un temps, va ser un projecte en el subconscient; cercava un llenguatge propi per allunyar les fotografies del que representen
i per a què expressessin la quotidianitat, les tradicions, la plasticitat,
els colors, les olors, les ingerències, les mancances i les vivències
d’aquest continent fragmentat, bona part del qual he visitat en diverses
ocasions.
Els originals, mitjançant codis de narrativa fotogràfica, prenen entitat
en una interpretació plàstica en què afloren realitats i ficcions que
parlen del que passa, del que sento i d’allò que realment m’interessa.
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ÁFRICA durante un tiempo, fue un proyecto en el subconsciente;
buscaba un lenguaje propio para alejar las fotografías de lo que
representan y para que expresaran la cotidianidad, las tradiciones, la
plasticidad, los colores y los olores, las injerencias, las carencias y las
vivencias de este continente fragmentado, del cual he visitado buena
parte en varias ocasiones.
Los originales, mediante códigos de narrativa fotográfica, toman
entidad en una interpretación plástica en la que afloran realidades
y ficciones que hablan de lo que pasa, de lo que siento y de lo que
realmente me interesa.
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Jordi Llorens Estapé

Mercats del món
www.jordillorens.com

Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
Mercats del món ens endinsa en la vida i les activitats humanes que
es generen als mercats i al seu voltant, fent un recorregut per tots els
indrets del món, des del punt més remot de la superfície de la Terra
fins al més transitat. En aquesta exposició coneixereu amb detall les
olors, els colors, els rituals, els costums… que caracteritzen els mercats
d’arreu del món.
“Mercats del món” ha estat possible gràcies a la fascinació i atractiu
que tenen i que m’han atret, “amagant-me amb la càmera en un racó
per no cridar l’atenció i poder observar llargament, sense presses, els
moviments dels seus protagonistes, venedors i compradors”.

Mercados del mundo nos adentra en la vida y las actividades humanas
que se generan en los mercados y a su alrededor, haciendo un recorrido
por todos los lugares del mundo, desde el punto más remoto de la
superficie de la Tierra hasta el más transitado. En esta exposición conoceréis con detalle los olores, los colores, los rituales, las costumbres...
que caracterizan los mercados de alrededor del mundo.
“Mercados del mundo” ha sido posible gracias a la fascinación y atractivo
que tienen y que me han atraído, “escondiéndome con la cámara en un
rincón para no llamar la atención y poder observar largamente, sin prisas,
los movimientos de sus protagonistas, vendedores y compradores”.

César Merino

Ciutat Vella

www.cesarmerino.com
Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
El treball busca reflexionar sobre les esquerdes i allò que s’amaga
darrere d’una Barcelona de postal. Un esbós del dia a dia de la ciutat
per reflexionar sobre les dinàmiques pròpies del districte, sortint de la
visió panoràmica facilitada per la marca Barcelona.
En el districte de Ciutat Vella es respira un microcosmos amb identitat
pròpia, que roman incrustat en el centre de la ciutat, on s’intueix el contrast entre l’escenografia (que esperen trobar els qui volen mirar des
de fora) i una altra realitat més fosca que es descobreix ella mateixa
lliscant per les escletxes i els forats.
En aquesta ocasió he seleccionat fotografies de diferents projectes
amb la intenció d’oferir una mirada polièdrica.

El trabajo busca reflexionar sobre las grietas y lo que se esconde
detrás de una Barcelona de postal. Un esbozo del día a día de la ciudad
para reflexionar sobre las dinámicas propias del distrito, saliendo de la
visión panorámica facilitada por la marca Barcelona.
En el distrito de Ciutat Vella se respira un microcosmos con identidad
propia, que permanece incrustado en el centro de la ciudad, donde
se intuye el contraste entre la escenografía (que esperan encontrar
los que quieren mirar desde fuera) y otra realidad más oscura que se
descubre ella misma deslizándose por las rendijas y los agujeros.
En esta ocasión he seleccionado fotografías de diferentes proyectos
con la intención de ofrecer una mirada poliédrica.
Cinema 9,5 | Fotografia | Curtmetratges 11
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A. Benitez Barrios

Chernobyl

www.abenitezbarrios.com
Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
Txernòbil és una ciutat oblidada, que ningú hauria d’oblidar.
Avui, 25 anys després, segueix inalterable i inhabitable. Un rellotge
aturat en el temps. Un camió rovellat dormint un somni perpetu, abandonat entre un mar de bressols buits. Una sínia gèlida, congelada, els
fantasmes parlen en murmuris quan el vent fa grinyolar les seves
cistelles. Edificis, cases, escoles, teatres, guarderies, jardins i camps,
signes anacrònics de propaganda soviètica. Tots els fantasmes del
passat: un passat molt present. El realment important és la història
que ens poden explicar els seus carrers muts, un mar de neu.
Cadascuna d’elles és una metàfora de l’absència, de la pèrdua.

Chernobyl es una ciudad olvidada, que nadie debería olvidar.
Hoy, 25 años después, sigue inalterable e inhabitable. Un reloj detenido
en el tiempo. Un camión oxidado durmiendo un sueño perpetuo,
abandonado entre un mar de cunas vacías. Una noria gélida, congelada,
cuyos fantasmas hablan en susurros cuando el viento hace chirriar sus
canastillas. Edificios, casas, escuelas, teatros, guarderías, jardines y
campos, signos anacrónicos de propaganda soviética. Todos los fantasmas del pasado: un pasado muy presente. Lo realmente importante
es la historia que nos pueden contar sus calles mudas, un mar de nieve.
Cada una de ellas es una metáfora de la ausencia, de la pérdida.

Paula Toto Blake

La casa como amenaza
www.galeriasicart.com

Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure

Les fotografies de Paula Toto Blake tracten aquesta eloqüència dels
objectes mundans però des d’un punt de vista personal. Les butaques
abandonades a la neu, les cadires cremant, parlen menys de la seva
realitat material que de les projeccions emocionals que l’artista
instrumenta amb subtilesa a través d’ells. Res en elles és descriptiu o
anecdòtic. Totes giren al voltant d’un eix conceptual que les eximeixen
de funcionar com a mers documents del món.
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Las fotografías de Paula Toto Blake abordan esta elocuencia de los
objetos mundanos pero desde un punto de vista personal. Los sillones
abandonados en la nieve, las sillas quemándose, hablan menos de su
realidad material que de las proyecciones emocionales que la artista
instrumenta con sutileza a través de ellos. Nada en ellas es descriptivo
o anecdótico. Todas giran alrededor de un eje conceptual que las
eximen de funcionar como meros documentos del mundo.

Festival de la imatge de Calella 2014 FESTIMATGE

Flo Tucci

Ninfas

www.flotucci.com.ar
Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
Les nimfes són éssers màgics procedents de les forces de la naturalesa. La seva creació és simple: l’essència natural de nimfa crea un
cos i “l’habita”. Aquests cossos són sempre el d’una dona d’enorme
atractiu i encant i, a més, conserven l’aspecte de dona jove amb el pas
dels anys.
Malgrat el seu caràcter pacífic, són pocs els que s’atreveixen a enfrontar-se a una nimfa ja que el simple fet de contemplar-la produeix, en la
majoria dels casos, una ceguesa irreversible.

Las ninfas son seres mágicos procedentes de las fuerzas de la naturaleza. Su creación es simple: la esencia natural de ninfa crea un cuerpo
y lo “habita”. Estos cuerpos son siempre el de una mujer de enorme
atractivo y encanto, y además, conservan el aspecto de mujer joven
durante el paso de los años.
A pesar su carácter pacífico, son pocos los que se atreven a enfrentarse
a una ninfa ya que el simple hecho de contemplarla produce, en la
mayoría de los casos, una ceguera irreversible.

Joan Guillamat Castells

Barcelona, paisatges urbans
www.guillamat.com

Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure

Aquest recull de fotografies ens apropa a la ciutat de Barcelona des
d’una mirada urbana tot donant-ne una visió global on es posen de
manifest, no només les relacions entre les peces de la ciutat, sinó també la relació de la mateixa ciutat amb el territori on s’assenta. Totes
elles són fotografies fetes des de punts elevats, habitualment situats
dins de la mateixa geografia o des dels mateixos edificis; algunes
altres han estat fetes amb l’ajuda d’un drone.

Esta recopilación de fotografías nos acerca a la ciudad de Barcelona
desde una mirada urbana a la vez que da una visión global donde se
ponen de manifiesto, no solamente las relaciones entre las piezas de
la ciudad, sino también la relación de la propia ciudad con el territorio
donde se asienta. Todas ellas son fotografías hechas desde puntos
elevados, habitualmente situados dentro de la misma geografía o
desde los mismos edificios; otras han sido realizadas con la ayuda de
un dron.
Cinema 9,5 | Fotografia | Curtmetratges 13
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Joan Picanyol

Insospitades harmonies
www.joanpicanyol.com

Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
El ritme d’una façana pot ser només un punt de partida i també ho
són aquests espais oberts de sempre, amb un fons ample, bellament
imperfecte.
Un fil conductor de formes i volums, de llum i color. Subtil percepció,
cadències, harmonies insospitades.
Acotar l’espai de tot aquest petit món que creix dins la meva mirada, de
la immobilitat i el silenci, del paisatge domesticat amb un cert ordre o
d’aquell espai que passes sense veure’l.
Mar, pedra, tarda...de sobte tot em sembla menys gris, menys brut,
menys dur. Sóc allà on volia, era això el que venia a buscar.

