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PROTOCOL COVID-19 PEL FESTIMATGE 2021

PROTOCOLO COVID-19 PARA FESTIMATGE 2021

La situació sanitària provocada per la Covid-19 obliga a prendre determinades mesures preventives, per tal que tots els espais siguin segurs i que
les activitats es desenvolupin sense cap risc.

La situación sanitaria provocada por la Covid-19 obliga a tomar determinadas medidas preventivas, para que todos los espacios sean seguros y que
las actividades se desarrollen sin ningún riesgo.

A tots els espais i activitats:

En todos los espacios y actividades:

• L’ús de la mascareta és obligatori.

• El uso de la mascarilla es obligatorio.

• Es facilitarà gel hidroalcohòlic a l’entrada.

• Se facilitará gel hidroalcohólico en la entrada.

• Els aforaments estaran limitats a la normativa del moment.

• Los aforos estarán limitados a la normativa del momento.

• Es ventilarà l’espai abans i després de l’activitat.

• Se ventilará el espacio antes y después de la actividad.

• Per protocols Covid-19, es poden demanar les dades de contacte als
assistents. Aquestes dades es destruiran passat el termini que marquin
les normes establertes.

• Por protocolos Covid-19, se pueden solicitar los datos de contacto a los
asistentes. Estos datos se destruirán pasado el plazo que marquen las
normas establecidas.

A les sales d’exposicions:

En las salas de exposiciones:

• Cal respectar les indicacions dels responsables de la sala.

• Respetar las indicaciones de los responsables de la sala.

• Cal mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de visitants que no són de la mateixa unitat familiar.

• Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros con el resto de los
visitantes que no son de la misma unidad familiar.

• Es recomana visitar les exposicions en grups reduïts. En el cas de les
visites guiades, cal respectar la distància de seguretat d’1,5 metres.

• Se recomienda visitar las exposiciones en grupos reducidos. En el caso
de las visitas guiadas, hay que respetar la distancia de seguridad de 1,5
metros.

• Hi haurà ventilació continuada.
A la Sala Mozart:
• Cal respectar les indicacions dels responsables de la sala.
• Per mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres, cal deixar dos seients lliures entre els seients ocupats, que no poden ser més de dos
seguits.
• És obligatori que el públic assistent a l’esdeveniment surti de forma esglaonada i per les diferents sortides habilitades.

Les entrades a les exposicions i projeccions
de curtmetratges són d’accés lliure.
Els actes que es fan a la Sala Mozart obriran l’accès
30 minuts abans per evitar aglomeracions
Edita: Foto-Film Calella
Foto portada: Quim Botey, Marçal Mora i Josep Lluís Fillat
Disseny, maquetació i impressió: Publintur S.A.

www.facebook.com/festimatge
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• Habrá ventilación continuada.
En la Sala Mozart:
• Respetar las indicaciones de los responsables de la sala.
• Para mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, hay que dejar
dos asientos libres entre los asientos ocupados, que no pueden ser más
de dos seguidos.
• Es obligatorio que el público asistente al evento salga de forma escalonada y por las diferentes salidas habilitadas.

SALUTACIONS
MONTSERRAT CANDINI Alcaldessa de Calella
Al llarg de les últimes dècades, diverses activitats sorgides de la iniciativa privada han
anat consolidant la posició de Calella al mapa de l’audiovisual català, una activitat que
va justificar l’impuls del “Calella Film Office”, destinat a atendre tota iniciativa destinada a convertir la ciutat en un plató.

A lo largo de las últimas décadas, diversas actividades surgidas de la iniciativa privada
han ido consolidando la posición de Calella en el mapa del audiovisual catalán, una
actividad que justificó el impulso del “Calella Film Office”, destinado a atender toda
iniciativa destinada a convertir la ciudad en un plató.

Els orígens d’aquesta llarga tradició audiovisual local els trobem en la feina constant
i desinteressada d’una bona colla de calellencs, reunits a l’entorn de “Foto-Film Calella” que, fugint de conformismes, han dedicat temps, esforços i dedicació a crear,
mantenir i fer créixer un festival de ressò internacional.

Los orígenes de esta larga tradición audiovisual local los encontramos en el trabajo constante y desinteresado de un buen grupo de calellenses, reunidos en torno a
“Foto-Film Calella” que, huyendo de conformismos, han dedicado tiempo, esfuerzo
y dedicación a crear, mantener y hacer crecer un festival de resonancia internacional.

És, precisament, aquest empeny el que ha permès fer realitat una nova edició del
Festival de la Imatge de Calella, “Festimatge”, en uns moments en que la pandèmia de
la Covid-19 ho condiciona tot. Empeny i capacitat d’adaptar-se a les circumstàncies
que ha fet que, aquest any, un dels esdeveniments més emblemàtics del Festival, la
“Trobada Internacional de Cinema 9,5”, es faci “on line”, el que representa un repte
sense precedents.

Es, precisamente, esta perseverancia la que ha permitido hacer realidad una nueva
edición del Festival de la Imagen de Calella, “Festimatge”, en unos momentos en que
la pandemia de la Covid-19 lo condiciona todo. Perseverancia y capacidad de adaptarse a las circunstancias que ha hecho que, este año, uno de los eventos más emblemáticos del Festival, el “Encuentro Internacional de Cine 9,5”, se haga “on line”, lo que
representa un reto sin precedentes.

MOLTES GRÀCIES, AQUEST ANY MÉS QUE MAI, PEL VOSTRE COMPROMÍS!

¡MUCHAS GRACIAS, ESTE AÑO MÁS QUE NUNCA, POR VUESTRO COMPROMISO!

XAVIER RIGOLA President de Foto-Film Calella
EN TENIM GANES! En una època complicada com la que estem vivint, hem pensat
que ja no podem fer cap més pas enrere, hem de mirar endavant amb l’esperança com
a pedra de toc. Per això, “EN TENIM GANES”, hem pensat que seria un bon eslògan
d’aquest FESTIMATGE 2021.

¡TENEMOS GANAS! En una época complicada como la que estamos viviendo, hemos
pensado que ya no podemos dar ni un paso atrás más, tenemos que mirar hacia adelante con la esperanza como piedra de toque. Por lo que “TENEMOS GANAS”, hemos
pensado que sería un buen eslogan de este FESTIMATGE 2021.

Tot l’equip que prepara aquesta nova edició del FESTIMATGE a Calella ha estat treballant, amb il·lusió, per posar a la vostra disposició tot un seguit d’actes, presencials
alguns, telemàtics d’altres, amb l’únic propòsit que gaudiu de la imatge com a tal, ja
sigui en forma de curtmetratges, exposicions fotogràfiques o amb el format “9,5mm”,
el degà dels formats de cinema per a l’aficionat al cinema popular.

Todo el equipo que prepara esta nueva edición del FESTIMATGE en Calella ha estado trabajando, con ilusión, para poner a vuestra disposición toda una serie de actos,
presenciales algunos, telemáticos otros, con el único propósito de que disfrutéis de
la imagen como tal, ya sea en forma de cortometrajes, exposiciones fotográficas o
con el formato “9,5mm”, el decano de los formatos de cine para el aficionado al cine
popular.

Dins d’aquest catàleg, hi trobareu tot el que us proposarem per a la nova edició
del FESTIMATGE durant aquest Abril 2021. I, si cada any, hem tingut una resposta
creixent tant de visitants com de participants als nostres Trofeus Torretes, ja sigui
en fotografia com en curtmetratges, esperem que aquest any, un cop més, ens feu
costat i visiteu les exposicions, tallers i projeccions de curtmetratges, sigui de forma
presencial o telemàtica. Ben entès que les directrius de seguretat de salut marcades
per les autoritats sanitàries seran seguides, fil per randa, en tot moment en tots els
nostres actes.
Ens agradaria que, un cop acabada l’edició d’enguany, poguéssim dir amb orgull que
hem sabut guanyar aquesta situació precària i que la CULTURA SEMPRE VENÇ.
US ESPEREM EN AQUEST NOSTRE, VOSTRE, FESTIMATGE 2021 A CALELLA.

Dentro de este catálogo, encontraréis todo lo que os proponemos para la nueva edición del FESTIMATGE durante este abril 2021. Y, si cada año, hemos tenido una respuesta creciente tanto de visitantes como de participantes en nuestros Trofeus Torretes, ya sea en fotografía como en cortometrajes, esperamos que este año, una vez
más, nos apoyéis y visitéis las exposiciones, talleres y proyecciones de cortometrajes,
sea de forma presencial o telemática. Por supuesto, las directrices de seguridad de
salud marcadas por las autoridades sanitarias serán seguidas con todo detalle, en
todo momento, en todos nuestros actos.
Nos gustaría que, una vez terminada la edición de este año, pudiéramos decir con
orgullo que hemos sabido ganar a esta situación precaria y que la CULTURA SIEMPRE
VENCE.
OS ESPERAMOS EN ESTE NUESTRO, VUESTRO, FESTIMATGE 2021 EN CALELLA.

FESTIMATGE 2021. FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DEL 10 D’ABRIL AL 2 DE MAIG

Dia
Dissabte

Diumenge
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FESTIMATGE 2021 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA

Hora
10 d'abril

11 d'abril

Dia

Activitat

Lloc

Dia

Hora

Activitat

Lloc

19 hores

Inauguració Festimatge'21

Can Saleta

Dilluns

20.30 hores

Inauguració Exposició principal "El lloc decisiu" de
Pierre Radisic

26 d'abril

De 19 a 21h

Projecció Curtmetratges del 27è Trofeu Torretes

Sala Mozart

Ajuntament Vell

Dimarts

27 d'abril

De 19 a 21h

Projecció Curtmetratges del 27è Trofeu Torretes

Sala Mozart

Dimecres

28 d'abril

De 19 a 21h

Projecció Curtmetratges del 27è Trofeu Torretes

11 hores

Inauguració Exposicions

Fàbrica Llobet

Sala Mozart

18 hores

Presentació del llibre de Guillem Torné sobre la
seva exposició "Reflexions"

Espai exposició "Reflexions"
Fàbrica Llobet

Dijous

29 d'abril

19 hores

Homenatge 100 anys de "El Chico", de Charles Chaplin

Sala Mozart

Dissabte

1 de maig

12 hores

NOVETAT: Visites guiades a les exposicions de fotografia

Ajuntament Vell i Fàbrica Llobet

Hora

Activitat

Lloc
Diumenge

2 de maig

17 hores

I Trobada online de Cinema 9,5 mm.

Online

18 hores

NOVETAT: Visites guiades a les exposicions de fotografia

Ajuntament Vell i Fàbrica Llobet

11.30 hores

Gala Cloenda i lliurament de premis del Festimatge

Sala Mozart

Dilluns

12 d'abril

De 19 a 21 h

Projecció Curtmetratges premiats al 26è Trofeu Torretes

Sala Mozart

Dimarts

13 d'abril

De 19 a 21 h

Projecció Curtmetratges del 27è Trofeu Torretes

Sala Mozart

Dimecres

14 d'abril

De 19 a 21 h

Projecció Curtmetratges del 27è Trofeu Torretes

Sala Mozart

Divendres

16 d'abril

10.30 hores

Matinal de Cinema Jove (Projecció Treballs realitzats pels
alumnes de l'Institut Euclides de Pineda)

Sala Polivalent Fàbrica Llobet

Dissabte

17 d'abril

De 18 a 21 h

Taller de fotografia en 3D a càrrec d'Albert Montserrat
Martí

Online

Sr. jOSEP M. FOrn
Director de cinema.

Sr. jOAquIM SITjÀ
Foto-Film Calella.

Sr. jOSEP OlIvA
Foto-Film Calella.

Diumenge

18 d'abril

De 10 a 14 h

Taller de fotografia amb smartphone a càrrec de
Carlos Mesa

Il·lma. sra. mOnTSErrAT CAndInI
Alcaldessa de Calella.

A l'exterior

Sr. xAvIEr SAlICrÚ
Foto-Film Calella.

NOVETAT: Visites guiades a les exposicions de fotografia

Ajuntament Vell i Fàbrica Llobet

Sr. jOSEP M. quErAlTÓ
Col·leccionista, conservador i membre de
l’Acadèmia de Cinema de Catalunya.

Sr. PErE MAS
Foto-Film Calella.

12 hores

Sr. SAnTIAGO MArrè
President d’honor de Foto-Film Calella.

De 16 a 20 h

Taller de fotografia amb smartphone a càrrec de
Carlos Mesa

A l'exterior

Sr. quIM bOTEy
Foto-Film Calella.

SrA. MArIA SIMOnOvA
Foto-Film Calella.

18 hores

NOVETAT: Visites guiades a les exposicions de fotografia

Ajuntament Vell i Fàbrica Llobet

Sr. MArÇAl MOrA
Foto-Film Calella.