El ritmo de una fachada es tal vez sólo un punto de partida y también lo
son estos espacios abiertos de siempre, con un fondo ancho, bellamente imperfecto.
Un hilo conductor de formas y volúmenes, de luz y color. Sutil percepción, cadencias, armonías insospechadas.
Acotar el espacio de todo este pequeño mundo que crece en mi mirada,
de la inmovilidad y el silencio, del paisaje domesticado con un cierto
orden o de aquel espacio que pasas sin verlo.
Mar, piedra, tarde…de repente todo me parece menos gris, menos sucio,
menos duro. Estoy donde quería, era eso lo que venía a buscar.

Montserrat Moraleda

L’Himàlaia: la seva gent
www.photo.net

Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
Aquest treball és fruit d’un viatge fet a l’Himàlaia. Molta gent, quan en
parlem, diu: Nepal? Doncs, Tibet? ) Però no! L’Himàlaia està ubicat al
nord-est de l’Índia. Però no és l’Índia tradicional que tots coneixem. És
una zona fronterera amb Xina i Pakistan, amb la qual cosa la seva gent
és molt peculiar.
Nens, dones, mestresses de casa, estudiants de monjo... persones
anònimes són les protagonistes d’aquestes petites històries. Cada
fotografia intenta captar una escena quotidiana. Quan et trobes a més
de 4.500 metres d’alçada sembla que estiguis tocant el cel. Per això
aquestes fotografies estan treballades amb colors pàl·lids que realcen
els personatges.
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Este trabajo es fruto de un viaje realizado al Himalaya. Mucha gente,
cuando hablamos dice: ¿Nepal? Pues ¿Tíbet? ¡Pero no! El Himalaya
está ubicado en el Noreste de la India. Pero no es la India tradicional
que todos conocemos. Es una zona fronteriza con China y Pakistán,
con lo cual su gente es muy peculiar.
Niños, mujeres, amas de casa, estudiantes de monje... personas
anónimas son las protagonistas de estas pequeñas historias. Cada
fotografía intenta captar una escena cotidiana. Cuando te encuentras
a más de 4.500 metros de altura parece que estés tocando el cielo. Por
ello estas fotografías están trabajadas con colores pálidos que realzan
a los personajes.
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Asier Castro

Elegancia perecedera
www.ikusibilbao.com

Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
Asier Castro ens endinsa en l’estació en què els fotògrafs de natura
“emmalalteixen” amb la febre d’or: la tardor. El bosc es guarneix amb el
seu millor vestit, el qual solament perdurarà una alenada.
Un breu però intens viatge a l’interior del bosc descobrint-nos els seus
petits tresors ocults. Un treball realitzat al llarg de diversos anys, en
diferents boscos d’Euskadi i Pirineus, en què destaquen uns enquadraments mimats, banyats per una llum que rega aquest paisatge tan
efímer.

Asier Castro nos adentra en la estación en la que los fotógrafos de naturaleza “enferman” con la fiebre del oro: el otoño. El bosque se atavía con
su mejor traje, que solamente perdurará durante un soplo.
Un breve pero intenso viaje al interior del bosque descubriéndonos sus
pequeños tesoros ocultos. Un trabajo realizado a lo largo de varios años,
en diferentes bosques de Euskadi y Pirineos, en el que destacan unos
encuadres mimados, bañados por una luz que riega este paisaje tan
efímero.

Col·lectiva

Noctámbulos

www.noctambulos.org
Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
El portal Noctàmbuls fundat el 2006 va ser creat el gener de 2007 com
a portal, fòrum i galeria fotogràfica. Compta en l’actualitat amb una
notable activitat, fruit de la qual són els més de 1.500 usuaris registrats
en els nostres fòrums.
La procedència dels seus artistes també abasta gran part de tot
el territori nacional, sent Andalusia, Comunitat Valenciana, Madrid,
Múrcia, Catalunya, Illes Balears, Castella la Manxa i Castella Lleó les
comunitats presentades.
Actualment és el primer i únic fòrum de parla hispana dedicat íntegrament i exclusivament a la fotografia nocturna de llarga exposició.

El portal Noctámbulos fundado en 2006 fue creado en enero de 2007
como portal, foro y galería fotográfica. Cuenta en la actualidad con una
notable actividad, fruto de ello son los más de 1.500 usuarios registrados en nuestros foros.
La procedencia de sus artistas también abarca gran parte de todo el
territorio nacional, siendo Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid,
Murcia, Cataluña, Islas Baleares, Castilla la Mancha y Castilla León las
comunidades presentadas.
Actualmente es el primer y único foro de habla hispana dedicado íntegra y exclusivamente a la fotografía nocturna de larga exposición.
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Fotografies seleccionades

Premi Catalunya
www.fedcatfotografia.org

Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
Selecció de fotografies que han optat al “Premi
Catalunya de Fotografia”.
Per poder participar en aquest premi cal haver
obtingut un mínim de punts, durant l’any en
curs en certàmens estatals i internacionals
reconeguts per la Federació Catalana de Fotografia. Les obres han de ser inèdites, és a dir, no
premiades ni publicades amb anterioritat, i es
valora la coherència de la col·lecció.

Selección de fotografías que han optado al
“Premio Catalunya de Fotografía”.
Para poder participar en este premio se tiene
que haber obtenido un mínimo de puntos, durante el año en curso, en certámenes estatales
e internacionales reconocidos por la Federación
Catalana de Fotografía. Las obras tienen que ser
inéditas, es decir, no premiadas ni publicadas
con anterioridad y se valora la coherencia de la
colección.

Quim Botey

Índia: “ressò de moltes ànimes”
Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
Quan el 2001, durant el meu primer viatge, li
vaig dir al Vicenç Ferrer que un dia faria una
exposició de gent de l’Índia, ell em va fer una
dedicatòria al quadern on tenia previst recopilar
les imatges que més endavant formarien part
de l’exposició, i hi va escriure: “A l’estimat amic
Quim, fotografies ressò de moltes ànimes”.
Amb aquestes paraules sempre he pensat
que em demanava fer un pas més enllà i no
fer només retrats de gent curiosa, vestits amb
colors llampants i en un entorn exòtic, sinó fer
sobretot retrats de PERSONES, i intentar captar
les seves ànimes.
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Cuando en 2001, durante mi primer viaje, le dije
a Vicente Ferrer que un día haría una exposición
de gente de la India, él me escribió una dedicatoria en el cuaderno donde tenía previsto recopilar las imágenes que más adelante formarían
parte exposición, y escribió: “Al querido amigo
Quim,“fotografies ressò de moltes ànimes”.
Con estas palabras siempre he pensado que
me pedía dar un paso más allá y no hacer solo
retratos de gente curiosa, vestidos con colores
llamativos y en un entorno exótico, sino hacer
ante todo retratos de PERSONAS e intentar
captar sus almas.
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Javier Camacho

Mountain dreams

http://javiercamachogimeno.blogspot.com.es/
Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
Javier Camacho Gimeno és un alpinista, fotògraf i viatger nascut a
Saragossa (1971) i resident des dels 14 anys a Pamplona. Amb 8 anys
ja va fer el seu primer cim de 3.000 metres i 30 anys després va pujar
el seu primer 8.000, el Cho Oyu, sense l’ajuda d’oxigen artificial. En el
projecte dels 7 cims més alts dels continents, fins ara ha pujat al Mont
Mckinley, l’Aconcagua, l’Elbrus i el Kilimanjaro.
En Javier tracta de conjugar la seva passió per l’alta muntanya i la fotografia. Així, a través de les seves imatges, podem observar l’extrema
delicadesa de les muntanyes, la màgia de les seves llums, el silenci
de les nits i el petit i fràgil que és l’esser humà en comparació amb la
naturalesa.

Javier Camacho Gimeno es un alpinista, fotógrafo y viajero nacido en
Zaragoza (1971) y residente desde los 14 años en Pamplona. Con 8
años ya hizo su primera cumbre de 3.000 metros y 30 años después
subió su primer 8.000, el Cho Oyu, sin la ayuda de oxígeno artificial. En
el proyecto de las 7 cumbres más altas de los continentes, hasta ahora
ha subido al Monte Mckinley, Aconcagua, el Elbrus y el Kilimanjaro.
Javier trata de conjugar su pasión por la alta montaña y la fotografía.
Así, a través de sus imágenes, podemos observar la extrema delicadeza de las montañas, la magia de sus luces, el silencio de las noches
y lo pequeño y frágil que es el ser humano, en comparación con la
naturaleza.

Axu Peña

“Una mirada al Sur”
www.axupeña.com

Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure

Per a mi la natura és font d’inspiració. Amb
aquestes imatges vull reflectir el món de matisos i llums que la Patagònia regala als nostres
sentits, la natura ens fa lliurament d’un espai
per a la meditació i la contemplació.
Les obres realitzades durant la primavera
austral ofereixen una sèrie d’imatges amb la
visió de sorpresa davant l’imponent paisatge.
Poques vegades tindrem l’oportunitat de
trobar-nos davant semblant espectacle evocant
les nostres emocions.

Para mí la naturaleza es fuente de inspiración.
Con estas imágenes quiero reflejar el mundo
de matices y luces que la Patagonia regala
a nuestros sentidos, la naturaleza nos hace
entrega de un espacio para la meditación y la
contemplación.
Las obras realizadas durante la primavera austral ofrecen una serie de imágenes con la visión
de asombro ante el imponente paisaje. Pocas
veces tendremos la oportunidad de encontrarnos ante semejante espectáculo evocando
nuestras emociones.
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Iñaki Caperochipi

El flysch de Zumaia-Deba
www.ikapero.com

Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
Després dels seus inicis en la Societat Fotogràfica de Zarautz, entra a
treballar en un gran estudi fotogràfic on coneix l’art de la fotografia de
producte. Usant càmeres de gran format i flaixos, desenvolupa la seva
activitat durant 18 anys fins que decideix instal·lar-se pel seu compte.
Actualment, està especialitzat en fotografia d’interiors, arquitectura,
gastronomia i publicitat. Gran apassionat d’altres cultures ha tingut
la sort de recórrer bona part d’Àfrica i Àsia. Col·labora habitualment
amb revistes de viatge i bancs d’imatges. Però de vegades gira la seva
mirada al seu entorn i així sorgeix el treball que presenta a Calella: “El
flysch de Zumaia-Deba”. Aquesta zona ens explica la història de 60
milions d’anys de la terra en les seves capes.

Tras sus inicios en la Sociedad Fotográfica de Zarautz, entra a trabajar
en un gran estudio fotográfico donde conoce el arte de la fotografía de
producto. Usando cámaras de gran formato y flashes, desarrolla su
actividad durante 18 años hasta que decide instalarse por su cuenta.
Actualmente, está especializado en fotografía de interiores, arquitectura, gastronomía y publicidad. Gran apasionado de otras culturas
ha tenido la suerte de recorrer buena parte de África y Asia. Colabora
habitualmente con revistas de viaje y bancos de imágenes. Pero a
veces gira su mirada a su entorno y así surge el trabajo que presenta en
Calella: “El flysch de Zumaia-Deba”. Esta zona nos cuenta la historia de
60 millones de años de la tierra en sus capas.

Perpignan Photo

L’Aigua
Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure

El Club de Perpinyà Foto es complau a presentar dins d’aquest bell
festival de Calella el treball dels seus membres. Hi trobareu, des de
diversos llocs del planeta, imatges capturades sobre el tema de l’aigua.
Tranquil·les o refrescants, ens fan adonar que l’aigua no és accessible
a tothom i que és escassa per a alguns.
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Le club de Perpignan photo est heureux de présenter dans le cadre
de ce magnifique Festival de Calella, le travail de ses membres. Vous
trouverez, venues de plusieurs lieux de la planète, des prises de vue sur
le thème de l’Eau. Calmes ou rafraichissantes qu’elles nous fassent
prendre conscience que l’eau n’est pas accessible à tous et quelle
devient rare pour certains.
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Herman Cater

Cal tenir cura del nostre planeta,
o tots morirem
Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
Herman Cater es va iniciar com un fotògraf de paisatges fa molt de
temps. Va crear les seves millors fotografies en els seus viatges a la
Toscana (Itàlia), al nord d’Escòcia, a Sibèria a uns 1.000 km a l’est dels
Urals i al seu país natal Eslovènia.
En les seves fotografies de paisatges molt rarament es pot veure cap
ésser humà. Moltes persones fan fotos de natura, però no és gens fàcil
crear-ne d’alta qualitat, no es pot obligar el sol que brilli quan es vol,
que els núvols vinguin i la boira desaparegui. Així que, com a fotògraf
de paisatges, cal ser molt pacient i en primer lloc cal estimar la natura.
I tot això es pot notar en les fotos d’en Herman. Algunes de les seves
fotografies són fins i tot místiques. Ell va ser capaç de posar les seves
emocions en cada treball i això ho percep l’espectador.

Herman Cater started his career as a landscape photographer a long
time ago. He created his best photographs during his trips to Tuscany
(Italy), to the north of Scotland, and to the Siberia, about 1000 km east of
the Urals, apart from his home country, Slovenia.
In his landscape photography it rarely appears any human being. Many
people take photos of nature, but it is not easy to create an outstanding
one; you cannot force the sun to shine when you want, the clouds to
come and mist to disappear. So, as a landscape photographer you must
be very patient and first of all you must love nature. And all this can be
appreciated in Herman’s photos. Some of his photos are even mystical.
He was capable of expressing his emotions, and this may be perceived
by the viewer.

Montse Castillo

Y qué fue de ti
www.m206.com

Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure

“L’any 2010 vaig tenir l’ocasió de conèixer les experiències d’un grup
de joves guineans que van viatjar a Europa per obtenir millors coneixements en els seus estudis de dret, medicina i arquitectura, entre
d’altres. Lluny de buscar el que països més desenvolupats podien oferir-los, van tornar per aportar el que s’ha aconseguit per al creixement
del seu país”.

“En el año 2010 tuve la ocasión de conocer las experiencias de un grupo
de jóvenes guineanos que viajaron a Europa para obtener mejores
conocimientos en sus estudios de derecho, medicina y arquitectura,
entre otros. Lejos de buscar lo que países más desarrollados podían
ofrecerles, regresaron para aportar lo conseguido para el crecimiento
de su país.”
Cinema 9,5 | Fotografia | Curtmetratges 19
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Fotoespai Barcelona Centre d’Imatge

Les formes de la llum
Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
Mostra col·lectiva d’alumnes de tots els cursos de Fotoespai on la llum
no tan sols és la matèria primera necessària per a l’obtenció de les
imatges sinó que n’esdevé la protagonista.
La llum, la seva absència i l’ombra com a elements definidors de les
imatges de vegades més que no pas el tema per ell mateix.

Muestra colectiva de alumnos de todos los cursos de Fotoespai donde
la luz no solo es la materia prima necesaria para la obtención de las
imágenes sino que se convierte en protagonista.
La luz, su ausencia y la sombra como elementos definidores de las
imágenes a veces más que el tema por sí mismo.

Ricardo Alonso

El cuerpo humano
Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
Sóc per naturalesa un provocador, i vaig trobar
en el nu fotogràfic la via perfecta per sublimar
la meva tasca. El sexe, l’erotisme, el glamur i
sobretot el cos nu són els catalitzadors perfectes per aconseguir desestabilitzar-nos, la qual
cosa ens porta irremeiablement a pensar o a un
replantejament, ningú pot romandre aliè a una
imatge fotogràfica que tingui alguna d’aquestes
qualitats, o totes. El cos humà sempre ens
plantejarà el repte que ens portarà a buscar la
seva intimitat.
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Soy por naturaleza un provocador, y encontré en
el desnudo fotográfico la vía perfecta para sublimar mi tarea. El sexo, el erotismo, el glamour
y sobre todo el cuerpo desnudo son los catalizadores perfectos para lograr desestabilizarnos,
lo cual nos lleva irremediablemente a pensar o
a un replanteo, nadie puede permanecer ajeno
a una imagen fotográfica que posea alguna de
esas cualidades, o todas. El cuerpo humano
siempre nos planteará el desafío que nos llevará
a buscar su intimidad.

Festival de la imatge de Calella 2014 FESTIMATGE

IEFC

Estructures
www.iefc.es

Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) presenta tres
obres sorgides dels Cursos d’Especialització Fotogràfica que parteixen
de l’estructura com a integradora d’objectes, edificis i cossos. Formes
exteriors que tanquen límits interiors: el dels records, les vivències i els
somnis. Aspectes que s’integren en el comú denominador de la creativitat dirigida cap a l’art i la indústria, des de l’artista i el professional.
Projectes i autors representats:
Portraits, Yasmin Sabaté (fotografia d’autor)
Artitekture, Adrià Garriga (arquitectura i interiorisme).
Out of bounds, David Zardoya (moda).

El Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) presenta tres
obras surgidas de los Cursos de Especialización Fotográfica que parten de la estructura como integradora de objetos, edificios y cuerpos.
Formas exteriores que encierran límites interiores: el de los recuerdos,
las vivencias y los sueños. Aspectos que se integran en el común denominador de la creatividad dirigida hacia el arte y la industria, desde el
artista y el profesional.
Proyectos y autores representados:
Portraits, Yasmin Sabaté (fotografía de autor).
Artitekture, Adrià Garriga (arquitectura e interiorismo) .
Out of bounds, David Zardoya (moda).

Enric Macià

Metamorfosis animal
Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
Metamorfosi animal ve de la por de la recerca
d’un mateix, l’obligació de ser com la societat
vol que siguem. Com som veritablement? Una
de les millors maneres que hi ha per retrobar-nos amb el que vam ser i el que som és
despullar-nos davant un mirall, i el seu resultat
serà una catarsi personal. Tota la por que causa
aquest retrobament és la de no agradar-nos
com som.

Metamorfosis animal viene del miedo de la
búsqueda de uno mismo, la obligación de ser
como la sociedad quiere que seamos. ¿Cómo
somos verdaderamente? Una de las mejores
maneras que existen para reencontrarnos con
lo que fuimos y lo que somos es desnudarnos
frente a un espejo, y su resultado será una
catarsis personal. Todo el miedo que causa
este reencuentro es la de no gustarnos como
somos.
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* IES Euclides

Jo i els elements
Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure

* Fotografies dels alumnes de segon de batxillerat artístic de l’IES
Euclides.
Aquesta mostra recull un conjunt de fotomuntatges realitzats per
l’alumnat de segon de batxillerat artístic a la matèria de dibuix artístic.
L’alumnat ha de representar un dels quatre elements de la natura (aire,
terra, foc i aigua). No és una representació convencional ja que és el
mateix alumne qui es transforma en l’element seleccionat.