SrA. EnCArnACIÓ SOlEr
Coordinadora certamen 9,5.
Sr. lluíS ArGElICH
Coordinador certamen 9,5.

Hora

Activitat

Lloc

Sr. jOSEP l. FIllAT
Foto-Film Calella.
Sr. FrAnCISCO rOjAS
Foto-Film Calella.

SrA. MArTA HErnÁndEz
Comunicació Festival.

Dia
Dilluns

19 d'abril

De 19 a 21h

Projecció Curtmetratges del 27è Trofeu Torretes

Sala Mozart

Dimarts

20 d'abril

De 19 a 21h

Projecció Curtmetratges del 27è Trofeu Torretes

Sala Mozart

Dimecres

21 d'abril

De 19 a 21 h

Projecció Curtmetratges del 27è Trofeu Torretes

Sala Mozart
Sala Mozart

Dissabte

24 d'abril

19 hores

Gala de Cinema Local, que inclou la projecció de "Tu
último día en la tierra", de Marc Martínez Jordan, Premi
Brigadoon Paul Naschy al millor curt de gènere fantàstic
de Sitges 2019.

Diumenge

25 d'abril

12 hores

NOVETAT: Visites guiades a les exposicions de fotografia

Sala Polivalent Fàbrica Llobet

18 hores

NOVETAT: Visites guiades a les exposicions de fotografia

Sala Polivalent Fàbrica Llobet

FESTIMATGE 2021. FESTIvAl dE lA IMATGE dE CAlEllA
DEL 10 D’AbRIL AL 2 DE MAIG

COMITè d’HOnOr

Sr. xAvIEr rIGOlA
President de Foto-Film Calella.
Sr. jOSEP A. AndréS
President de la Federació Catalana de
Fotografia.

COMISSIÓ OrGAnITzAdOrA

Sr. ArCAdI lluíS
Industrial de cinema.

Sr. jOAn M. ArEnAzA
Foto-Film Calella.

Organitzen

Col·laboren

FESTIMATGE 2021. FESTIvAl dE lA IMATGE dE CAlEllA
DEL 10 D’AbRIL AL 2 DE MAIG

3 Salutacions
5 Comitè d’Honor / Comissió Organitzadora
EXPOSICIONS
El lloc decisiu
8 45è TROFEU TORRETES DE FOTOGRAFIA
9 EL RETRAT EN LA COL·LECCIÓ VALID FOTO
Galeria Valid Foto BCN
10 ALEX TIMMERMANS.
Storytelling

EL LLOC DECISIU

22 XAVI SULE.
Medellín

24 ROSA VIVES.
Cent i més imatges rizomàtiques
25 ALVARO DEL VAL TOBALINA, LUIS MARTÍNEZ ANIESA,
MANU BARREIRO, MARIA ONA, OSKAR GASKON
India: Un destino, cinco miradas

27 VISITES GUIADES - PRESENTACIÓ LLIBRES
TALLERS

12 JORDI BORRÀS.
El dia que vam dir prou
13 GUILLEM TORNÉ.
Reflexions. Minimalisme conceptual
14 ANDREU NOGUERO.
Per terra de gegants
15 ENRIC AROMI-MASRIERA.
Escultures de llum

28 TALLER REAL 3D – IMATGES EN PROFUNDITAT
Albert Montserrat i Martí
29 TALLER DE FOTOGRAFIA AVANÇADA
AMB SMARTPHONE
Carlos Mesa
30 PLÀNOL

16 MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY.
Biosfera18

20 RAFFAELE SALVATI.
Ex?

PIERRE RADISIC

26 INSTITUT EUCLIDES.
Itineràncies · Cianotípies

11 4ª EDICIÓ DEL BIPA.
Galeria Valid Foto BCN

19 MAGGIE MICHALOWICZ.
Fairytales from home

ÍNDEX

23 XAVIER ARAGONÈS.
Twentysix abandoned catalan gasoline stations

7 PIERRE RADISIC.

18 LAIA ALBERT.
El tolar

7

21 VICENÇ ROVIRA.
Flors de marge

4 Calendari d’activitats

17 EVA PAREY.
Formentera, illa endins

6

32 LA LLIGA AL CARRER
47ena Lliga Social de Fotografia de Foto-Film Calella
33 CINEMA
		27è TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES
		 GALA DE CINEMA LOCAL
43 CINEMA 9,5
48ena TROBADA INTERNACIONAL DE CINEMA 9,5
		 SESSIÓ DE CINEMA DEDICADA A “THE KID”
47 CLOENDA
		 Lliurament de premis / Cloenda

FESTIMATGE 2021. FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
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LES DEMOSTRACIONS RADICALS DE PIERRE RADISIC

LAS DEMOSTRACIONES RADICALES DE PIERRE RADISIC

Cada imatge conté, en un simple quadrat, les emocions fortes de la geometria. Els
nostres ulls gaudeixen d’una autèntica muntanya russa d’entrades i sortides, girs de
vertigen i curses boges.
Volem que la realitat de Radisic sigui real, que pugui descobrir-se i existeixi en un lloc
i en un moment reals, al girar la cantonada, o en el zoom de Google Maps. El que ens
deixa sense respiració és justament la nostra fe en l’existència de les línies i tangents
invisibles, i les contingències que revela Radisic als nostres ulls. Però és possible que
aquest punt dubtós – aquest element pertorbador - tingui un paper central en els
entremaliats jocs visuals i mentals de Radisic. Els plaers precisionistes de la confluència entre voreres, tanques i horitzons en les fotos de Pierre Radisic es basen sovint
en aquesta idea d’imperfecció. Però, independentment que les imatges hagin estat
inventades o creades a partir del moment de la visió, volem que la realitat hagi estat
vista en la realitat del seu visor. Ens les volem creure. O potser no.

Cada imagen alberga, en un simple cuadrado, las emociones fuertes de la geometría.
Nuestros ojos disfrutan de una auténtica montaña rusa de entradas y salidas, giros
de vértigo y carreras locas. Queremos que la realidad de Radisic sea real, que pueda
descubrirse y exista en un lugar y un momento reales, a la vuelta de la esquina, o en
el zoom de Google Maps. Lo que nos deja sin respiración es justamente nuestra fe en
la existencia de las líneas y tangentes invisibles, y las contingencias que revela Radisic
a nuestros ojos. Pero es posible que este punto dudoso -este elemento perturbadortenga un papel central en los traviesos juegos visuales y mentales de Radisic. Los
placeres precisionistas de la confluencia entre orillas, vallas y horizontes en las fotos
de Pierre Radisic se basan a menudo en esta idea de imperfección. Pero, al margen
de que las imágenes hayan sido inventadas o creadas a partir del momento de la
visión, queremos que su realidad haya sido vista en la realidad de su visor. Queremos
creérnoslas. O tal vez no.

A Radisic, de nen, li fascinava l’espai exterior. “Somniava molt - ha escrit al Facebook
– en viatges intergalàctics, i m’avorria moltíssim la Terra, fins que vaig descobrir que
viatjar per l’espai consistia sobretot en un viatge interior”. Va descobrir que podia crear
les galàxies en el cos humà amb una cosa tan senzilla com connectar els punts que
tenim tots en els nostres cossos, i fotografiar-los, com ens mostra a la subexposició
“Cossos Celestes”.

A Radisic, de niño, le fascinaba el espacio exterior. “Soñaba mucho —ha escrito en
Facebook— con viajes intergalácticos, y me aburría muchísimo la Tierra, hasta que
descubrí que viajar por el espacio consistía ante todo en un viaje interior.” Descubrió
que podía crear las galaxias en el cuerpo humano con algo tan sencillo como conectar
los puntos que tenemos todos en nuestros cuerpos, y fotografiarlos, como nos muestra en la subexposición “Cuerpos celestes”.

©Arno Rafael Minkkinen, Fosters Pond, 2015

©Arno Rafael Minkkinen, Fosters Pond, 2015

AJUNTAMENT VELL
DEL 10 AL 14 D’ABRIL: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10.00 A 14.00H · DE DIMARTS A DISSABTE DE 17.00 A 20.00H.
DIUMENGES I FESTIUS DE 11.00 A 14.00H I DE 17.00 A 21.30H.
DEL 15 D’ABRIL AL 27 DE JUNY: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10.00 A 14.00H · DE DIMARTS A DISSABTE DE 18.00 A 21.00H.
DIUMENGES I FESTIUS DE 11.00 A 14.00H I DE 17.00 A 21.30H.
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45è TROFEU TORRETES
DE FOTOGRAFIA

EL RETRAT EN LA COL·LECCIÓ VALID FOTO
GALERIA VALID FOTO BCN

AUTORS PRESENTS A L’EXPOSICIÓ:

John SHERIDAN (Irlanda)

Arnold Newman, John F.Kennedy, Washington, 1953

ALBARRÁN CABRERA
ALINE SMITHSON
ANTONI ARISSA
ARNOLD NEWMAN
CÉSAR LUCAS
CHRISTIAN MAURY
CLAUDE NORI
DOROTHEA LANGE
FRAN SIMÓ,
GILBERT GARCIN
HUMBERTO RIVAS
J. MANUEL DÍAZ BURGOS
JORDI POL
JOSÉ FERRERO
JOSÉ RAMÓN BAS
LARRY FINK

LEOPOLDO POMÉS
LUIS VIOQUE
MARK SELIGUER
MASAO YAMAMOTO
NINA BERMAN
PACO ELVIRA
PACO BAENA
PEDRO MADUEÑO
PENTTI SAMMALLAHTI
RICARD TERRÉ
TAICHI GONDAIRA
TONI CATANY
XAVIER MISERACHS
XAVIER GÓMEZ
COLITA
I ANÒNIMS.

En aquesta exposició es mostren les obres premiades en el 45è Trofeu Torretes de
Fotografia, un trofeu que està considerat com un dels més prestigiosos d’Espanya.
Enguany hi participen 346 fotògrafs de 42 països diferents, que han presentat 3.376
fotografies.

En esta exposición se muestran las obras premiadas en el 45 Trofeu Torretes de Fotografía, un trofeo que está considerado como uno de los más prestigiosos de España. Este año participan 346 fotógrafos de 42 países diferentes, que han presentado
3.376 fotografías.

La col·lecció Valid Foto de fotografia, des dels seus inicis l’any 2000 fins a l’actualitat,
reuneix més de 300 obres d’importants fotògrafs de totes les èpoques.

La colección Valid Foto de fotografía, desde sus inicios en el año 2000 hasta la actualidad, reúne más de 300 obras de importantes fotógrafos de todas las épocas.

En l’exposició que es presenta s’han triat fotografies que tenen un aspecte en comú,
són retrats.

En la exposición que se presenta se han escogidos fotografías que tienen un aspecto
en común, son retratos.

En aquesta 45a edició es manté la secció dedicada als Costums i Tradicions Catalanes
en tots els seus aspectes, que es va incorporar fa sis anys amb la finalitat de donar a
conèixer els nostres costums i tradicions, especialment als participants d’altres nacionalitats, a través del catàleg que s’edita per a ells al “Torretes”.

En esta 45 edición se mantiene la sección dedicada a las Costumbres y Tradiciones
Catalanas en todos sus aspectos, que se incorporó hace seis años con la finalidad de
dar a conocer nuestras costumbres y tradiciones, especialmente a los participantes
de otras nacionalidades, a través del catálogo que se edita para ellos en el “Torretes”.

El Trofeu Torretes de Fotografia consta de quatre apartats: fotografies monocromes
de temàtica lliure, fotografies en color de temàtica lliure, fotografies en color relacionades amb el mar en tots els seus aspectes, i fotografies en color sobre Costums i
Tradicions Catalanes.

El Trofeu Torretes de Fotografía consta de cuatro apartados: fotografías monocromas
de temática libre, fotografías en color de temática libre, fotografías en color relacionadas con el mar en todos sus aspectos, y fotografías en color sobre Costumbres y
Tradiciones Catalanas.

Des del començament de la fotografia en el Segle XIX, el retrat és un dels gèneres
més recurrents i així volem mostrar-ho en aquesta proposta d’exposició, on trobarem
un ampli ventall de retrats de grans noms de la fotografia mundial, representats de
manera cronològica, la qual cosa ens permetrà veure com la tècnica del retrat ha evolucionat, des de finals del XIX fins als nostres dies.

Desde el comienzo de la fotografía en el Siglo XIX, el retrato es uno de los géneros
más recurrentes y así queremos mostrarlo en esta exposición, donde encontraremos
un amplio abanico de retratos de grandes nombres de la fotografía mundial, representados de forma cronológica, lo que nos permitirá ver cómo la técnica del retrato ha
evolucionado, desde finales del XIX hasta nuestros días.

www.fotofilmcalella.org
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ALEX TIMMERMANS

4ª EDICIÓ DEL BIPA

STORYTELLING

GALERIA VALID FOTO BCN

Foto: Andrés Cañal Cañal

GUANYADORS CATEGORIA FOTO INDIVIDUAL:
1r PREMI CÉLINE PANETIER, FRANÇA
2n PREMI EDUARDO SAPERAS, ARGENTINA
3r PREMI IKUMO MOTOSUGI, JAPÓ
GUANYADORS CATEGORIA SÈRIE:
ANDRÉS CAÑAL, ESPANYA
NING KAI/SABRINA SCARPA, XINA/ HOLANDA
MANUEL IBAÑEZ, ESPANYA
LLUIS ESTOPIÑAN, ESPANYA
CRISTINA FONTSARÉ, ESPANYA

Des de la primera edició, el col·lodió humit ha estat present en les exposicions del
“Revela’T”. Storytelling ens mostra una sèrie de fotografies deliciosament capritxoses,
sovint provocatives, plenes d’elements estranys i surrealistes, amb varietat de narracions interessants.

Desde la primera edición, el colodión húmedo ha estado presente en las exposiciones
del “Revela’T”. Storytelling nos muestra una serie de fotografías deliciosamente caprichosas, a menudo provocativas, llenas de elementos extraños y surrealistas, con
variedad de narraciones interesantes.

La Galeria Valid Foto va llançar la quarta edició del “Barcelona International Photography Awards”, que té l’objectiu de fer una mostra de la fotografia internacional
contemporània i establir llaços de col·laboració entre diferents països i comunitats
fotogràfiques.

La Galería Valid Foto lanzó la cuarta edición del “Barcelona International Photography Awards”, que tiene el objetivo de hacer una muestra de la fotografía internacional
contemporánea y establecer lazos de colaboración entre diferentes países y comunidades fotográficas.

Àlex dissenya i fabrica els accessoris, cerca els llocs correctes i espera la millor llum.
No utilitza càmeres digitals ni Photoshop i presenta les seves imatges narratives com
una pel·lícula feta per una sola imatge, en un dels processos fotogràfics més bells.
Únicament amb l’ús d’una càmera de fusta simple, lents Petzval de llautó antic i molta
paciència.

Alex diseña y fabrica los accesorios, busca los lugares correctos y espera la mejor luz.
No utiliza cámaras digitales ni Photoshop y presenta sus imágenes narrativas como
una película hecha por una sola imagen, en uno de los procesos fotográficos más
hermosos. Únicamente con el uso de una cámara de madera simple, lentes Petzval de
latón antiguo y mucha paciencia.

Podien presentar-se fotògrafs professionals o amateurs, sense restriccions d’edat. La
convocatòria, de temàtica lliure, estava oberta a qualsevol mena de fotografia.

Podían presentarse fotógrafos profesionales o amateurs, sin restricciones de edad. La
convocatoria, de temática libre, estaba abierta a cualquier tipo de fotografía.

Aquest premi busca fotògrafs amb talent i capacitat expressiva, capaços de comunicar les seves idees a través del mitjà fotogràfic d’una manera singular i amb llenguatge personal propi.

Este premio busca fotógrafos con talento y capacidad expresiva, capaces de comunicar sus ideas a través del medio fotográfico de una manera singular y con lenguaje
personal propio.

Es busquen projectes sòlids i elaborats, fins i tot encara que només estiguin començant a prendre forma, per donar-los visibilitat i projecció internacional.

Se buscan proyectos sólidos y elaborados, incluso aunque sólo estén empezando a
tomar forma, para darles visibilidad y proyección internacional.

Un jurat compost per set experts i professionals del panorama fotogràfic i visual actual va ser l’encarregat de valorar i premiar els portafolis i les imatges presentades. La
categoria “portfolis complet” compta amb cinc portfolis seleccionats com a guanyadors. Per a la categoria “foto única” hi ha una imatge premiada i dos accèssits.

Un jurado compuesto por siete expertos y profesionales del panorama fotográfico
y visual actual fue el encargado de valorar y premiar los portafolios y las imágenes
presentadas. La categoría “portafolio completo” cuenta con cinco portafolios seleccionados como ganadores. Para la categoría “foto única” hay una imagen premiada
y dos accésits.

www.alextimmermans.com/about/
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JORDI BORRAS

GUILLEM TORNÉ

EL DIA QUE VAM DIR PROU

El dia que vam dir prou és un viatge fotogràfic a través de la tardor política de la Catalunya de 2019. Una tardor calenta, distòpica i que ningú esperava amb tal intensitat.
Les sentències del Tribunal Suprem contra els líders independentistes d’Òmnium Cultural, l’Assemblea Nacional Catalana i els membres del Govern que van organitzar el
referèndum de l’u d’octubre de 2017 van comportar una onada d’indignació popular
mai vista fins llavors. Actors inesperats com el Tsunami Democràtic, els CDR, i les
manifestacions espontànies i diàries van posar l’Estat contra les cordes amb accions
massives i innovadores: des de l’ocupació de l’Aeroport del Prat, passant per la «batalla d’Urquinaona», fins als talls del Pertús són ja fets històrics amb una iconografia
pròpia. Heus ací el “frame” d’aquella tardor, un bocí de la nostra història en forma
d’imatges.

“El dia que vam dir prou” es un viaje fotográfico a través del otoño político de la Cataluña de 2019. Un otoño caliente, distópico y que nadie esperaba con tal intensidad.
Las sentencias del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas de Òmnium
Cultural, la Asamblea Nacional Catalana y los miembros del Gobierno que organizaron
el referéndum del uno de octubre de 2017 comportaron una oleada de indignación
popular nunca vista hasta entonces. Actores inesperados como el Tsunami Democrático, los CDR, y las manifestaciones espontáneas y diarias pusieron al Estado contra
las cuerdas con acciones masivas e innovadoras: desde la ocupación del Aeropuerto
del Prat, pasando por la «batalla de Urquinaona», hasta los cortes del Pertús son ya
hechos históricos con una iconografía propia. He aquí el “frame” de aquel otoño, un
pedazo de nuestra historia en forma de imágenes.

REFLEXIONS. MINIMALISME CONCEPTUAL

Aquesta exposició és un instrument didàctic que es fonamenta en les inquietuds i
dubtes que apareixen en la realització d’imatges, i es converteix en un gran constructe
conceptual sobre la realitat, la percepció i la representació. Les fotografies que presentem són una reflexió sobre la representació amb la finalitat de posar en evidència
les possibilitats, alternatives i disfuncions de la imatge. Han estat realitzades tenint
en consideració la conjugació dels tres elements que intervenen obligatòriament en
totes les representacions centrals: el referent o elements a representar, el punt de
vista o de representació, i el pla de projecció.

Esta exposición es un instrumento didáctico que se fundamenta en las inquietudes
y dudas que aparecen en la realización de imágenes, y se convierte en un gran constructo conceptual sobre la realidad, la percepción y la representación. Las fotografías
que presentamos son una reflexión sobre la representación con la finalidad de poner
en evidencia las posibilidades, alternativas y disfunciones de la imagen. Han sido realizadas teniendo en consideración la conjugación de los tres elementos que intervienen
obligatoriamente en todas las representaciones centrales: el referente o elementos a
representar, el punto de vista o de representación, y el plano de proyección.

“La creació comença en el cervell de l’artista; després es posa en pràctica amb l’ajuda
de l’òptica, és a dir, coneixent el que és llum i foscor, color, forma, figura, espai, moviment, quietud. [...] Alguns diuen que no volen saber tant, que retratant el que veuen
ja en tenen prou; contesto que es poden enganyar si es refien de la ment, sense la
raó, com fan els nigromàntics, alquimistes i altres ximplets”. Frases de LEONARDO
DA VINCI.

“La creación empieza en la mente del artista; después se pone en práctica con ayuda
de la óptica, esto es, conociendo lo que es luz y tinieblas, color, forma, figura, espacio,
movimiento, quietud...” “Dicen algunos que no desean saber tanto, que les basta con
retratar lo que ven; contesto que hay posibilidad de engaño al fiarse de nuestro juicio, sin la razón, como hacen los nigrománticos, alquimistas y otros simples”. Frases de
LEONARDO DA VINCI.

www.jborras.cat
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ANDREU NOGUERO

ENRIC AROMI-MASRIERA

PER TERRA DE GEGANTS

Un recorregut per la ruta del Quixot a La Mancha m’ha donat peu a realitzar aquesta
exposició.

Un recorrido por la ruta del Quijote en La Mancha me ha dado pie a realizar esta exposición.

Sortides i postes de sol en un entorn tan característic com són els molins de vent en
els diferents llocs on Cervantes va inspirar la seva famosa novel·la “Don Quijote de la
Mancha”.

Amaneceres y puestas de sol en un entorno tan característico como son los molinos
de viento en los diferentes lugares donde Cervantes inspiró su famosa novela “Don
Quijote de la Mancha”. Molinos que, ante los ojos de un alucinado Quijote, se confunden con gigantes que debe derrotar.

Molins que, davant dels ulls d’un al·lucinat Quixot, es confonen amb gegants que ha
de derrotar.
Consuegra, Campo de Criptana i els seus voltants han estat les localitzacions que més
m’han aportat en aquest projecte.
Les 30 fotografies que componen l’exposició barregen paisatge, molins i personatges
ficticis que apareixen a la novel·la: Don Quixot, Dulcinea, l’hostalera...

Consuegra, Campo de Criptana y sus alrededores han sido las localizaciones que más
me han aportado en este proyecto.
Las 30 fotografías que componen la exposición mezclan paisaje, molinos y personajes
ficticios que aparecen en la novela: Don Quijote, Dulcinea, la mesonera…

ESCULTURES DE LLUM

Els treballs seleccionats són un petit resum de quaranta anys dedicats a la moda i a la
publicitat. N’hi ha més, però aquests podrien ser la mostra que em defineix com a un
fotògraf que sempre ha combinat l’arquitectura de la llum amb les formes per crear
il·lusions íntimes; i com a publicista per sublimar el moment i així cridar l’atenció de
l’espectador per fer-li arribar el missatge.

Los trabajos seleccionados son un pequeño resumen de cuarenta años dedicados a
la moda y a la publicidad. Hay más, pero éstos podrían ser la muestra que me define
como un fotógrafo que siempre ha combinado la arquitectura de la luz con las formas
para crear ilusiones íntimas; y como publicista para sublimar el momento y así llamar
la atención del espectador para hacerle llegar el mensaje.

Sempre he anat d’un extrem a l’altre. Crec fermament que les fotografies s’han de
saber veure quan la casualitat les posa davant de la càmera, i llavors els fotògrafs
tenim l’obligació de fer de testimoni gràfic del Món i de la Vida.

Siempre he ido de un extremo al otro. Creo firmemente que las fotografías se tienen
que saber ver cuando la casualidad las pone ante la cámara, y entonces los fotógrafos
tenemos la obligación de hacer de testigo gráfico del Mundo y de la Vida.

Però la fotografia, com a llenguatge de comunicació a tot nivell, també s’ha de crear i
s’ha de construir, investigar i planificar, tal com un pintor fa grans estudis i esbossos
molt temps abans de començar a omplir un llenç de formes i color. Ha de deixar la
casualitat al nivell d’un mínim previst que, moltes vegades, és la causant del moment
excepcional provocat.

Pero la fotografía, como lenguaje de comunicación a todo nivel, también se tiene que
crear y se tiene que construir, investigar y planificar, tal como un pintor hace grandes
estudios y esbozos mucho tiempo antes de empezar a llenar un lienzo de formas y
color. Tiene que dejar la casualidad al nivel de un mínimo previsto que, muchas veces,
es la causante del momento excepcional provocado.

Quasi totes les fotografies s’enllesteixen davant de l’ordinador. Això és legítim, si forma part d’un procés creatiu planificat d’antuvi; però una manipulació digital mai ha de
ser la mentidera corda de salvació d’una obra mediocre.

Casi todas las fotografías se terminan ante el ordenador. Esto es legítimo, si forma
parte de un proceso creativo planificado de antemano; pero una manipulación digital
nunca tiene que ser la embustera cuerda de salvación de una obra mediocre.

Pintura: www.earomi.com • Fotografia: www.earomiphoto.com
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MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY

EVA PAREY

FORMENTERA, ILLA ENDINS

Foto: Javier Vecino

BIOSFERA18

Aquesta exposició presenta les 30 fotografies finalistes del 1r Concurs Internacional
FOTOMONTSENY, organitzat pel Museu Etnològic del Montseny, l’Ajuntament d’Arbúcies i l’Associació Fotogràfica d’Arbúcies. El concurs vol contribuir a difondre els valors
de la fotografia de natura i centra el seu àmbit d’acció en el conjunt de les Reserves de
la Biosfera declarades per la UNESCO d’àmbit mundial i en els espais naturals protegits de Catalunya.