* Fotografías de los alumnos de segundo de bachillerato artístico del
IES Euclides.
Esta muestra recoge un conjunto de fotomontajes realizados por el
alumnado de segundo de bachillerato artístico en la materia de dibujo
artístico. El alumnado ha de representar uno de los cuatro elementos
de la naturaleza (aire, tierra, fuego y agua). No es una representación
convencional ya que es el propio alumno el que se transforma en el
elemento seleccionado.

V Biennal de Fotografia Esportiva

“Memorial Joan Juan Tresserras”

Selecció de fotografies presentades

Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure

Amb aquesta V biennal esportiva, “Memorial Joan Juan Tresserras”, la
Penya Solera Barcelonista de Calella recorda el seu expresident Joan
unint tres de les seves grans passions: el Barça, la fotografia i l’esport
en general. Se’l recorda amb la seva càmera, preparat per captar les
imatges en esdeveniments esportius. Amb el temps, el seu llegat
fotogràfic ha adquirit un gran valor.
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Con esta V bienal deportiva, “Memorial Joan Juan Tresserras”, la Penya
Solera Barcelonista de Calella recuerda a su expresidente Joan uniendo
tres de sus grandes pasiones: el Barça, la fotografía y el deporte en
general. Se le recuerda con su cámara, preparado para captar las imágenes en acontecimientos deportivos. Con el tiempo, su legado fotográfico
ha adquirido un gran valor.

Festival de la imatge de Calella 2014 FESTIMATGE

Exposició col·lectiva d’Acció Fotogràfica Ripollet

Acció al món
Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure

Exposició col·lectiva d’Acció Fotogràfica Ripollet que mostra la selecció
de les 20 fotografies que van participar a la VII Copa del Món de Clubs
2013, que organitza la Federació Internacional de l’Art Fotogràfic
(FIAP), que es va celebrar el passat mes de novembre a París i en què
va obtenir una Menció d’Honor.

Exposición colectiva de Acción Fotográfica Ripollet que muestra la
selección de las 20 fotografías que participaron en la VII Copa del Mundo de Clubes 2013, que organiza la Federación Internacional del Arte
Fotográfico (FIAP), que se celebró el pasado mes de noviembre en París
y donde obtuvo una Mención de Honor.

Exposició col·lectiva

Asociación Foto Cine La Vila
www.fotocinelavila.com

Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure

Foto Cine La Vila és una associació cultural sense ànim de lucre que té
com a principal objectiu el foment de les activitats relacionades amb
la fotografia, la seva conservació, difusió i ensenyament. El seu origen
oficial data de 1979, tot i que des de dues dècades anteriors era ja part
d’una agrupació de Moros i Cristians.
Té una gran experiència en l’organització de concursos fotogràfics,
havent organitzat catorze salons amb patrocini CEF i dos salons internacionals en els dos darrers anys.

Foto Cine La Vila es una asociación cultural sin ánimo de lucro cuyo
principal objetivo es el fomento de las actividades relacionadas con
la fotografía, su conservación, difusión y enseñanza. Su origen oficial
data de 1979, si bien desde un par de décadas antes era parte de una
agrupación de Moros y Cristianos.
Tiene una gran experiencia en la organización de concursos fotográficos, habiendo organizado catorce salones con patrocinio CEF y dos
salones internacionales en los dos últimos años.
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Eva Guillamet

Creemos
Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
LA TRANSFORMACIÓ RELIGIOSA I SOCIAL DELS ESTATS UNITS DEL
SEGLE XXI.
El creixement de creients evangèlics especialment entre la població
hispana està canviant el panorama cristià dels EUA.
Els llatins o hispanos són la minoria més creixent als EUA i a mitjan de
segle representarà ja un terç de la població d’aquell país.
A les onze del matí de qualsevol diumenge, a milers d’esglésies dels
EUA se celebren serveis religiosos en castellà. En moltes d’elles, els
fidels canten, s’abracen i ballen al ritme de la música d’una banda de
rock. Mouen els braços, s’agenollen i ploren.

LA TRANSFORMACIÓN RELIGIOSA Y SOCIAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS DEL SIGLO XXI.
El crecimiento de creyentes evangélicos especialmente entre la población hispana está cambiando el panorama cristiano de los EE UU.
Los latinos o hispanos son la minoría más creciente en los EE UU y
a mediados de siglo representará ya un tercio de la población de ese
país.
A las once de la mañana de cualquier domingo, en miles de iglesias de
los EE UU se celebran servicios religiosos en español. En muchas de
ellas, los fieles cantan, se abrazan y bailan al ritmo de la música de una
banda de rock. Mueven los brazos, se arrodillan y lloran.

Ass. Fotogràfica Raw Estudio Moda

Exposició AFREM
www.rawestudio.com

Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
Amb aquesta exposició volem compartir el nostre treball en una
mostra de fotografies realitzades per socis d’AFREM. Són de diferents
autors i, en conseqüència, els estils i edicions són diferents. No obstant
això, totes les fotografies presentades tenen característiques comunes
a més d’una il·luminació molt acurada: són un clar intent de captar o
interpretar la personalitat dels models fotografiats creant imatges amb
ànima pròpia, atrevides i en alguns casos, formalment incorrectes.
El camí és difícil i no sempre somriu l’èxit, però no es pot arribar a un
objectiu si no s’intenta. Com fa anys va dir el poeta, “Caminant, són
les teves empremtes el camí i res més; Caminant, no hi ha camí, es fa
camí al caminar ...
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Con esta exposición queremos compartir nuestro trabajo en una muestra de fotografías realizadas por socios de AFREM. Son de distintos
autores y, en consecuencia, los estilos y ediciones son diferentes. Sin
embargo todas las fotografías presentadas tienen características comunes además de una iluminación muy cuidada: son un claro intento
de captar o interpretar la personalidad de los modelos fotografiados
creando imágenes con alma propia, atrevidas y en algunos casos, formalmente incorrectas. El camino es difícil y no siempre sonríe el éxito,
pero no se puede alcanzar un objetivo si no se intenta. Como hace
años dijo el poeta, “Caminante, son tus huellas el camino y nada más;
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar...
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Selecció de fotografies

XXXVIII Trofeu Torretes de
Fotografia
Del 6 al 27 d’abril
La Fàbrica
Horari:
Divendres de 17.00h a 21.00h.
Dissabtes, diumenges i festius d‘11.00h a 14.00h i
de 16.00h a 21.00h.
Accés lliure
Selecció de les millors fotografies presentades en l’edició Internacional
del XXXVIII Trofeu Torretes de Fotografia.

© Marco Bartolini

Selección de las mejores fotografías presentadas en la edición internacional del XXXVIII Trofeo Torretes de Fotografía.

Josep A. Andres Ferriz

Natures mortes
Del 7 al 28 d’abril
Hotel Bernat II (Avda. Turisme, 42-44)
Horari: Tots els dies de 10.00h. a 22.00h.
Accés lliure

Fotografies en color de natures mortes. A part
de les obtingudes amb llum natural, la majoria
les vaig obtenir o crear amb llum de llanterna,
directament de l’escàner, o bé amb elements
escanejats o fotografiats i posteriorment
muntats.
Amb un resultat sorprenent, vaig veure que
era una nova manera, molt interessant, de
continuar amb la meva forma d’expressió i
d’interpretació de les imatges.
Crec que el més interessant i positiu que ofereix
la manera d’obtenir aquestes fotografies és
l’impacte visual per la llum i els colors.

Fotografías en color de naturalezas muertas.
A parte de las obtenidas con luz natural,
la mayoría obtenidas o creadas con luz de
linterna, directamente del escáner, o también
con elementos escaneados o fotografiados y
posteriormente montados.
Con un resultado sorprendente, vi que era una
nueva manera, muy interesante, de continuar
con mi forma de expresión y de interpretación
de las imágenes.
Creo que lo más interesante y positivo que ofrece la manera de obtener estas fotografías es el
impacto visual por la luz y los colores.
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Les fotografies que estan exposades a diversos aparadors d’establiments comercials
1
2
3
4
5
6
7
8

Papereria Roger
Viatges Élite
Belles Arts i Manualitats
Àngels
Quim i Esteve Perruquers
Assessoria Camps
Dos Espais
Decoració La Llar
Entredos
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

Electrosol Calella SL
Llibreria La Llopa
Crostó
Dolços i Regals
Tubert Moda
Xoc L’Esport
Pells Barcelona
Erragé
Perfumeria Vila

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Renard
Esports Disseny Torrent
Intersport Marquès
Regals Marina
Aromes
Porti
Can Villaret
Perfumeria Xaloc
Planchart Fotografia

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Calçats Pascual
Linea Viva
Mesos
Bebealia
Viatjes Startour
X. Poch Laboratoris Digitals
Can Vives
The End
M&M

Festival de la imatge de Calella 2014 FESTIMATGE

Sales d’exposició
1
2

Ajuntament Vell
Biblioteca Can Salvador
de la Plaça
3 Galeria Cultural Pa, Vi i, Moltó
4 Sala Mozart
5 La Fàbrica
6 Restaurant La Peixeteria
7 Casal L’Amistat
10 Hotel Volga