Esta exposición presenta las 30 fotografías finalistas del 1er. Concurso Internacional
FOTOMONTSENY, organizado por el Museu Etnològic del Montseny, el Ayuntamiento
de Arbúcies i la Associació Fotogràfica d’Arbúcies. El concurso quiere contribuir a
difundir los valores de la fotografía de naturaleza y centra su ámbito de acción en el
conjunto de las Reservas de la Biosfera declaradas por la UNESCO a nivel mundial y
en los espacios naturales protegidos de Catalunya.

En aquesta primera edició es van presentar 808 fotografies procedents de molts
indrets del planeta: Costa Rica, Indonèsia, Kenya, Itàlia, Perú, Equador, Canadà, Escòcia, França, Alemanya, Eslovènia... de nombroses Reserves de la Biosfera de l’estat
espanyol i de molts dels espais naturals protegits de Catalunya.

En esta primera edición se presentaron 808 fotografías procedentes de muchos lugares del planeta: Costa Rica, Indonesia, Kenia, Italia, Perú, Ecuador, Canadá, Escocia,
Francia, Alemania, Eslovenia... de numerosas Reservas de la Biosfera del estado español y de muchos de los espacios naturales protegidos de Catalunya.

“Formentera, illa endins” és un viatge a l’interior d’un territori àrid i sec, l’illa de Formentera, la frontera de la qual està dibuixada per fines línies d’aigua cristal·lina i un
cèrcol natural, de vegades sinuós altres abrupte. Una introspecció a la doble insularitat que ha resguardat durant segles la tradició pagesa, avui dia en transformació.
Morfologia illenca tatuada en el caràcter formenterer.

“Formentera, illa endins” es un viaje al interior de un territorio árido y seco, la isla de
Formentera, la frontera de la cual está dibujada por finas líneas de agua cristalina y
un aro natural, a veces sinuoso otras abrupto. Una introspección a la doble insularidad
que ha resguardado durante siglos la tradición campesina, hoy en día en transformación. Morfología isleña tatuada en el carácter formenterano.

www.evaparey.com
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LAIA ALBERT

MAGGIE MICHALOWICZ

EL TOLAR

A la zona nord-occidental d’Argentina, dins la província de Salta, a 3.500 m sobre el nivell
del mar es troba el ‘Tolar Grande’. Gairebé tocant amb la Serralada dels Andes, el Tolar és
una zona desconeguda pels argentins, però amb orígens incaics de més de 600 anys.
Per una banda, es troben la història de l’espai, el seu misteri i la cultura inca; i, per l’altra,
els indígenes que encara hi viuen. Es veu clarament un idíl·lic ecosistema de contrastos:
clima desèrtic, freds abismals, paisatges irrepetibles... I, llavors, apareix el dubte que tothom sent quan trepitja aquest lloc: com ha pogut arribar tot això aquí?
‘Tolar’ significa lloc poblat de ‘tolas’, arbustos datats en els orígens terraqüis. La sèrie fotogràfica ‘El Tolar’ ens mostra la natura intacte a grans alçades, l’origen de la humanitat
en un espai situat on l’oxigen no és suficient per a tots. Aquesta sèrie, a través del seu
treball en blanc i negre, pretén generar el contrast dels seus paisatges. La natura, els seus
orígens i la seva mateixa puresa, encara intacte i indestructible. El contrast que tot això
genera en un món com l’actual forma part de l’essència del ‘Tolar’.

En la zona noroccidental de Argentina, dentro de la provincia de Salta, a 3.500 m sobre el
nivel del mar se encuentra el ‘Tolar Grande’. Casi tocando con la Cordillera de los Andes,
el Tolar es una zona desconocida por los argentinos, pero con orígenes incaicos de más
de 600 años.
Por un lado, se encuentran la historia del espacio, su misterio y la cultura inca; y, por
el otro, los indígenas que todavía viven allí. Se ve claramente un idílico ecosistema de
contrastes: clima desértico, fríos abismales, paisajes irrepetibles… Y, entonces, aparece
la duda que todo el mundo siente cuando pisa este lugar: ¿cómo ha podido llegar todo
esto aquí?
‘Tolar’ significa lugar poblado de ‘tolas’, arbustos datados en los orígenes de la tierra. La
serie fotográfica ‘El Tolar’ nos muestra la naturaleza intacta a grandes alturas, el origen
de la humanidad en un espacio situado donde el oxígeno no es suficiente para todos.
Esta serie, a través de su trabajo en blanco y negro, pretende generar el contraste de
sus paisajes. La naturaleza, sus orígenes y su misma pureza, todavía intacta e indestructible. El contraste que todo esto genera en un mundo como el actual forma parte
de la esencia del ‘Tolar’.

FAIRYTALES FROM HOME

No va ser una veritable sorpresa que, quan em vaig convertir en mare per primera
vegada, hagués de canviar. De fet, moltes coses van canviar, igual que per a moltes
altres mares com jo. No obstant això, una cosa va romandre constant, i aquesta va
ser la meva passió per la fotografia, que va mantenir els meus ulls oberts de forma
més àmplia.

No fue una verdadera sorpresa que, cuando me convertí en madre por primera vez, tuviera que cambiar. De hecho, muchas cosas cambiaron, igual que para muchas otras
madres como yo. Sin embargo, una cosa permaneció constante, y esa fue mi pasión por
la fotografía, que mantuvo mis ojos abiertos de forma más amplia.

La primera imatge d’aquesta sèrie em mostra a mi com un mosaic, compost per imatges de la germana i el germà, que semblaven haver-se apoderat de mi mateixa. Estic
mirant una gran vall, amb els braços oberts, tal vegada com fent una gran inspiració .

La primera imagen de esta serie me muestra a mí como un mosaico, compuesto por
imágenes de la hermana y el hermano, que parecían haberse apoderado de mí misma.
Estoy mirando un gran valle, con los brazos abiertos, tal vez como haciendo una gran
inspiración.

El següent conjunt de fotografies en aquesta sèrie retrata com els més pròxims a mi
es converteixen en subjectes, sovint aliens al meu desig de capturar moments, com
en un conte de fades. Prestant més atenció als llocs als quals ens mudem, els entorns
que ens envolten, gairebé veient el món com vaig imaginar que el veurien, la curiositat,
la innocència, el plaer de les coses simples.

El siguiente conjunto de fotografías en esta serie retrata como los más próximos a mi se
convierten en sujetos, a menudo ajenos a mi deseo de capturar momentos, como en un
cuento de hadas. Prestando más atención a los lugares a los que nos mudamos, los entornos que nos rodean, casi viendo el mundo como imaginé que lo verían, la curiosidad,
la inocencia, el placer de las cosas simples.

No hi ha temps per a manipulacions complicades, sovint els moments són intocables,
amb les seves particularitats pròpies, però capturen l’estat d’ànim del moment i em
porten records pels quals m’encanta passejar.

No hay tiempo para manipulaciones complicadas, a menudo los momentos son intocables, con sus particularidades propias, pero capturan el estado de ánimo del momento y
me traen recuerdos por los que me encanta pasear.

www.laiaalbert.com/bio/
SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET DE L’11 D’ABRIL AL 2 DE MAIG
DIJOUS I DIVENDRES DE 17.00H A 21.30H. • DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS D’11.00H A 14.00H. I DE 17.00H A 21.30H.

SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET DE L’11 D’ABRIL AL 2 DE MAIG
DIJOUS I DIVENDRES DE 17.00H A 21.30H. • DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS D’11.00H A 14.00H. I DE 17.00H A 21.30H.

20

21

RAFFAELE SALVATI

VICENÇ ROVIRA

EX?

L’exposició “EX?” de Raffaele Salvati es compon d’una sèrie de fotografies impreses
en blanc i negre, en gran format, en paper Hahnemühle FineArt Photo Rag 188gr.
Les imatges van ser preses a les àrees industrials freqüentades per l’autor, que és
enginyer químic de professió, i plantegen una pregunta sense una resposta definitiva:
han estat abandonades aquestes àrees industrials o encara estan actives? Llavors,
sóc EX? o no.

La exposición “EX?” de Raffaele Salvati se compone de una serie de fotografías impresas en blanco y negro, en gran formato, en papel Hahnemühle FineArt Photo Rag
188gr. Las imágenes fueron tomadas en las áreas industriales frecuentadas por el autor, que es ingeniero químico de profesión, y plantean una pregunta sin una respuesta
definitiva: ¿han sido abandonadas estas áreas industriales o todavía están activas?
Entonces, ¿soy EX? o no.

Les preses, realitzades amb el telèfon intel·ligent, capturen els aspectes característics
d’aquests llocs industrials amb les arquitectures i estructures geomètriques connectades a aquests llocs. Raffaele Salvati, per tant, ens deixa amb dubtes i la possibilitat
d’interpretar, mirant les seves fotografies, una realitat subtil i irregular.

Las tomas, realizadas con el smartphone, capturan los aspectos característicos de
estos sitios industriales con las arquitecturas y estructuras geométricas conectadas
a estos lugares. Raffaele Salvati, por lo tanto, nos deja con dudas y la posibilidad de
interpretar, mirando sus fotografías, una realidad sutil e irregular.

Aquest treball, encara que va néixer en pocs dies de fer fotos, és el resultat d’una anàlisi profunda que l’autor ha dut a terme amb habilitat i saviesa, però també amb certa
naturalitat, en haver emmagatzemat escenes i situacions, observant durant més de
deu anys els llocs que després es van convertir ràpidament en fotografies.

Este trabajo, aunque nació en unos pocos días de hacer las tomas, es el resultado
de un análisis profundo que el autor ha llevado a cabo con habilidad y sabiduría, pero
también con cierta naturalidad, al haber almacenado escenas y situaciones, observando durante más de diez años los lugares que luego se convirtieron rápidamente
en fotografías.

Les fotografies “EX?” van ser preses a les zones industrials del sud d’Itàlia i es van
presentar per primera vegada al 2017 al festival Colorno Photo Life (a la ciutat de
Parma, Itàlia), després a la ciutat de Taranto (Itàlia), el lloc de naixement de Raffaele
Salvati, en el festival FotoArte al maig de 2018 i a les arcades municipals de Priverno
(Llatina), en una de les seves exposicions individuals, a l’octubre de 2018.
Loredana De Pace - periodista i curadora de la mostra

Fotografías “EX?” fueron tomadas en las zonas industriales del sur de Italia y se presentaron por primera vez en 2017 en el festival Colorno Photo Life (en la ciudad de
Parma, Italia), luego en la ciudad de Taranto (Italia), el lugar de nacimiento de Raffaele
Salvati, en el festival FotoArte en mayo de 2018 y en las arcadas municipales de Priverno (Latina), en una de sus exposiciones individuales, en octubre de 2018.

FLORS DE MARGE

Bellesa inhabitual, calladament ens espera en els llocs més habituals.

Belleza inhabitual, calladamente nos espera en los lugares más habituales.

Sam Abrams

Sam Abrams

La cita de l’escriptor Samuel Abrams és un resum d’allò que pretenc al mostrar aquest
treball fotogràfic. Sovint, trobem molt a la vora del nostre entorn motius per fer fotografies. Només ens cal estar atents.

La cita del escritor Samuel Abrams es un resumen de lo que pretendo al mostrar este
trabajo fotográfico. A menudo, encontramos muy cerca de nuestro entorno motivos
para hacer fotografías. Solo hemos de estar atentos.

“Flors de marge” és un treball fotogràfic que he fet de les flors que són a la vora dels
camins i que normalment no els hi fem cas. Sovint són trepitjades, o bé segades, quan
la màquina neteja els marges.

“Flors de marge” es un trabajo fotográfico que he hecho de las flores que están junto a
los caminos y que normalmente no les hacemos caso alguno. A menudo son pisadas,
o bien segadas, cuando la máquina limpia los márgenes.

Vaig començar el treball fotografiant les flors quan estaven florides. Més tard, em vaig
adonar que, un cop pansides (les flors), també hi havia tema fotogràfic i amb resultats
molt més interessants. Així doncs, em vaig decidir a agafar els esquelets de les flors i,
com si fossin retrats, fotografiar-los. El resultat és el que podeu veure.

Empecé el trabajo fotografiando las flores cuando estaban florecidas. Más tarde, me
di cuenta de que, una vez mustias (las flores), también había tema fotográfico y con
resultados mucho más interesantes. Así pues, me decidí a coger los esqueletos de
las flores y, como si fueran retratos, fotografiarlos. El resultado es el que podéis ver.

Loredana De Pace - periodista y cuidadora de la muestra
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XAVI SULE

XAVIER ARAGONÈS

MEDELLÍN

TWENTYSIX ABANDONED CATALAN GASOLINE STATIONS

Durant molts anys, Medellín va portar l’etiqueta de ser la ciutat més violenta del món,
associada permanentment a la figura del famós narcotraficant Pablo Escobar, cap visible del sanguinari Cartel de Medellín i del seu exèrcit de sicaris. Però no només van
ser els narcotraficants, sinó també els milicians guerrillers, les bandes de delinqüents
i, especialment els paramilitars, els que van sumir la segona ciutat de Colòmbia en una
era de violència que mai ningú no hauria imaginat. Entre els anys 1992 i 2002, un total
de 42.393 persones hi van perdre la vida.

Durante muchos años, Medellín llevó la etiqueta de ser la ciudad más violenta del
mundo, asociada permanentemente a la figura del famoso narcotraficante Pablo Escobar, jefe visible del sanguinario Cartel de Medellín y de su ejército de sicarios. Pero
no solo fueron los narcotraficantes, sino también los milicianos guerrilleros, las bandas de delincuentes y, especialmente los paramilitares, los que sumieron la segunda
ciudad de Colombia en una era de violencia que nunca nadie habría imaginado. Entre
los años 1992 y 2002, un total de 42.393 personas perdieron la vida.

“Ja saps que una gasolinera li dóna molta vida a un poble. Sempre hi tens algú posant
benzina, comprant alguna cosa a la botiga o passant l’estona xerrant amb el personal.

Vint-i-set anys després, l’anomenada ciutat de l’eterna primavera viu immersa en un
profund procés d’innovació, transformació urbana i de reconstrucció social que ha estat elogiat i premiat arreu del món. Com altres ciutats d’Amèrica Llatina, és també una
ciutat complexa, amb grans problemes i desigualtats socials profundes. Les morts
per homicidi s’han reduït molt considerablement, però la violència no ha desaparegut
i persisteixen encara diferents formes i estructures de criminalitat amb un gran poder.
L’exposició ens retrata i apropa la complexa i fascinant segona ciutat de Colòmbia.

Veintisiete años después, la llamada ciudad de la eterna primavera vive inmersa en
un profundo proceso de innovación, transformación urbana y de reconstrucción social
que ha sido elogiado y premiado en todo el mundo. Como otras ciudades de América
Latina, es también una ciudad compleja, con grandes problemas y desigualdades sociales profundas. Las muertes por homicidio se han reducido muy considerablemente,
pero la violencia no ha desaparecido y persisten todavía diferentes formas y estructuras de criminalidad con un gran poder. La exposición nos retrata y acerca la compleja y
fascinante segunda ciudad de Colombia.

Per un tema legal, aquí no puc construir cap altra mena de negoci, perquè els dipòsits de fuel subterranis encara hi són i eliminar-los de forma segura em costaria un
dineral...”.

Però va arribar un moment en què a la cooperativa agrícola van muntar la seva pròpia
gasolinera per tenir el gasoil més barat i, a partir d’aquí, tot va començar a anar malament. És clar, jo no podia competir de cap manera amb els seus preus. Al final, van
venir els nois de la petroliera i van desmuntar-ho pràcticament tot, i jo m’he quedat
amb el que queda.

(Antic propietari de gasolinera. Torregrossa, Lleida, novembre de 2016)
A banda de retre un homenatge més que obvi a la influent obra “Twentysix Gasoline
Stations” (1962) d’Ed Ruscha, aquesta exposició mostra el resultat d’un repte personal en què l’autor es va proposar localitzar, visitar i fotografiar de forma obsessiva
el màxim nombre possible de benzineres en desús, dins dels limitis de la xarxa de
carreteres de Catalunya. El projecte va arrancar al 2011 i va finalitzar al 2017, quan
va ser publicat en forma de fotollibre per l’editorial portuguesa Camera Infinita Books.

“Ya sabes que una gasolinera le da mucha vida a un pueblo. Siempre tienes a alguien
poniendo gasolina, comprando algo en la tienda o pasando el rato charlando con el
personal.
Pero llegó un momento en que en la cooperativa agrícola montaron su propia gasolinera para tener el gasóleo más barato y, a partir de aquí, todo empezó a ir mal.
Estaba claro, yo no podía competir de ninguna forma con sus precios. Al final, vinieron
los chicos de la petrolera y lo desmontaron prácticamente todo, y yo me he quedado
con lo que queda.
Por un tema legal, aquí no puedo construir ningún otro tipo de negocio, porque los
depósitos de fuel subterráneos todavía están ahí y eliminarlos de forma segura me
costaría un dineral...”.
(Antiguo propietario de gasolinera. Torregrossa, Lleida, noviembre de 2016)
Además de rendir un homenaje más que obvio a la influyente obra “Twentysix Gasoline Stations” (1962) de Ed Ruscha, esta exposición muestra el resultado de un reto
personal en que el autor se propuso localizar, visitar y fotografiar de forma obsesiva
el máximo número posible de gasolineras en desuso, dentro de los límites de la red
de carreteras de Cataluña. El proyecto arrancó en 2011 y finalizó en 2017, cuando
fue publicado en forma de fotolibro por la editorial portuguesa Camera Infinita Books.

www.xavieraragones.com
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ROSA VIVES

ALVARO DEL VAL TOBALINA, LUIS MARTÍNEZ ANIESA, MANU BARREIRO, MARIA ONA, OSKAR GASKON
INDIA: UN DESTINO, CINCO MIRADAS

CENT I MÉS IMATGES DE RIZOMÀTIQUES

Cent i més Imatges Rizomàtiques és una memòria gràfica d’experiències fragmentades que aspira a un llenguatge particular on s’associen els medis tècnics actuals amb
els mes primigenis. Diàlegs superposats entre fotografia, imatge digital, fotografia
mèdica i gravat, i gravat sobre paper impregnat de sals de nitrat de plata i de citrat
fèrric que ens donen les derives del beix al sèpia de la calotípia. Tonalitats boscoses
d’ombra relliscosa evocadora d’un procés atemporal, no pas passat, sinó homenatge
a William Henry Fox Talbot, artífex del pas del gravat a la fotografia.
És una sèrie de més de cent peces úniques que trenquen la canònica multiplicitat sistemàtica, concatenades com una «massa d’arrels» que han crescut horitzontalment
reflectint el meu paisatge: de cap a peus, nervis, ossos, flors, plantes, arquitectura,
llibres i conquilles o simples andròmines del taller. Un autobiopic determinat per petits
enfocaments objectius reblats per traços de punta, de burí o per taques d’aiguatinta, i
per la fascinació d’assistir a l’aparició de la imatge revelada sobre el paper.

Cent i més Imatges Rizomàtiques es una memoria gráfica de experiencias fragmentadas que aspira a un lenguaje particular donde se asocian los medios técnicos actuales con los más primigenios. Diálogos superpuestos entre fotografía, imagen digital,
fotografía médica y grabado, y grabado sobre papel impregnado de sales de nitrato
de plata y de citrato férrico que nos dan las derivas del beige al sepia de la calotipia.
Tonalidades boscosas de sombra resbaladiza evocadora de un proceso atemporal, no
pasado, sino homenaje a William Henry Fox Talbot, artífice del paso del grabado a la
fotografía.
Es una serie de más de cien piezas únicas que rompen la canónica multiplicidad sistemática, concatenadas como una «masa de raíces» que han crecido horizontalmente
reflejando mi paisaje: de pies a cabeza, nervios, huesos, flores, plantas, arquitectura,
libros y conchas o simples trastos del taller. Un autobiopico determinado por pequeños enfoques objetivos remachados por trazos de punta, de buril o por manchas de
aguatinta, y por la fascinación de asistir a la aparición de la imagen revelada sobre el
papel.

SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET DE L’11 D’ABRIL AL 2 DE MAIG
DIJOUS I DIVENDRES DE 17.00H A 21.30H. • DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS D’11.00H A 14.00H. I DE 17.00H A 21.30H.

“India: Un destino, cinco miradas” és una exposició col·lectiva de fotografies realitzades durant un viatge a diversos pobles i ciutats de l’Índia l’any 2017 i recull la particular visió d’aquest viatge de cada un dels fotògraf@s que hi participen.

“India: Un destino, cinco miradas” es una exposición colectiva de fotografías realizadas durante un viaje a varios pueblos y ciudades de la India en el año 2017 y recoge la
particular visión de ese viaje de cada uno de los fotógraf@s que la componen.

Els fotògrafs que integren aquesta exposició són els següents:

Los fotógrafos que integran esta exposición son los siguientes:

• Alvaro del Val Tobalina: www.alvarodelvaltobalina.com
• Luis Martínez Aniesa: www.luismartinezaniesa.com
• Manu Barreiro: www.manubarreiro.com
• Maria Ona: www.flickr.com/maria_ona
• Oskar Gaskon: www.oskargaskon.com

• Alvaro del Val Tobalina: www.alvarodelvaltobalina.com
• Luis Martínez Aniesa: www.luismartinezaniesa.com
• Manu Barreiro: www.manubarreiro.com
• Maria Ona: www.flickr.com/maria_ona
• Oskar Gaskon: www.oskargaskon.com

“L’autèntic viatge de descobriment no consisteix a buscar nous paisatges, sinó a tenir
una mirada nova.” Marcel Proust.

“El auténtico viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en
tener una mirada nueva.” Marcel Proust.

“Viatjar, dormir i enamorar-se són tres maneres d’anar-se’n a llocs que no sempre
entens.” Ángeles Mastretta.

“Viajar, dormir, enamorarse, son tres modos de irse a lugares que no siempre entiendes.” Ángeles Mastretta.
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INSTITUT EUCLIDES

VISITES GUIADES - PRESENTACIÓ LLIBRES

ITINERÀNCIES · CIANOTÍPIES

ITINERÀNCIES

ITINERANCIAS

Itineràncies és un projecte de fotografia realitzat per l’alumnat de 2n de Batxillerat
d’Arts en el marc de la matèria de Cultura Audiovisual, que busca fer un homenatge i
fer visibles els diferents camins, lluites i motius per migrar, així com també les barreres que s’imposen en aquests trajectes.

Itinerancias es un proyecto de fotografía realizado por el alumnado de 2º de Bachillerato de Artes en el marco de la materia de Cultura Audiovisual, que busca hacer un
homenaje y hacer visibles los diferentes caminos, luchas y motivos para emigrar, así
como las barreras que se imponen en estos trayectos.

La iniciativa ens apropa a les persones que, per diferents motius, s’han desplaçat i
que, a través de les seves fotografies i dels relats que les acompanyen, ens descobreixen i comparteixen les seves històries.

La iniciativa nos acerca a las personas que, por diferentes motivos, se han desplazado
y que, a través de sus fotografías y los relatos que las acompañan, nos descubren y
comparten sus historias.

CIANOTÍPIES

CIANOTIPIAS

En aquesta proposta, l’alumnat de 1r de Batxillerat d’Arts ha experimentat amb les
cianotípies, que són un procediment que permet obtenir imatges sense la utilització
d’una càmera.

En esta propuesta, los alumnos de 1º de Bachillerato de Artes han experimentado
con las cianotipias, que son un procedimiento que permite obtener imágenes sin la
utilización de una cámara.

A partir de la realització d’esbossos previs, es van dissenyar les diverses composicions
gràfiques que, en el procediment d’impressió les aconseguiria l’atzar, la possibilitat de
treballar a partir d’objectes o les gradacions de la llum.

A partir de la realización de bocetos previos, se diseñaron las diversas composiciones
gráficas que, en el procedimiento de impresión las conseguiría el azar, la posibilidad de
trabajar a partir de objetos o las gradaciones de la luz.

En aquestes cianotípies s’ha materialitzat la possibilitat de generació de composici
ons a partir de la unió d’elements dispars amb la llum.

En estas cianotipias se ha materializado la posibilidad de generación de composiciones a partir de la unión de elementos dispares con la luz.

FÀBRICA LLOBET I AJUNTAMENT VELL

En el FESTIMAGE d’enguany, com a NOVETAT, s’han organitzat unes visites guiades a les exposicions de fotografia. Feia anys que, des de l’organització, es volia oferir aquesta activitat que, de manera aïllada, en alguna
edició i amb alguna exposició en concret, s’havia dut a terme. Per fi, aquest any, és una realitat.
Les visites es faran a l’exposició de Pierre Radisic a l’Ajuntament Vell i a les 18 exposicions que es troben a la
Fàbrica Llobet i Guri. Tindran lloc els diumenges 18 i 25 d’abril i el dissabte 1 de maig a les 12:00 hores i a les
18:00 hores.
Cal fer reserva prèvia • INSCRIPCIONS: QUIM 646 65 35 02

Diumenge 11 d’abril a les 18 hores

Presentació del llibre de
Guillem Torné sobre la seva
exposició “Reflexions”
Espai Exposició Fàbrica Llobet

En el FESTIMAGE de este año, como NOVEDAD, se han organizado unas visitas guiadas a las exposiciones de
fotografía. Hacía años que, desde la organización, se quería ofrecer esta actividad que, de forma aislada, en
alguna edición y con alguna exposición en concreto, se había llevado a cabo. Por fin, este año, es una realidad.
Las visitas se realizarán en la exposición de Pierre Radisic en el Ajuntament Vell y en las 18 exposiciones que
se encuentran en la Fàbrica Llobet i Guri. Tendrán lugar los domingos 18 y 25 de abril y el sábado 1 de mayo
a las 12:00 horas y a las 18:00 horas.
Hace falta reserva previa • INSCRIPCIONES: QUIM 646 65 35 02

www.agora.xtec.cat/ies-euclides/
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TALLER REAL 3D – IMATGES EN PROFUNDITAT

TALLER DE FOTOGRAFIA AVANÇADA AMB SMARTPHONE

ALBERT MONTSERRAT I MARTÍ

QUÈ ÉS EL REAL 3D?