Sales de projeccions
11
13
14
15

Restaurant La Gàbia
Hotel Bernat II
Restaurant Casa Carlos
Club Natació Calella

1
4
8
9

Ajuntament Vell
Sala Mozart
Orfeó Calellenc
Cafeteria La Tetera

Hotels col·laboradors
10 Hotel Volga
12 Hotel Les Palmeres
13 Hotel Bernat II

Mercat del col·leccionista
13 Hotel Bernat II
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Jep Flaqué

Racons de Mar
www.jepflaque.com

Del 6 al 27 d’abril
Hotel Volga (Jovara, 350)
Restaurant La Gàbia (Passeig Manuel Puigvert)
Horari:
Tots els dies de 10.00h. a 22.00h.
Accés lliure

Les fotografies de natura que presento en aquesta exposició de paisatge de costa pretenen apropar i descobrir a l’espectador platges i cales
amagades del litoral de la Península.
La tranquil·litat i els paisatges suaus del Mediterrani, juntament amb la
bravura i el caràcter de les platges del Cantàbric. Les pedres, la sorra,
el mar i les onades configuren un conjunt de imatges que expliquen les
històries més belles i amagades del paisatge de costa.
Un paisatge dinàmic, en constant moviment, on les marees i les onades amaguen i descobreixen detalls, testimonis del pas del temps.

Las fotografías de naturaleza que presento en esta exposición de
paisaje de costa pretenden acercar y descubrir al espectador playas y
calas escondidas del litoral de la Península.
La tranquilidad y los paisajes suaves del Mediterráneo, junto con la
bravura y el carácter de las playas del Cantábrico. Las piedras, la arena,
el mar y las olas configuran un conjunto de imágenes que explican las
historias más bellas y escondidas del paisaje de costa.
Un paisaje dinámico, en constante movimiento, donde las mareas y las
olas ocultan y descubren detalles, testigos del paso del tiempo.

XXXVIII Trofeu Torretes de Fotografia

El Mar

Selecció de fotografies del XXXVIII Trofeu Torretes
Del 6 al 27 d’abril
Restaurant La Peixateria (Dr. Vivas, s/n)
Restaurant Casa Carlos (Av. Turisme, 21)
Horari: d’11,00 h. a 13,00h. i de 17,00 h. a 20,00 h.
Club Natació Calella (Rierany de Valldenguli, s/n)
Horari: De dilluns a dissabte de 9,00 h. 21,00 h. Diumenges
de 9,00 h. a 13,00 h.
Accés lliure

Selecció de fotografies que han estat presentades en l’edició internacional del XXXVIII Trofeu Torretes de Fotografia.
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© Robert Lluís

Selección de fotografías que han sido presentadas en la edición internacional del XXXVIII Trofeo Torretes de Fotografía.
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Conferència a cura de Sergi Reboredo
i Vicens Tomàs

Fotografia de viatges
Diumenge 6 d’abril.
Sala Mozart (Església, 93, pis)
Horari:
18.00h.
Accés lliure

Aquesta conferència pretén ser un recorregut pel procés que guia la
fotografia de viatges. Un diàleg amb l’espectador en el qual
s’analitza el que passa dins la nostra ment molt abans de decidir
prémer el disparador de la nostra càmera. Parlarem de com elaborar
una història profunda, de l’aproximació a les persones i a l’entorn, i de
com posteriorment tot això acaba sent publicat. També parlarem de la
crisi que passa el sector i de si és possible viure encara de la fotografia
de viatges. Amb la actuació de la violinista Lana Kovacevic, ciutadana
de Sarajevo. Projecció del vídeo del final del 43è. curset de fotografia
de FFC i lliurament de diplomes.

Esta conferencia pretende ser un recorrido por el proceso que guía la
fotografía de viajes. Un diálogo con el espectador en el que
se analiza lo que pasa en nuestra mente mucho antes de decidir pulsar
el disparador de nuestra cámara. Hablaremos de cómo elaborar una
historia profunda, de la aproximación a las personas y el entorno, y
de cómo posteriormente todo esto acaba siendo publicado. También
hablaremos de la crisis que atraviesa el sector y de si es posible vivir
todavía de la fotografía de viajes. Con la actuación de la violinista Lana
Kovacevic, ciudadana de Sarajevo. Proyección del vídeo del final del 43º.
Curso de Fotografía de FFC y reparto de diplomas.

Conferència a càrrec de Xavier Cáliz

Fotògrafs en xarxa
www.xaviercaliz.com

Divendres 11 d’abril
Ajuntament Vell (Plaça de l’Ajuntament)
Horari:
20.00h.
Accés lliure

Presentació sobre les diverses maneres en què un fotògraf pot exposar, compartir i comentar la seva obra a Internet. Comencem parlant de
les xarxes socials específiques de fotografia com Flickr i Fotos de Google i acabem parlant de fotoblogs, un nivell més personal de presència
a la xarxa, elaborats amb una eina de fer llocs web com WordPress.

Presentación sobre las diversas maneras en que un fotógrafo puede exponer, compartir y comentar su obra en Internet. Empezamos hablando
de las redes sociales específicas de fotografía como Flickr y Fotos de
Google y acabamos hablando de fotoblogs, un nivel más personal de
presencia en la red, elaborados con una herramienta de sitios web como
WordPress.
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Sortida fotogràfica

Els Manaies de Girona

www.festimatge.org – reserves: tel. 605 645 066
Divendres 18 d’abril
N-II Edifici Parkinsol
Horari:
sortida amb autocar a les 18,30 h.
Accés lliure

Pocs minuts abans de les deu de la nit Vestes i Manaies s’enfilen cap
a la catedral per donar inici amb màxima puntualitat al darrer acte al
carrer de la Setmana Santa gironina. La lluentor de les cuirasses dels
Manaies i el moviment ininterromput de les llances prenen un major
esplendor durant els dos moments del recorregut que inclouen les
evolucions anomenades l’Estrella i la Roda, on els diferents grups que
componen la legió de Manaies s’entrecreuen entre ells sense perdre en
cap moment el ritme que guia tot l’espectacle.
Passada la mitjanit de nou s’arriba al punt de partida. Els Manaies,
sempre al mateix pas, es col·loquen a banda i banda de les escales de
la catedral en tota la seva llargada. Es tanca l’acte amb la baixada de la
legió de Manaies per les escales com a punt final.

Pocos minutos antes de las diez de la noche Vestes y Manaies suben
hacia la Catedral para dar inicio con máxima puntualidad al último acto
en la calle de la Semana Santa gerundense. El brillo de las corazas de
los Manaies y el movimiento ininterrumpido de las lanzas toman un
mayor esplendor durante los dos momentos del recorrido que incluyen
las evoluciones llamadas la Estrella y La Roda, donde los diferentes
grupos que componen el Manaies se entrecruzan entre ellos sin perder
en ningún momento el ritmo que guía todo el espectáculo.
Pasada la medianoche de nuevo se llega al punto de partida. Los
Manaies, siempre al mismo paso, se colocan a ambos lados de las
escaleras de la Catedral en toda su longitud. Se cierra el acto con la
bajada de la legión de Manaies por las escaleras como punto final.

Conferència a càrrec de Jordi Marc

Les nostres fotos a l’enciclopèdia
més important del món
Dissabte 19 d’abril
Ajuntament Vell (Pl. de l’Ajuntament)
Horari:
20.00h.
Accés lliure

La Wikipedia és una enciclopèdia (o, de fet, enciclopèdies -”wikis”- una
per a cada idioma). Totes elles utilitzen imatges (fotografies, pel·lícules,
dibuixos, etc.) que s’utilitzen en els articles sota una llicència lliure.
Aquestes imatges estan contingudes en un gran magatzem anomenat
Wikimedia Commons. Es tracta de veure com carregar les nostres
imatges i posar-les al lloc que toqui del magatzem, per, a després
“posar-les” (enllaçar-les) en els articles de les wikis i, fins i tot, fer una
“galeria” d’imatges.
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La Wikipedia es una enciclopedia (o, de hecho, enciclopedias - “wikis”
- una para cada idioma). Todas ellas utilizan imágenes (fotografías,
películas, dibujos, etc) que se utilizan en los artículos bajo una licencia
libre. Estas imágenes están contenidas en un gran almacén llamado
Wikimedia Commons. Se trata de ver cómo cargar nuestras imágenes
y ponerlas en el lugar que corresponda del almacén, para, después
“ponerlas” (enlazarlas) en los artículos de las wikis e, incluso, hacer una
“galería” de imágenes.
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20è. Aniversari del Trofeu Torretes de Curtmetratges
Dijous 10 d’abril a la Sala Mozart (Església, 91, pis)
Horari: 21,30 h.

20 anys de vida del nostre Trofeu Torretes de Curtmetratges són un bon motiu de
celebració.
Al llarg de tots aquests anys, hem premiat directors que ja s’han guanyat un lloc de
prestigi en el món del cinema. Us oferim una projecció de films, especialment seleccionats, d’autors que han classificat les seves obres als Gaudí, Goya i Oscar. Estem
segurs que passareu una bona vetllada cinematogràfica.

20 años de vida de nuestro “Trofeu Torretes de Curtmetratges” son un motivo de celebración suficientemente atractivo.
A lo largo de todos estos años, hemos premiado directores que tiene en la actualidad un
lugar de prestigio en el mundo del cine. Os ofrecemos una especial selección de filmes
de autores que han clasificado sus trabajos en los premios Gaudí, Goya y Oscar. Estamos
seguros que esta proyección será de vuestro agrado.

AQUESTS SÓN ELS CURTMETRATGES QUE PROJECTAREM
ESTOS SON LOS CORTOMETRAJES QUE PROYECTAREMOS
CRÉDULA de Juan A. García Bayona. Argument.
EL MALETIN de Toni Bestard. Argument.
AQUEL NO ERA YO de Esteban Crespo (nominat als Òscars). Argument.
ÉRAMOS POCOS de Borja Cobeaga (nominat als Òscars). Argument.
TADEO JONES de Enrique Gato. Animació.
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XX Trofeu Torretes de Curtmetratges
Dissabte 12 d’abril a l’Ajuntament Vell
Horari: 11,30 h.

PROGRAMACIÓ INFANTIL/ JUVENIL
Sessió matinal amb programa infantil.
En col·laboració amb la Biblioteca Can Salvador de la Plaça.
Elegir una bona selecció de films amb una temàtica adequada a un públic eminentment infantil-juvenil sempre resulta una mica complicat. Hem fet el possible per haver
estat encertats en l’elecció dels curts d’aquesta projecció matinal.

PROGRAMACIÓN INFANTIL/ JUVENIL
Sesión matinal con programación infantil.
En colaboración con la Biblioteca Can Salvador de la Plaça.
Hacer una buena selección de films para un público eminentemente infantil-juvenil
siempre resulta un poco complicado. Creemos haber elegido una acertada programación
de cortometrajes para esta proyección matinal.

PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES SELECCIONATS D’AQUESTA EDICIÓ.
PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES SELECCIONADOS EN ESTA EDICIÓN.
MAMÁ QUIERO VOLAR de Fernando González. Argument (8 minuts).
GARRA CHARRÚA de Felipe Bravo. Argument (12 minuts).
MORALES de Roger Vilarroya. Argument (7 minuts).
SR. BARRIENTOS FUERA DE JUEGO de Kike Florido. Animació (4 minuts).
MARIONETTE de Amir Porat. Animació (7 minuts).
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XX Trofeu Torretes de Curtmetratges
Dissabte 12 d’abril a l’Ajuntament Vell
Horari: 20,00 h. a 21,00 h.
Accés lliure

En col·laboració amb l’Associació Amics de la Biblioteca i Càritas Calella.
En aquesta nova edició del Trofeu Torretes hem sobrepassat la participació d’anys
anteriors. Hem rebut més de cinc-cents films, fet que ha estat possible gràcies a la
col·laboració i confiança en el nostre certamen d’autors, distribuïdores i productores.
El jurat d’aquesta edició està format per:
Josep Bernat, cineasta i jurat del Certamen de Cinema Turisme de Lloret de Mar.
Montse Majench, directora de l’Acadèmia del Cinema Català.
Agustí Argelich, director del Certamen FILMETS film Festival.

En colaboración con la “Associació Amics de la Biblioteca” y Càritas Calella.
En esta edición del “Trofeu Torretes” hemos sobrepasado la participación de años
anteriores. Hemos recibido más de quinientos films, lo que ha sido posible gracias a la
colaboración y confianza en nuestro certamen de autores, distribuidoras y productoras.
El jurado de esta edición está formado por:
Josep Bernat, cineasta y jurado del “Certamen de Cinema Turisme de Lloret de Mar”.
Montse Majench, directora de la “Acadèmia del Cinema Català”.
Agustí Argelich, director del “Certamen FILMETS film Festival”.

PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES SELECCIONATS D’AQUESTA EDICIÓ.
PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES SELECCIONADOS EN ESTA EDICIÓN.
ABSTENERSE AGENCIAS de Gaizca Urresti. Argument (15 minuts).
CONFESSIÓ de Dídac Cervera. Argument (8 minuts).
¡SIGUIENTE! d’Aitor Arenas. Argument (4 minuts).
HISTORIAS MÍNIMAS de Juan José Pérez. Documental (20 minuts).
LA VIDA EN LA CIMA de Javier Ojeda. Animació (15 minuts).
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Tarda de cinema
Diumenge 13 d’abril a la Sala Mozart. Església, 91 (pis)
Horari: 19,00 h.
Accés lliure

Aquesta sessió de cinema, en col·laboració amb DEAF CALELLA, està dedicada al
llenguatge internacional de signes per a persones sordes. Projectem un curtmetratge
gravat utilitzant aquest sistema de comunicació, i un altre, d’entre els films seleccionats en versió original anglesa i subtitulat en espanyol.

Esta sesión de cinema, en colaboración con DEAF CALELLA, está dedicada al lenguaje
internacional de signos para personas sordas. Proyectamos un cortometraje grabado
utilizando este sistema de comunicación, y otra, dentro de las películas seleccionadas en
versión original inglesa y subtitulada en español.

OBSESIÓN de Misael Altimira (30 minuts).
YOU & ME de Rafa Russo (17 minuts).
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XX Trofeu Torretes de Curtmetratges
Dijous, 17 d’abril a la Cafeteria La Tetera (Matas i Rodés)
Horari: de 21,00 h. a 22,00 h.
Accés lliure

Dins la nostra programació, hem cregut interessant fer una sessió a un local popular
com és LA TETERA, on projectarem aquests quatre curtmetratges seleccionats.

Dentro de nuestra programación, hemos creído interesante hacer una sesión en un
local popular como es LA TETERA, donde proyectaremos estos cuatro cortometrajes.

PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES SELECCIONATS D’AQUESTA EDICIÓ.
PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES SELECCIONADOS EN ESTA EDICIÓN.
VICTORITA VICTORITA de Nacha Cuevas. Argument (14 minuts).
HOTEL AMENITIES de Julia Guillen-Creagh. Argument (14 minuts).
THE PROMISE de Juanjo Verdura. Argument (23 minuts).			
NO HAIR, NO PARANOIA de Curro Rodriguez. Argument (17 minuts).		
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Gala matinal de cinema curt
Dilluns 21 d’abril a la Sala Mozart (Església, 91)
Horari: 12,00h.
Accés lliure

Aquesta Gala Matinal de Cinema FESTIMATGE la dedica a la difusió i promoció del
cinema més proper, projectant quatre curtmetratges d’autors calellencs.

Esta Gala Matinal de Cinema FESTIMATGE la dedica a la promoción y difusión del cine
más cercano, proyectando cuatro cortometrajes de autores locales.

EL MAL PASTOR de Marçal Mora i Manuel Mas.
EL CAS de Marçal Mora.
PER FI, JA ET SENTO AMB MI d’Ariadna Nogueras.
TIMOTY de Marc Martínez.
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XX Trofeu Torretes de Curtmetratges
Dimarts 22 d’abril al Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
Accés lliure

Tenir la teva obra seleccionada i projectada és sens dubte un motiu de satisfacció per a
cada un dels autors, directors i creadors de cinema concursants. En totes les edicions
del nostre certamen programem un ampli ventall de projeccions dels curts participants.

Tener tu obra seleccionada y proyectada es sin duda un motivo de satisfacción para
cada uno de los autores, directores y creadores de cine concursantes. En todas las
ediciones de nuestro certamen programamos una extensa selección de los cortos
participantes.

Horari tarda de 19.00h a 21.00h
LAURA de Krzysztof. Argument (14 minuts).
MR. BEAR de Andrés Rosendre. Argument (14 minuts).
EN LA PRÓXIMA PARADA de Luis Francisco Pérez. Argument (19 minuts).
ELECTRIC INDIGO de Jean-Julien Collette. Argument (24 minuts).
¿DEMASIADO CORAZÓN? De Jorge Villa. Argument (12 minuts).
STRANGE FRUIT de Hili Noy. Animació (9 minuts).
Horari nit de 21.30h a 23.30h
THE WALLS de Gonzalo Escuder. Documental (14 minuts).
BITSELLER de Jaume Sánchez. Animació (10 minuts).
A LO OSCURO MÁS SEGURO de David Pantaleón. Argument (8 minuts).
DAS KIND de Manu Gómez. Argument (18 minuts).
ÉRASE UNA VEZ EL AMOR de Enrique León. Argument (20 minuts).
VANISHING de Bartosz Kruhlik. Argument (20 minuts).
IAIO de Kike Martínez. Argument (9 minuts).
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XX Trofeu Torretes de Curtmetratges
Dimecres 23 d’abril al Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
Accés lliure

Una vegada més volem agrair als participants, escoles, instituts, entitats, distribuïdores i
productores la confiança dipositada en el nostre certamen, trametent-nos les seves obres i
ajudant d’aquesta manera, conjuntament amb el nostre Festival, a la difusió del cinema de
curtmetratges. La nostra més sincera felicitació a tots ells pel treball realitzat.

Una vez más queremos agradecer a todos los participantes, autores, escuelas, institutos, entidades, distribuidoras y productoras la confianza depositada en nuestro certamen, enviándonos
sus obras y ayudando de esta forma, junto con nuestro Festival, a la mayor difusión del cine de
cortometrajes. Nuestra más sincera felicitación a todos ellos por el trabajo realizado.