¿QUÉ ES EL REAL 3D?

COM EL NOSTRE CERVELL CONSTRUEIX EL REAL 3D?

¿CÓMO NUESTRO CEREBRO CONSTRUYE EL REAL 3D?

COM CAPTAR I REPRODUIR IMATGES 3D?

¿CÓMO CAPTAR Y REPRODUCIR IMÁGENES 3D?

En aquest taller, l’Albert Montserrat ens explicarà de manera plana, alhora que completa, aquells factors que han de conèixer-se i tenir-se en compte per a l’obtenció
d’imatges 3D, tant en fotografia com en vídeo.

En este taller, Albert Montserrat nos explicará de forma llana, a la vez que completa,
aquellos factores que deben conocerse y tenerse en cuenta para la obtención de imágenes 3D, tanto en fotografía como en vídeo.

PART TEÒRICA

PARTE TEÓRICA

En l’aspecte neurològic, entendrem la realització del constructe mental, com “el cervell
construeix la seva realitat”. Respecte a la formació específica de les imatges en 3D, ho
comprendrem gràcies a l’ajuda de l’experiència personal de la professora Susan Barry.

En el aspecto neurológico, entenderemos la realización del constructo mental, cómo
“el cerebro construye su realidad”. En cuanto a la formación específica de las imágenes
en 3D, lo comprenderemos gracias a la ayuda de la experiencia personal de la profesora Susan Barry.

PART PRÀCTICA
Ens familiaritzarem amb el coneixement i la utilització de les tècniques monoscòpiques i estereoscòpiques que ens aporten una visió en profunditat.
I, mitjançant la utilització de càmeres adequades i del programari específic, planificarem l’escenografia i el protocol de profunditat, i així obtindrem imatges en real 3D
espectacular, que no fatiguin l’espectador.
S’ENVIARAN ULLERES A TOTS ELS INSCRITS.

PARTE PRÁCTICA
Nos familiarizaremos con el conocimiento y la utilización de las técnicas monoscópicas y estereoscópicas que nos aportan una visión en profundidad.
Y, mediante la utilización de cámaras adecuadas y del software específico, planificaremos la escenografía y el protocolo de profundidad, y así obtendremos imágenes en
real 3D espectacular, que no fatiguen al espectador.
SE ENVIARÁN GAFAS A TODOS LOS INSCRITOS

CARLOS MESA

En aquest taller, que serà eminentment pràctic, podrem fer fotos professionals amb
qualsevol smartphone del mercat. Ensenyarem, això sí, quins telèfons donen major
qualitat, quines aplicacions gratuïtes es necessiten, més enllà de les que venen per
defecte, i quins són els millors accessoris per a extreure el màxim rendiment fotogràfic.

En este taller, que será eminentemente práctico, vamos a poder hacer fotos profesionales con cualquier smartphone del mercado. Enseñaremos, eso sí, qué teléfonos
dan mayor calidad, qué aplicaciones gratuitas se necesitan, más allá de las que vienen
por defecto, y cuáles son los mejores accesorios para extraer el máximo rendimiento
fotográfico.

Per assistir només necessitaràs el teu smartphone. I la resta, incloent-hi accessoris,
t’ho proporcionem nosaltres.

Para asistir solo necesitarás tu teléfono smartphone. Y el resto, incluyendo accesorios, te lo proporcionamos nosotros.

L’app per a fotos (tant en IOS com Android) d’aquest curs serà: Moment Pro.

La app para fotos (tanto en IOS como Android) de este curso será: Moment Pro.

Es treballaran, entre altres aspectes, l’edició amb l’app Snapseed; AfterFocus per a
mòbils que no puguin modificar el desenfocament per IA; HDR real, ajuntant diverses
fotos amb HDR Camera...

Se trabajarán, entre otros aspectos, la edición con la app Snapseed; AfterFocus para
móviles que no puedan modificar el desenfoque por IA; HDR real, juntando varias fotos con HDR Camera…

És imprescindible portar el teu propi telèfon smartphone amb càmera i assegurar-te
que la bateria estigui carregada.

Es imprescindible traer tu propio teléfono smartphone con cámara y asegurarte que
la batería esté cargada.

Durant la realització del taller es posarà a la disposició dels assistents, per a la seva
descàrrega, tot tipus d’aplicacions Android i iPhone totalment gratuïtes. És convenient
revisar que la tarifa té megues disponibles per fer les descàrregues sense problemes.

Durante la realización del taller, se pondrá a la disposición de los asistentes, para su
descarga, todo tipo de aplicaciones Android y iPhone totalmente gratuitas. Es conveniente revisar que la tarifa tiene megas disponibles para hacer las descargas sin
problemas.

L’atenció del professor serà personalitzada, solucionant problemes o dubtes, i oferint
consells, trucs i repàs de la teoria en tot moment.

La atención del profesor será personalizada, solventando problemas o dudas, y ofreciendo consejos, trucos y repaso de la teoría en todo momento.

ON LINE. DISSABTE 17 D’ABRIL A LES 18.00H

FÀBRICA LLOBET. DIUMENGE 18 D’ABRIL. GRUP 1: DE 10.00 A 14:00H. GRUP 2: DE 16.00 A 20:00H
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Les fotografies que estan exposades a diversos aparadors d’establiments comercials
Viatges Startour
Perfumeria Xaloc
Porti
Regals Marina
Perfumeria Vila
Can Nogué
2spais
Los Extremeños
Quim i Esteve Perruquers

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Papereria Roger
Intersport Marquès
Aromes
Xoc l’esport
Llibreria La Llopa
Papereria Nogueras
Belles Arts i Manualitats Àngels
Renard
Can Gallart

19
20
21
22
23
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25
26
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Electrosol
Pastisseria Sauleda
Jardí
Perruqueria Salvi
Joieria Mediterrània
Ecovianda
Carnisseria Montse
Fem Salat
Zetta electronica
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Sales d’exposició

Sales de projeccions
Joguines La Esmeralda
Surf and Turf
Tall
Serhs Serveis Gestiona
Linia Viva
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La Fàbrica
Sala Mozart

1
2
3

Ajuntament Vell
La Fàbrica
Can Saleta

Col·laboradors
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Hotel Volga
Hotel Bernat II
Hotel Balmes
Hotel Les Palmeres
Hotel Marítim
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27è TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES

LA LLIGA AL CARRER

47ena LLIGA SOCIAL DE FOTOGRAFIA DE FOTO-FILM CALELLA 2019/2020

Projecció de Cutmetratges premiats al FESTIMATGE 2020

Relació de comerços de la campanya Festival Festimatge

Foto: Quicu Gavara

1 Viatges Startour - Jovara 54-56
2 Perfumeria Xaloc - Església, 119
3 Porti - Església, 136
4 Regals Marina - Església, 156
5 Perfumeria Vila - Església, 184
6 Can Nogué - Sant Antoni, 56
7 2spais - Amadeu, 103
8 Los Extremeños - Església, 129
9 Quim i Esteve Perruquers - Amadeu, 98
10 Papereria Roger - Amadeu, 7
11 Intersport Marquès - Església, 179
12 Aromes - Església, 141
13 Xoc l’esport - Església, 312
14 Llibreria La Llopa - Sant Joan, 62
15 Papereria Nogueras - Amadeu, 64
16 Belles Arts i Manualitats Àngels
Amadeu, 38

17 Renard - Església, 180-182
18 Can Gallart - San Joan, 48
19 Electrosol - Sant Pere, 101
20 Pastisseria Sauleda - Sant Joan 61
21 Jardí - Jovara, 315
22 Perruqueria Salvi - Sant Pere, 24
23 Joieria Mediterrània - Església, 127
24 Ecovianda - Sant Antoni, 33
25 Carnisseria Montse
Moragas,33 · Amadeu, 57
26 Fem Salat - Bruguera, 74
27 Zetta electronica - Sant Jaume, 375
28 Joguines La Esmeralda - Bruguera, 118
29 Surf and Turf - Amadeu, 50
30 Tall - Romaní, 29
31 SERHS Serveis Gestiona - Església, 343
32 Linia Viva - Església, nº 57

La del Festimatge no seria una exposició completa si faltessin imatges representatives dels socis de la nostra entitat. Foto-Film Calella, a part d’organitzar activitats
fotogràfiques i de cinema, també té aficionats que, mes a mes, d’octubre a maig, participen amb una de les seves obres a la Lliga Fotogràfica, competició social creada
per mantenir viu l’esperit creatiu i de superació de l’apartat fotogràfic de l’entitat. La
mostra que presentem no és una exposició pensada i treballada sobre una temàtica
concreta, sinó una proposta espontània amb el rerefons de la Lliga. No cal buscar-hi
cap reflexió, es tracta solament d’intentar allò encara més difícil: la connexió individual
entre autor i espectador.

La del Festimatge no sería una exposición completa si faltasen las imágenes representativas de los socios de nuestra entidad. Foto-Film Calella, además de organizar
actividades fotográficas y cinematográficas, también tiene aficionados que, mes a
mes, de octubre a mayo, participan con una de sus obras en la Liga Fotográfica, una
competición social creada para mantener vivo el espíritu creativo y de superación del
apartado fotográfico de la entidad. Esta muestra no es una exposición pensada y trabajada sobre un tema concreto, sino una propuesta espontánea al abrigo de la Liga
social. Así pues, no hay que buscarle reflexión alguna, se trata solamente de intentar
algo más difícil todavía: la conexión individual entre autor y espectador.

Esperem veure’ns als diferents aparadors de la ciutat.

Esperamos vernos en los diferentes escaparates de la ciudad.

LLISTA AUTORS DE LA LLIGA 2019-2020 - LISTA AUTORES DE LA LIGA 2019-2020
Miquel Alcaraz - Joan Maria Arenaza - Miquel Bayo - Quim Botey - Claudia Caballera - David Bou - Joan Buch - Josep Lluis Escudero - Josep Maria Colomer - Joan Comas - Carmen
Conde - Francisco Escarmena - Josep Lluís Fillat - Vicens Folgado - Xavier García - Manel González - Robert Lluís - Jordi López - Toni López - Glòria Masferrer - Marçal Mora
Enric Munrabà - Albert Puche - Rossend Ribas - Xavier Rigola - David Rigau - Francisco Rojas - Maria Simonova - Xavier Salicrú - Toni Santarén - Joaquim Sitjà - Miriam Ventura
Carme Viñals - Quicu Gavara - Joan Carles Marco - Marta Puig.

FESTIMATGE 2021 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA.
DEL 10 D’ABRIL AL 2 DE MAIG

DILLUNS, DIA 12 D’ABRIL

Aquesta sessió de projecció és una sessió especial, ja que es podran veure els treballs
premiats al 26è Trofeu Torretes de Curtmetratges, que la pandèmia va impedir celebrar.

SALA MOZART (Carrer Església, 91)

19.00 hores

Esta sesión de proyección es una sesión especial, ya que se podrán ver los trabajos
premiados en el 26º Trofeu Torretes de Cortometrajes, que la pandemia impidió celebrar.