Horari tarda de 19.00h a 21.00h
HUMEDALES DEL AMPURDÁN de Martí Arañó. Documental (16 minuts).
EN EL CASTILLO de Franco Lorenzana. Argument (21 minuts).
DESNUDOS de José Antonio Cortés. Argument (13 minuts).
LA PIÑATA de Manuel Arja. Argument (3 minuts).
MIRAGE de Iker Maidagán. Animació (10 minuts).
DIVISIÓN AZUL de Sergi Martí. Argument (13 minuts).
HOME CINEMA 1.1 de Francesco Marijeu. Argument (3 minuts).
LA APUESTA DE PASCAL de David Galán. Argument (12 minuts).

Horari nit de 21.30h a 23.30h
CIUDADANO TORRALBA de Suso Hernández. Documental (11 minuts).
POSTALES DESDE LA LUNA de J. Francisco Viruega. Argument (8 minuts).
NIET de José Fontseca. Argument (12 minuts).
BETTER IN BAD COMPANY de Beatriz Gutiérrez. Argument (13 minuts).
AHORA, NO de Elia Ballesteros. Argument (17 minuts).
PACIFIER & BLOWPIPE de Broncos. Argument (13 minuts).
HACIENDO DE VALENCIA DE NUESTRO HOGAR de Néstor Vila. Experimental (14 minuts).
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XX Trofeu Torretes de Curtmetratges
Dijous 24 d’abril al Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
Accés lliure

Ens sentim molt satisfets dels treballs rebuts i felicitem molt sincerament els autors.
En cada nova edició es millora la qualitat i s’amplien les idees sobre els temes tractats.
Pels nous professionals del cinema, el curtmetratge sol ser la carta de presentació per
entrar a la indústria cinematogràfica.

Nos sentimos muy satisfechos de los trabajos recibidos y por ello felicitamos muy sinceramente a los autores. En cada nueva edición observamos un aumento en la calidad y un
más amplio abanico de ideas en los temas tratados. Para los nuevos profesionales del
cine, el cortometraje se ha convertido en la tarjeta de presentación para su ingreso en la
industria cinematográfica.

Horari tarda de 19.00h a 21.00h
EL RUIDO DEL MUNDO de Coke Riobóo. Animació (13 minuts).
THE LAST OF THE NIGHTS de Luis Galán. Argument (20 minuts).
ECHOES de Sergio Martínez. Argument (11 minuts).
LA GALLINA de Manel Raga. Argument (17 minuts).
UNA LLIÇÓ DE VIDA de José Carlos Rodriguez. Argument (11 minuts).
EL PARAGUAS DE COLORES de Edu Cardoso. Argument (8 minuts).
SI J’AVAIS UNE VACHE de Norma Nebot. Argument (21 minuts).

Horari nit de 21.30h a 23.30h
ELKARTEA de Koke Camacho. Argument (16 minuts).
ST. MARKS de Omar Kardoudi. Argument (12 minuts).
SUCIO POR FUERA de Leonardo Lafferte. Argument (14 minuts).
“CAL BIEL” de Miquel Cervera. Documental (20 minuts).
THE BASKLES de Adrián Agrelo. Argument (10 minuts).
PIOVE de Lu Pulici. Argument (15 minuts).
EIDEANN de Álvaro Granados. Animació (5 minuts).
CHEF de Gerardo de la Fuente. Animació (5 minuts).
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XX Trofeu Torretes de Curtmetratges
Dimecres 23 d’abril al Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
Horari: 10,30h a 12,30h
Accés lliure

Silenci gravem!
Aquesta segona mostra està formada per curtmetratges de tots els gèneres: comèdia, drama,
terror, suspens, musical i reportatge, sense oblidar els d’animació “stop-motion”. Els han
realitzat l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat artístic a les matèries de Dibuix Artístic i Cultura
Audiovisual de l’IES Euclides de Pineda de Mar.
Un petit resum dels diferents treballs rebuts configura aquesta darrera projecció de
curtmetratges. Continuen essent habituals els premis i el suport especial que oferim al cinema
amateur, al cinema en català i als treballs d’autors de la nostra ciutat. Fem arribar també el
nostre agraïment a tots els que, amb l’assistència a les projeccions, doneu suport al Trofeu
Torretes de Curtmetratges.

¡Silencio grabamos!
Esta segunda muestra está formada por cortometrajes de todos los géneros: comedia, drama,
terror, suspense, musical y reportaje, sin olvidar los de animación stop motion. Los han realizado
el alumnado de 1º y 2º de Bachillerato Artístico en las materias de Dibujo Artístico y Cultura
Audiovisual del IES Euclides de Pineda de Mar.
Un pequeño resumen de los diversos trabajos recibidos configura esta última proyección de
cortometrajes. Como viene siendo habitual en cada certamen, seguimos premiando y apoyando
al cinema amateur, al cine en catalán y a los trabajos de autores de nuestra ciudad. Y finalmente
queremos agradecer el fuerte impulso que da a nuestro “Trofeu Torretes de Curtmetratges”
vuestra asistencia a las proyecciones programadas.

Horari tarda de 19.00h a 21.00h
RUBE de Roberto Martínez. Documental (8 minuts).
AL OTRO LADO DE LA PUERTA de María Soriano. Argument (12 minuts).		
DETUNED de Pau Carbó Pascual. Argument (8 minuts).			
A SHADOW OF BLUE de Carlos Lascano. Argument (12 minuts).
EFÍMERA de Diego Modino. Argument (18 minuts).			
CUERDAS de Pedro Solís. Animació (10 minuts).
POST SCRIPTUM de Santiago Parres. Experimental (8 minuts).
THE ONLY MAN de Jos Man. Argument (21 minuts).

Horari nit de 21.30h a 23.30h
LOTHAR de Luca Zuber Buehler. Argument (13 minuts).
HERR SHULTZ STICHT IN SEE de Frank Muller. Documental (21 minuts).
REMANECER de Neftali Vela. Argument (14 minuts).
TE ESCUCHO de Jorge Blas. Argument (9 minuts).
LITTLE VULVAH & HER CLÍTORIS AWARENES de Sara Koppel. Animació (5 minuts).
HOULE SENTIMENTALE de Boccara Tom. Argument (19 minuts).
FOLEY ARTIST de Toni Bestard. Argument (19 minuts).
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Cinema 9,5. XLI Trobada internacional de cinema 9,5 a Calella
Divendres 25 d’abril.
Horari: 9,00h.
Llocs de sortida: Hotel Bernat II · N-II Edifici Parkinsol

Sortida cultural visitant la vila de Pals. Municipi adherit a la Xarxa Internacional
de les Cittaslow (xarxa estatal de municipis per la qualitat de vida).
Visita a la llotja de peix de Palamós.
Quaranta-un anys és una xifra força important i més encara si es tracta de reunir els
aficionats al format degà de tots els formats d’aficionat: el 9,5. Com és tradicional,
està previst, per als participants i els que ens vulguin acompanyar, una visita al conjunt
monumental històric de Pals i posteriorment, visita a la llotja de la Confraria de Pescadors de
Palamós que amb un mirador situat sobre la subhasta permet, sense interferir en l’activitat
quotidiana, la visita dels curiosos que gaudeixen amb l’espectacle diari d’arribada de les
barques, descàrrega del peix i el posterior procés de subhastar-lo.

Salida cultural visitando la villa de Pals. Municipio adherido a la Red Internacional
de las Cittaslow (red estatal de municipios por la calidad de vida).
Visita a la lonja de pescado de Palamós.
Cuarenta y un años es una cifra muy importante y más aún si se trata de reunir a los
aficionados al formato decano de todos los formatos de aficionado: el 9,5. Como es tradicional,
está previsto, para los participantes y los que nos quieran acompañar, una visita al conjunto
monumental histórico de Pals y posteriormente, visita a la lonja de la Cofradía de Pescadores
de Palamós que con un mirador situado sobre la subasta permite, sin interferir en la actividad
cotidiana, la visita de los curiosos que disfrutan con el espectáculo diario de llegada de las
barcas, descarga del pescado y el posterior proceso de subastarlo.

Informació/reserves: Santiago Marrè
Tel. 629892307
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Cinema 9,5. Mercat del col·leccionista de cine
Dissabte 26 d’abril a l’Hotel Bernat II (Av. Turisme, 42-44)
Horari: de 10.00h a 14.00h
Accés lliure

UNA CITA AMB EL COL·LECCIONISME
Qui no recorda les antigues pel·lícules familiars mudes, pel·lícules còmiques que ens transporten
als anys quaranta i als cartells promocionals? Tot això ho podrem trobar en aquesta cita amb el
col·leccionisme.
El material exposat passa de les càmeres i projectors de formats originals en 9,5 (els populars
Pathé Baby), 16mm, 8 i Super8mm, a les pel·lícules mudes i sonores de col·lecció, cartells, fotos
de promoció i altres productes relacionats amb el món de la imatge.
Un mercat obert a qualsevol amant del col·leccionisme.
Volem, també, aquí, recordar Lluís Argelich, un company que ens ha deixat i que era un habitual i
entusiasta col·laborador en totes les activitats del certamen. Et trobarem a faltar.

UNA CITA CON EL COLECCIONISMO
¿Quién no recuerda las antiguas películas familiares mudas, películas cómicas que nos transportan a los años cuarenta y los carteles de promoción? Todo ello lo podremos encontrar en esta cita
con el coleccionismo.
El material expuesto pasa de las cámaras y proyectores de formatos originales en 9,5 (los populares Pathè Baby), 16mm, 8 y Super8mm, a las películas mudas y sonoras de colección, carteles,
fotos de promoción y demás productos relacionados con el mundo de la imagen.
Un mercado abierto a cualquier amante del coleccionismo.
Queremos, también, aquí, recordar a Lluís Argelich, un compañero que nos ha dejado y que era un
activo y entusiasta colaborador del certamen. Te echaremos de menos.
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XLI Trobada internacional del Cinema 9,5 mm
26 d’abril al Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249)
Horari: 17,00h.
Accés lliure

CINEMA RECUPERAT: EL LLEGAT CINEMATOGRÀFIC DEL 9,5
EL CINEMA AMATEUR, UNA DIVERSIÓ PARTICIPATIVA: MIQUEL PORTER I MOIX
És ineludible associar el nom de Charles Pathé a la invenció del cinema amateur. El 1922 va crear
un format a l’abast de tothom, amb pel·lícula reversible i ininflamable, que pogués ser emprada
per mans no exclusivament professionals: la de pas 9,5 mm, tècnicament econòmica i rendible.
Amb la següent creació del projector, el cèlebre ‘Pathé Baby’, havia aconseguit el seu propòsit:
portar el cinema a la llar. El 1924 va llançar al mercat la càmera que permetia a cadascú filmar al
seu gust, obrint la porta a un nou mitjà d’expressió per tal que els amateurs del món filmessin les
seves pròpies pel·lícules.
Quan cap a mitjans de la dècada dels anys vint començaren a arribar a Catalunya aquests
projectors domèstics, es desvetllà una veritable passió pel cinema amateur, permetent filmar
imatges familiars o de ficció. L’accés al senzill format 9,5 va significar una veritable democratització del cinema.
Títol: FOLLÓN EN LA SELVA de Miquel Porter i Moix. La Garriga, 194
Sinopsi: Com molts cineastes aficionats, el rodatge d’un film durant les vacances, a la casa
d’estiueig, significava una ocupació divertida i participativa. El jove Miquel Porter, familiars i
amics rodaren una ficció d’aventures, en la qual uns prenen el paper de caçadors, els “bons” i els
indígenes, els “dolents”.

CINE RECUPERADO: EL LEGADO CINEMATOGRÁFICO DEL 9,5
EL CINE AMATEUR, UNA DIVERSIÓN PARTICIPATIVA: MIQUEL PORTER MOIX
Es ineludible asociar el nombre de Charles Pathé a la invención del cine amateur. En 1922, Pathé
creó un formato al alcance de todo el mundo, mediante una película reversible e ininflamable, que
pudiera ser utilizada por manos no exclusivamente profesionales, la de paso 9,5 mm, técnicamente
económica y productiva. Con la posterior creación del proyector, el célebre ‘Pathé Baby,’ había
conseguido su propósito: llevar el cine al hogar. En 1924 lanzó al mercado la cámara que permitía al
usuario filmar a su gusto, abriendo la puerta a un nuevo medio de expresión para que los amateurs
del mundo filmaran sus propias películas.
Cuando a mediados de la década de los años veinte empezaron a llegar a Catalunya estos
proyectores domésticos, se despertó una verdadera pasión por el cine amateur, permitiendo filmar
imágenes familiares o de ficción. El acceso al sencillo formato 9,5 significó una verdadera democratización del cine.
Título: FOLLÓN EN LA SELVA de Miquel Porter i Moix. La Garriga, 194
Sinopsis: Al igual que muchos cineastas aficionados, el rodaje de una película durante las
vacaciones, en la casa de veraneo, representaba una ocupación divertida y participativa. El joven
Miquel Porter, familiares y amigos, rodaron una ficción de aventuras, en la cual unos interpretan
el papel de cazadores, los “buenos” y los indígenas, los “malos”.
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XLI Trobada internacional de cinema 9,5 - Calella
XXXIX Trobada “Festival Europa 2014 de Cinema 9,5”
Dissabte 26 d’abril al Teatre Orfeó Calellenc
Horari: 17.30 h.
Accés lliure

PROJECCIÓ FILMS PARTICIPANTS AL CONCURS (format 9,5)

PROYECCIÓN FILMS PARTICIPANTES AL CONCURSO (formato 9,5)

És ben sabut que fa més de 40 anys que Calella és la seu de l’únic Certamen Internacional de Cinema 9,5 en tot l’Estat espanyol. Participants
de França, Anglaterra, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Escòcia i altres
estats europeus coincideixen en el Festimatge calellenc per gaudir d’un
festival fet a la seva mida: Sortida cultural, un mercat del col·leccionista,
les projeccions de les pel·lícules inscrites a competició i rodades en
format original 9,5 i la gala de cloenda i lliurament de premis. Aquest
any Calella també ha estat escollida, per quarta vegada, seu del “Festival
Europa 2014 del format 9,5”. Felicitats a tots els aficionats del més
veterà format amateur!

Calella lleva más de 40 años siendo la sede del único Certamen Internacional en toda España, dedicado al Cine en formato 9,5 mm. Participantes
de Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, Escocia y otros estados
europeos coinciden en el Festimatge calellense, para disfrutar de un
festival hecho a su medida: Excursión cultural, un mercado para el coleccionista, proyección de las películas inscritas a competición y rodadas en
formato original 9,5 mm y la gala de clausura con el habitual reparto de
premios. Este año Calella ha sido escogida además y por cuarta vez, sede
para albergar el “Festival Europa 2014 del formato 9,5”. ¡Felicidades a
todos los aficionados al más veterano de los formatos amateurs!
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Gala de cloenda i lliurament de premis
27 d’abril al Cinema Sala Mozart (Església, 91)
Horari: 12,00h.
Accés lliure

Sergio Oksman i Herman Cater i Jean Penavayre
Guanyadors del Trofeu Torretes en l’edició de l’any 2013 en les respectives especialitats, curtmetratge i fotografia i de la Trobada Internacional de Cinema 9,5.

Projecció d’una selecció dels curtmetratges premiats del XX Trofeu Torretes de Curtmetratges i de les fotografies premiades del XXXVIII Trofeu
Torretes de Fotografia en l’edició internacional.
Lliurament del Trofeu Torretes als respectius guanyadors dels apartats
Curtmetratge i Fotografia, així com el lliurament de premis de la Trobada
Internacional de Cinema 9,5 i l’acte de Reconeixement-Homenatge a
Lluís Argelich.
Ens acompanyaran en aquest acte els autors premiats, autoritats i
convidats.

Proyección de una selección de los cortometrajes premiados del XX
Trofeo Torretes de Cortometrajes, de las fotografías premiadas del
XXXVIII Trofeo Torretes de Fotografía en la edición internacional.
Entrega del Trofeo Torretes a los respectivos ganadores de los apartados de Cortometraje y Fotografía, así como entrega de premios de
la Trobada Internacional de Cinema 9,5 y acto de ReconocimientoHomenaje a Lluís Argelich.
Nos acompañarán en este acto los autores premiados, autoridades e
invitados.
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Col·laboradors

Acadèmia Cinema Català
Acció Fotogràfica Ripollet
AFREM. Associació Fotogràfica Raw Estudio Moda
Agustí Argelich
Anna Rodon
Asociación Foto Cine la Vila
Associació de Comerciants de Calella – Centre Comercial
Associació Turística Calella
Bancells Floristes
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Cafeteria La Tetera
Casal L’Amistat
Cinema-Rescat/CinemaAcció
Club Natació Calella
CNL del Maresme
ComunicAcció, SL
Confederación Española de Fotografía
David Bou
Estudi Press
Eva Guillamet
Federació Catalana de Fotografia
Filmoteca de Catalunya
FOTOESPAI Escola de Fotografia
Fundació Foto COLECTANIA
Galeria Sicart
Grup Pa Vi i Moltó
Guillem Torné
Hotel Bernat II
Hotel Les Palmeres
Hotel Volga
IES Euclides Pineda de Mar
INLINGUA
Isidor Llorca
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
Joan M. Arenaza
Joan M. Martínez-Moro
Joan Mimó
Jaume Estapé
Jordi Marc
Josep Bernat
Josep M. Casanoves
Josep M. Colomer
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Josep M. Vila
Juan Carlos Narzekian
Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Cultura y Deporte
L’ARCADA Galeria d’art
La Quadra
M. Dolors Llieury
M. Gràcia de la Hoz
Manuel Mas
Moisès García
Montse Majench
Moemí Hernández
Oficina de Turisme
Paco Membrives
PUBLINTUR
Ràdio Calella Televisió
Raül Gil
Restaurant Casa Carlos
Restaurant La Gàbia
Restaurant La Peixateria
Sala Mozart
Secció Fotogràfica del Centre Parroquial d’Arbúcies
Sergi Reboredo
Vicenç Semper
Vicens Tomàs
Xavier Càliz
Xavier Vilaregut

COL·LABORADORS D’ÀMBIT INTERNACIONAL
Club Perpignan-Photo
FOTO Cult
Image Sans Frontiere
Iván Blanco
Jean Saleilles
Joan Burgues
Loredana de Pace
The International Federation of Photographic Art
Visa OFF Perpinyà

Fotografia de portada: Joan Maria Arenaza
www.jmarenaza.com

www.festimatge.org