LA OCTAVA DIMENSIÓN de Kiko Maillo (Ficció) 17 minuts
Actors: Najwa Nimri, Alberto Ammann
Millor Direcció i Najwa Nimri, Millor Interpretació

TROIS FRANCS SIX SOUX de Clemence Ottevaere
(Animació) 7 minuts
Millor Curt d’Animació

VACA de Marta Bayarri (Ficció) 15 minuts
Actors: Marta Bayarri, Pepo Blasco
Millor Curt en Català i Pepo Blasco Millor Interpretació

EL INFIERNO de Raúl de la Fuente
(Documental-Reportatge) 22 minuts
Millor Documental-Reportatge

MARAS de Salvador Calvo (Ficció) 23 minuts
Actors: Belén López, Cristian Paredes, Raúl Prieto,
Edgar Vittorino
Millor Argument de Ficció

SKIN de Guy Nattiv (Ficció) 20 minuts
Trofeu d’Honor del Certamen

FESTIMATGE 2021 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA.
DEL 10 D’ABRIL AL 2 DE MAIG
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27è TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES

27è TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES

Selecció de curtmetratges

DIMARTS, DIA 13 D’ABRIL

El Jurat d’aquesta edició està format per:
Eva María Milara (Actriu), Carlos Petilo (Director de Teatre i Cinema)
i Gemma Paricio (Professora d’Arts Visuals)

SALA MOZART (Carrer Església, 91)

19.00 HORES

CAMPRODON de Josep Rota (Documental) 17 minuts
40 TABLEROS d’Alfonso Gastiaburo (Ficció) 17 minuts
Actors: Juan Nemirovsky, Jorge de la Rosa, Cristian Marchesi
Millor Fotografia
DISTANCIAS de Susan Béjar (Ficció) 13 minuts
Actors/Actrius: Ana Villa, Edu Rejón
Millor Guió

EL CAMINO DEL ÉXITO de Fernando G. Pliego
(Ficció) 16 minuts
Actors/Actrius: Pilar Hernández, Nacho Gallego, Rodrigo
Bartolomé
EN EL CIELO ME DEJAS CAER de Sebastián S. Claro
(Ficció) 25 minuts
Actors /Actrius: Michelle Mella, Juan Cano, Julio Milostich

JULIETETA d’Alejandro de Vega, Álvaro Moriano
(Ficció) 15 minuts
Actors/Actrius: Helena Lanza, Felipe Vélez, Lola Casamayor
FESTIMATGE 2021 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA.
DEL 10 D’ABRIL AL 2 DE MAIG

Selecció de curtmetratges

DIMECRES, DIA 14 D’ABRIL

SALA MOZART (Carrer Església, 91)

19.00 hores

PARALELOS de David Hebrero (Ficció) 20 minuts
Actors/Actrius: Fernando Cayo, Esther Acebo, Germán Torres
EL JEFE de Fernando Tato, Ozo Perozo (Ficció) 17 minuts
Actors/Actrius: Francesc Corbera, Camila Bossa, Paula Cereixo
MIGRANTS de Hugo Cagy (Animació)
A GIRL IN A FORTRESS d’Erik Morales (Ficció) 11 minuts
Actors/Actrius: Shruti Sekhar, Rahul Rai
OJOS QUE NO VEN de Carlos de León (Ficció) 5 minuts
Actrius: Carla González, Ágata Betancor

ES EL PROGRESO, ESTÚPIDA de Patricia de Luna
(Ficció) 15 minuts
Actors/Actrius: Amanda Guadamillas, Emilio Linder,
Flora López, Hugo Velázquez
LOCA de María Salgado (Ficció) 15 minuts
Actors/Actrius: Mercedes Castro, Gonzalo Ramos
EL TRUCO de Gonzalo Ruiz (Ficció) 15 minuts
Actors/Actrius: Alba Ocaña, Monti Casquel, Pepe Arganda,
Sasha Cocola

FESTIMATGE 2021 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA.
DEL 10 D’ABRIL AL 2 DE MAIG
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27è TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES

Selecció de curtmetratges

DILLUNS, DIA 19 D’ABRIL

Selecció de curtmetratges

DIMARTS, DIA 20 D’ABRIL

SALA MOZART (Carrer Església, 91)

SALA MOZART (Carrer Església, 91)

19.00 HORES

19.00 hores

AQUÍ DONDE ESTOY de Mario Núñez (Reportatge-Documental)
22 minuts

EL COMITÉ de Pablo Pinedo (Ficció) 15 minuts
Actors/Actrius: Javi Alaiza, Oskar Alfayate, David Blanka

FERROTIPOS de Nüll García (Ficció) 14 minuts
Actors/Actrius: Susana Abaitua, Adolfo Fernández, Alba Flores

UN BRINDIS de Marcos Igual (Ficció) 11 minuts
Actors/Actrius: Iván Caelles, Miren Jalón, Ferrán Plana,
Bàrbara Roig

QUALITY TIME de Gerardo de la Fuente (Animació) 3 minuts
Millor Curt d’Animació Amateur
DONA de Marga Meliá (Ficció) 19 minuts
Actors/Actrius: Rosa Cadafalch, Pep Pla, Laura de la Isla,
Carla Miquel, Miquel Gelabert, Apolònia Serra

LO EFÍMERO de Jorge Muriel (Ficció) 20 minuts
Actors: Miguel Ramiro, José Cameán, José Luís De Madariaga,
Norberto Arribas
Trofeu d’Honor - Millor Direcció - Millor Interpretació Coral

FESTIMATGE 2021 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA.
DEL 10 D’ABRIL AL 2 DE MAIG

INTERIOR TAXI NOCHE de Silvia Rey Canudo i Iban del Campo
(Ficció) 14 minuts
Actors/Actrius: Álvaro Ogalla, Tanya de la Cruz
SÍSIFO de Markel Goikoetxea (Ficció) 8 minuts
Actors: Fernando Barona, Juan López, Santi Gómez
PALABEK, REFUGIO DE ESPERANZA de Raúl de la Fuente
(Documental-Reportatge) 24 minuts
Menció Especial del Jurat

EL TITELLAIRE de Ruben Hengesbach (Animació) 18 minuts
GLOBO de José Antonio Campos (Ficció) 8 minuts
Actors/Actrius: Carmen Ruiz, José Troncoso, Roberto Cabrera,
Victor Murillo
EL PAS DE SANT JOAN d’Ana Ortiz (Ficció) 18 minuts
Actors/Actrius: Francesc Ferrer, Chuss Leiva, Ivana Miño

OVERBOOKING d’Álex San Martín (Ficció) 14 minuts
Actors/Actrius: Paula Iglesias, Pau Sola
FESTIMATGE 2021 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA.
DEL 10 D’ABRIL AL 2 DE MAIG
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27è TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES

GALA DE CINEMA LOCAL

Selecció de curtmetratges

DIMECRES DIA 21 D’ABRIL

DISSABTE DIA 24 D’ABRIL

SALA MOZART (Carrer Església, 91)

SALA MOZART (Carrer Església, 91)

19.00 HORES

19.00 HORES

SUBTEXTOS de Laura Artolachipi (Ficció) 14 minuts
Actors/Actrius: David Villaraco, Laura Artolachipi

INCENDIOS, MÁS ALLÁ DEL TEATRO d’Alex García
(Documental–Reportatge) 24 minuts

DESGANA de Pol Mansachs, Adrián Palomo (Ficció) 18 minuts
Actors/Actrius: Mireia Labazuy, Rafa L. Recuenco

CONVERSACIONES CON UN MONO de Grojo (Ficció) 15 minuts
Actors: Nancho Novo, Javier Dotú

NO ÉS EL PARE DELS MEUS FILLS d’Anna Casado, Sònia
Lozano (Ficció) 8 minuts
Actrius: Mar Regot, Paula Segura

OSPEL de Xanti Rodriguez (Ficció) 17 minuts
Actors/Actrius: Amancay Gaztañaga, Iker Galartza,
Jon Etxeberria

ROBERTO de Carmen Córdoba (Animació) 9 minuts
Millor Curt d’animació

FESTIMATGE 2021 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA.
DEL 10 D’ABRIL AL 2 DE MAIG

CARA DE CABALLO de Marc Martínez (Ficció) 8 minuts
Actors/Actrius: Josefa Centeno, Marc Martínez
Premi Brigadoon Paul Naschy del Festival de Sitges 2015
TU ÚLTIMO DÍA EN LA TIERRA de Marc Martínez
(Ficció) 13 minuts. Actors/Actrius: Sonia Masuda
Premi Brigadoon Paul Naschy del Festival de Sitges 2019
A LA RECERCA DELS TRIOPS de Martí Arañó
(Documental-Reportatge) 17 minuts
ANGEL de Pol Mansachs (Ficció) 9 minuts
Actrius: Encarna Arriaza, Violeta Porta
Premi Ciutat de Calella Any 2020

ON LIFE de Marc Vilalta (Ficció) 14 minuts
Actors: Marc Pont

MATINAL DE CINEMA JOVE

DIVENDRES DIA 16 D’ABRIL

SALA POLIVALENT LA FÀBRICA

10:30 HORES

Projecció de Curtmetratges realitzats als tallers de
L’INSTITUT EUCLIDES de Pineda de Mar
Proyección de Cortometrajes realizados en los talleres
del INSTITUTO EUCLIDES de Pineda de Mar

FESTIMATGE 2021 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA.
DEL 10 D’ABRIL AL 2 DE MAIG
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27è TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES

27è TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES
Selecció de curtmetratges

Selecció de curtmetratges

DIMARTS DIA 27 D’ABRIL

DILLUNS, DIA 26 D’ABRIL

SALA MOZART (Carrer Església, 91)

SALA MOZART (Carrer Església, 91)

19.00 HORES

19.00 hores

EL ÚLTIMO APLAUSO d’Ivo Erasmo (Ficció) 19 minuts
Actors/Actrius: Clara Ingold, Pedro Orell, Santi Celaya, Kita
Senegal

18 MESES DESCIFRANDO LOS OJOS DE DULCE de Pedro
Roberto Jiménez (Documental) 19 minuts
Millor Documental-Reportatge Amateur

NOT BY CHOICE de Dame Crawford (Ficció) 16 minuts
Actors/Actrius: Jazlyn Miller, Earl Williams, Antoine Williams,
Danice Rozelle, Victoria Hamilton

ALIVE de Jimmy Olsson (Ficció) 23 minuts
Actrius: Eva Johansson, Madeleine Martin
Millor Argument-Ficció

SERGI & IRINA de Miquel Verd i Alex Tejedor (Ficció) 24 minuts
Actors/Actrius: Teresa Ferrer, Adrián Salzedo

DESPATRIADA de Fernando Durán (Ficció) 10 minuts
Actors/Actrius: Frank Álvarez, Raquel Ventosa, Oleg Kricunova,
Kino Gil Ribera

ONE 2 ONE de Néstor Ruiz (Ficció) 18 minuts
Actors/Actrius: Roberto Manrique, Esther Acebo

PAI NOSO de Xose Dopazo i Xabier Rúa (Ficció) 20 minuts
Actors/Actrius: Borxa Insua, Marcos Blanco, Pilar Pereira

DE MI SEXUALIDAD de Jesús Martínez (Ficció) 4 minuts
Actors/Actrius: Pablo Martelo, Edurne Sanjosé, Álvaro Torres

LOS OJOS DE ÉREBO de Javier Barbero (Ficció) 16 minuts
Actrius: Maribel Martínez, Ruth Gabriel

EL NIU de Xavier Mitjana (Ficció) 5 minuts
Actor: Xavier Mitjana
TENGO UNA MUÑECA de Mónica Nagueruela (Ficció) 7 minuts
Actors/Actrius: Rodrigo Poisón, Yolanda Torosio, Nacho Marraco

A LA CARA de Javier Marco (Ficció)
Actors/Actrius: Sonia Almarcha, Manolo Solo

FESTIMATGE 2021 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA.
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SALVAGE de Christopher Boulton (Documental-Reportatge)
10 minuts

FESTIMATGE 2021 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA.
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48ena TROBADA INTERNACIONAL DE CINEMA 9,5

Selecció de curtmetratges

En un any marcat per una pandèmia mundial, la Trobada Internacional de Cinema 9,5 mm, que se celebra a Calella des de fa 48 anys i
que només s’ha hagut d’anul·lar una vegada, al 2020, a causa de la
Covid19, s’ha vist obligada a reinventar-se per poder seguir endavant. I, enguany, a punt de celebrar el centenari del 9,5 mm i el mig
segle de la Trobada a Calella, el FESTIMATGE organitza la I Trobada
Online de Cinema 9,5 mm.
EL COMENÇAMENT DE TOT...
Estrenem el centenari d’una dècada que va ser cabdal pel que fa al
format que es va posar de moda en aquells anys i que avui continua
encara actiu: el 9,5 mm.
A principis dels anys vint, Pathé Cinema de París va decidir comercialitzar versions abreujades i editades de pel·lícules de 35 mm
realitzades professionalment, impreses en format més estret que
els existents en aquell moment. Per fer-ho realitat i per donar una
qualitat acceptable, les imatges en format de 9,5 mm havien de ser
gairebé tan amples com la pròpia pel·lícula, i així va ser com Pathé va
resoldre col·locar els forats de la roda dentada al mig.

DIMECRES, DIA 28 D’ABRIL

SALA MOZART (Carrer Església, 91)

19.00 hores

UN JOUR EXCEPCIONAL de Cédrick Spinassou (Ficció) 4 minuts
Actors/Actrius: Cédrick Spinassou, Luna Spinassou

LES DONES QUE HE ESTIMAT de Marco Rossano
(Ficció) 15 minuts. Actriu: Rosa Delors

REDEMPCIÓ de Miguel Llorens (Ficció) 15 minuts
Actors/Actrius: Àngel Fígols, Cristina Fernández, Manuel
Maestro, Carmen Ma Díaz

SHADOWS de Haslam Ortega (Ficció) 22 minuts
Actors/Actrius: Leo Wiznitzer, Ash Olivera, Juliette Roy

EMILIA de Cristina Guillén (Ficció) 16 minuts
Actrius: Montserrat Carulla, Cristina Guillén, Fanny Marsà,
Florin Opitrescu. Millor Curt en Català
ACROSS THE FEAR de N/A Arte Xu Wang-Gong (Animació)
5 minuts

SUBANDILA de Josu Martinez (Ficció) 18 minuts
Actors/Actrius: Kristiane Etxaluz, Manex Fuchs
LONDON LIVES de Daniele Andronico
(Documental-Reportatge) 9 minuts.
Millor Documental-Reportatge

FESTIMATGE 2021 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA.
DEL 10 D’ABRIL AL 2 DE MAIG

La segona decisió va ser projectar automàticament fotogrames individuals i així reduir la longitud de pel·lícula necessària. Les osques
col·locades amb precisió en el costat de la pel·lícula determinaven
els fotogrames necessaris que es mantindrien a la pantalla el temps
suficient per a llegir-los. Naturalment, tota aquesta planificació va
haver d’implicar el disseny d’un projector nou per adaptar-se a la
nova pel·lícula.
Paral·lelament a tot això, just en aquests primers anys, es treballava
intensament en la planificació secreta d’una càmera de 9,5 mm i la
provisió d’una pel·lícula reversible per acompanyar-la. El processament experimental va començar al desembre de 1922. Mentre es
desenvolupava la càmera especial, el tema de la projecció es va materialitzar i, just abans del Nadal de 1922, les pel·lícules i el projector
de maneta Pathé “Baby” es van llançar al mercat minorista.

FESTIMATGE 2021 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA.
DEL 10 D’ABRIL AL 2 DE MAIG
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48ena TROBADA INTERNACIONAL DE CINEMA 9,5

48ena TROBADA INTERNACIONAL DE CINEMA 9,5
Sessió de cinema dedicada a “The Kid”

SINOPSI: Una noia, Edna, dona a llum un fill no desitjat. Decideix deixar el nadó dintre de l’elegant automòbil d’una família acabalada, amb una breu nota en què demana que es facin càrrec del seu fill. Però
uns delinqüents roben el cotxe i deixen el nen abandonat en una cantonada d’un barri marginal. És allí
on un rodamón el troba, se’n compadeix i decideix adoptar-lo. Tots dos sobreviuen inventant divertides
trampes, vivint pobrament en el suburbi, però alhora tranquils i feliços. Edna, que s’ha convertit en una
famosa i rica actriu, va sovint als suburbis a repartir joguines entre els nens pobres. Edna i el nen es
retroben com a mare i fill, i Chaplin és convidat a viure amb ells.
The Kid va ser estrenada mundialment fa cent anys, el 21 de gener de 1921 en el Carnegie Hall de la
ciutat de Nova York. Una fita en el seu art, The Kid va ser el primer llargmetratge de Charles Chaplin com
a director i la seva producció més ambiciosa fins la data. La pel·lícula, pel seu humor i dramatisme, va
ser un èxit instantani.
The Kid segueix essent un èxit d’audiència 100 anys després. No és d’estranyar que el Premi Honorari
de l’Acadèmia atorgat a Chaplin al 1972 fos per l’efecte incalculable que havia tingut en fer del cine la
forma d’art del segle XX. Al 2011, The Kid va ser seleccionat per a la seva conservació en el Registre
Nacional de Pel·lícules dels Estats Units d’Amèrica per la Biblioteca del Congrés per ser “cultural, històrica o estèticament significativa”.

En un año marcado por una pandemia mundial, el Encuentro Internacional de Cine 9,5 mm, que se celebra en Calella desde hace 48 años
y que solo se ha tenido que anular una vez, en 2020, debido a la Covid19, se ha visto obligado a reinventarse para poder seguir adelante.
Y, este año, a punto de celebrar el centenario del 9,5 mm y el medio siglo del Encuentro en Calella, el FESTIMATGE organiza el I Encuentro
Online de Cine 9,5 mm.

(extret de la pàgina web oficial de Charlie Chaplin)

EL COMIENZO DE TODO...
Estrenamos el centenario de una década que fue decisiva para el formato que se puso de moda en aquellos años y que hoy continúa en
activo: el 9,5 mm.

SINOPSIS: Una chica, Edna, da a luz un hijo no deseado. Decide dejar el bebé dentro del elegante
automóvil de una familia acaudalada, con una breve nota en la que pide que se hagan cargo de su
hijo. Pero unos delincuentes roban el coche y dejan el niño abandonado en una esquina de un barrio
marginal. Es allí donde un vagabundo lo encuentra, se compadece y decide adoptarlo. Ambos sobreviven inventando divertidas trampas, viviendo pobremente a las afueras, pero a la vez tranquilos
y felices. Edna, que se ha convertido en una famosa y rica actriz, va a menudo a los suburbios a repartir juguetes entre los niños pobres. Edna y el niño se reencuentran como madre e hijo, y Chaplin
es invitado a vivir con ellos.

A principios de los años veinte, Pathé Cinema de París decidió comercializar versiones abreviadas y editadas de películas de 35 mm realizadas profesionalmente, impresas en formato más estrecho que los existentes en aquel momento. Para hacerlo realidad y obtener una
calidad aceptable, las imágenes en formato 9,5 mm habían de ser tan anchas como la propia película y así fue como Pathé resolvió colocar
las perforaciones de la rueda dentada en el centro.
La segunda decisión fue la de proyectar fotogramas individuales y así reducir la longitud de película necesaria. Las muescas colocadas
con precisión al lado de la película determinaban los fotogramas necesarios que se mantendrían en la pantalla el tiempo suficiente para
leerlos. Naturalmente, toda esta planificación implicó el diseño de un proyector nuevo para adaptarlo a la nueva película.
Paralelamente a todo esto, justo en esos primeros años de la década, se trabajaba intensamente en la planificación secreta de una cámara de 9,5 mm y la provisión de una película reversible para acompañarla. El procesamiento experimental empezó en diciembre de 1922.
Mientras se desarrollaba una cámara especial, el tema de la proyección se hizo realidad y, justo antes de la Navidad de 1922, las películas
y el proyector de manivela Pathé “Baby” se lanzaron al mercado minorista.

DIJOUS DIA 29 D’ABRIL

SALA MOZART (Carrer Església, 91)

The Kid fue estrenada mundialmente hace cien años, el 21 de enero de 1921 en el Carnegie Hall de
la ciudad de Nueva York. Un hito en su arte, The Kid fue el primer largometraje de Charles Chaplin
como director y su producción más ambiciosa hasta la fecha. La película, por su humor y dramatismo, fue un éxito instantáneo.

19.00 HORES

TÍTOL: THE KID (EL NEN)
DIRECTOR: CHARLIE CHAPLIN
ANY: 1921
REPARTIMENT: Carl Miller (l’home), Edna Purviance
(la dona), Jackie Coogan (el nen), Charlie Chaplin (el
rodamón)
PRODUCCIÓ: Charlie Chaplin
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DEL 10 D’ABRIL AL 2 DE MAIG

The Kid sigue siendo un éxito de audiencia 100 años después. No es de extrañar que el Premio Honorario de la Academia otorgado a Chaplin en 1972 fuera por el efecto incalculable que había tenido
en hacer del cine la forma de arte del siglo XX. En 2011, The Kid fue seleccionado para su conservación en el Registro Nacional de Películas de los Estados Unidos de América por la Biblioteca del
Congreso por ser “cultural, histórica o estéticamente significativa”.
(Extraído de la página web oficial de Charlie Chaplin)
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48ena TROBADA INTERNACIONAL DE CINEMA 9,5 MM
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1a TROBADA ONLINE DE CINEMA 9,5 mm

Cloenda del festival

1a TROBADA ONLINE DE
CINEMA 9,5 MM
DISSABTE, DIA 1 DE MAIG

ONLINE

17.00 hores

A prop de celebrar el centenari del naixement de la pel·lícula 9,5mm
el 2022, i l’arribada dels projectors i càmeres Pathé Baby a casa
nostra, i a punt que es compleixin els cinquanta anys de la Trobada
Internacional de 9,5mm a Calella el 2023, la situació de pandèmia
obligava a cancel·lar la trobada per segon any consecutiu, per les
limitacions sanitàries decretades pel Govern.

A punto de celebrar el centenario del nacimiento de la película en
9,5 mm en 2022, y la llegada de los proyectores y cámaras Pathé
Baby, así como la celebración de los cincuenta años del Encuentro
Internacional de 9,5 mm en Calella en 2023, la situación de pandemia obligaba a cancelar el encuentro por segundo año consecutivo, por las limitaciones sanitarias decretadas por el Gobierno.

El desplaçament dels participants que ens acompanyen, anualment, en aquesta Trobada i que provenen de diversos països es
feia inviable, atès el moment actual, en que molts països recomanen no viatjar.

El desplazamiento de los participantes que nos acompañan, anualmente, en este Encuentro y que provienen de diversos países, se
hacía inviable en el momento actual, en que muchos países recomiendan no viajar.

Moltes de les activitats que es realitzen durant la Trobada Internacional no es podrien fer amb la situació sanitària existent. El Mercat del Col·leccionisme, on la proximitat amb el objectes exposats
i la necessitat de poder veure’ls de prop són l’objectiu propi del
Mercat, n’és un exemple.

Muchas de las actividades que se realizan durante el Encuentro
Internacional no se podrían llevar a cabo con la situación sanitaria
existente. El Mercado del Coleccionismo, donde la proximidad con
los objetos expuestos y la necesidad de poder manipularlos son el
objetivo propio del Mercado, es un ejemplo.

Però l’avanç tecnològic i el desig de no voler perdre un festival
emblemàtic com el d’aquest format 9,5 mm, fan possible agafar
el sistema de projecció més antic i que es pugui gaudir online, i
veure’l a casa com si estiguessis a la pròpia sala de projecció. Així
doncs, el proper 1 de maig se celebrarà la I Trobada Online de Cinema 9,5. Una càmera de mòbil o webcam capturarà les imatges en
directe de la pantalla i del lloc on el projeccionista posarà a l’aparell
les pel·lícules aportades pels cineastes.

Pero el avance tecnológico y el deseo de no perder un festival tan
emblemático como el de este formato 9,5 mm, hacen posible coger el sistema de proyección más antiguo y que se pueda disfrutar
online, y verlo en casa como si se estuviese en la propia sala de
proyección. Así pues, el próximo 1 de mayo se celebrará el I Encuentro Online de Cine 9,5 mm. Una cámara de móvil o webcam
capturará las imágenes en directo de la pantalla y del lugar donde
el proyeccionista pondrá en la máquina las películas aportadas por
los cineastas.
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LLIURAMENT DE PREMIS / CLOENDA • ENTREGA DE PREMIOS / CLAUSURA
Diumenge 2 de maig a les 11.30h a la Sala Mozart
Gala de Cloenda del FESTIMATGE 2021, Festival de la Imatge de Calella, amb la projecció d’una
selecció de curts premiats del 27è Trofeu Torretes de Curtmetratges i de les fotografies premiades
en el 45è Trofeu Torretes de Fotografia en l’edició internacional.
Es farà el lliurament de tots els guardons de cinema i fotografia, així com dels prestigiosos Trofeus
Torretes de Fotografia i de Curtmetratge.
Durant la gala, es farà entrega també dels premis als curtmetratges guanyadors de l’edició de 2020,
que la pandèmia va impedir celebrar.
L’acte comptarà amb totes les mesures sanitàries necessàries perquè es desenvolupi amb seguretat.
Gala de Clausura del FESTIMATGE 2021, Festival de la Imagen de Calella, con la proyección de una
selección de cortos premiados en el 27 Trofeu Torretes de Cortometrajes, de las fotografías premiadas en el 45 Trofeu Torretes de Fotografía en la edición internacional.
Se hará entrega de todos los galardones de cine y fotografía, así como de los prestigiosos Trofeus
Torretes de Fotografía y Cortometraje.
Durante la gala, se repartirán también los premios a los cortometrajes ganadores de la edición de
2020, que la pandemia impidió celebrar.
El acto contará con todas las medidas sanitarias necesarias para que se desarrolle con seguridad.

Guanyadors dels Trofeus Torretes en l’edició de l’any 2019.
L’actor Miguel Ángel González, que va recollir el Trofeu Torretes de
Curtmetratge en nom de Carlos Garcia de Dios, i Thomas Lang, guanyador
del Trofeu Torretes de Fotografía.
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