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FESTIMATGE 2018 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA

CALENDARI D’ACTIVITATS  • CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Organitzen Col·laboren

Dia Hora Activitat Lloc

Dissabte 6 d'abril
21 hores Inauguració Festimatge'19 Ajuntament Vell

21.30 hores Inauguració Exposició principal Ajuntament Vell

Diumenge 7 d'abril 11 hores Inauguració Exposicions Fàbrica Llobet

Dijous 11 d'abril 21 hores Projecció Curtmetratges La Tetera

Dissabte 13 d'abril
De 12 a 13h Sessió de conta contes i projecció d’un curtmetratge Biblioteca Can Salvador de la Plaça

19 hores Projecció curts autors locals Orfeó Calellenc

Dilluns 15 d'abril De 19 a 20.30h de 21.30 a 23h Projecció Curtmetratges Espai Caixa

Dimarts 16 d'abril De 19 a 20.30h de 21.30 a 23h Projecció Curtmetratges Espai Caixa

Dimecres 17 d'abril De 19 a 20.30h de 21.30 a 23h Projecció Curtmetratges Espai Caixa

Dijous dijous sant

Divendres divendres sant

Diumenge 21 d'abril De 10 a 14h Taller "Retrat creatiu: del concepte a la il·luminació", a 
càrrec de Raúl Guillamón Local FFC

Dimarts 23 d'abril De 19 a 20.30h de 21.30 a 23h Projecció Curtmetratges Sala Mozart         1r pis

Dimecres 24 d'abril De 19 a 20.30h de 21.30 a 23h Projecció Curtmetratges Sala Mozart         1r pis

Dijous 25 d'abril
10.30 hores Matinal de Cinema Jove (Institut Euclides) Sala Polivalent Fàbrica Llobet

De 19 a 20.30h de 21.30 a 23h Projecció Curtmetratges Sala Mozart         1r pis

Divendres 26 d'abril

Dissabte 27 d'abril

De 10 a 14h Mercat del col·leccionista Hotel Bernat II

De 10 a 14h i de 15 a 18h Taller fotografia "Taller de processat (Paisatge artístic 
natural)", a càrrec d'Óscar Sánchez Local FFC

17 hores Mostra de films en format 9,5 mm.  Sessió de cinema 
còmic amb acompanyament de piano en directe Sala Mozart         1r pis

De 18.30 a 20h Taula rodona sobre fotografia Hotel Volga

22 hores Sessió golfa 25 aniversari del certàmen de curtmetratges
(projecció curts 25 anys) Sala Mozart         1r pis

Diumenge 28 d'abril 11.30 hores Gala Cloenda i lliurament de premis del Festimatge'19 Orfeó Calellenc

FESTIMATGE 2019 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DEL 6 AL 28 D’ABRIL



En aquest projecte, intento sostraurem del component més important en el meu tre-
ball: la persona, per interpretar-lo en una altra clau. La persona com un ens, un objecte 
pont a on poder manifestar els conceptes reals del meu propòsit. Descarto la mirada 
com a màxim exponent que determina la identificació, per intentar endinsar-me en 
aquells detalls i percepcions que defineixen els costums d’una cultura. Una bena gro-
ga, propera a aquest color que enlluerna a bona part dels habitants d’aquesta terra, 
ens priva de les mateixes i, al mateix temps, ens convida a desxifrar aquelles utopies i 
tòpics més comuns, i a interpretar els coneixements, saviesa i rituals més tradicionals 
d’aquest lloc.

Formes de la banalitat, de la cultura, la natura, la religió, el fetitxisme o de l’estereotip, 
a través d’elements que l’acomoden per intentar mostrar un territori comú, anomenat 
TRÒPIC.

En este proyecto, intento sustraerme del componente más importante en mi traba-
jo: la persona, para interpretarlo en otra clave. La persona como un ente, un objeto 
puente en donde poder manifestar los conceptos reales de mi propósito. Descarto 
la mirada como máximo exponente que determina la identificación, para intentar 
adentrarme en aquellos detalles y percepciones que definen las costumbres de una 
cultura.  Una venda amarilla, cercana a ese color que deslumbra a buena parte de los 
habitantes de esta tierra, nos priva de las mismas y, al mismo tiempo, nos invita a 
descifrar aquellas utopías y tópicos más comunes, y a interpretar los conocimientos, 
sabiduría y rituales más tradicionales de este lugar. 

Formas de lo banal, de la cultura, la naturaleza, la religión, el fetichismo o del este-
reotipo, a través de elementos que lo acomodan para intentar mostrar un territorio 
común, llamado TRÓPICO. 

AJUNTAMENT VELL DEL 6 AL 28 D’ABRIL 
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.

JUAN MANUEL DÍAZ BURGOS
TRÓPICO DE CÁNCER
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MONTSERRAT CANDINI Alcaldessa de Calella

XAVIER RIGOLA President de Foto-Film Calella

La facilitat amb que les tecnologies de la informació ens permeten capturar un mo-
ment amb un dispositiu que ens cap a la butxaca i compartir-lo, a l’instant, amb qual-
sevol persona a qualsevol lloc del món pot fer que, sovint, tractem la imatge amb 
certa frivolitat. Però, afortunadament, aquests avenços no han impedit que moltes 
persones vulguin continuar demostrant que, quan es posa passió i estima per la feina 
ben feta, una imatge pot esdevenir una obra d’art.

Ara fa catorze anys que una colla d’enamorats de la imatge es van “entestar” a con-
vertir Calella en un aparador de la imatge expressada a través de la fotografia, els 
curtmetratges i el mític format de cinema 9,5. I així va ser com va néixer el Festival de 
la Imatge, Festimatge, reconegut internacionalment, i que converteix la ciutat en un 
referent per als amants del cinema i la fotografia, atrets per les seves diferents mos-
tres i, especialment, pels Trofeus Torretes de fotografia i curtmetratges.

Del 6 al 28 d’abril, Calella acull una nova edició del Festimatge, un Festival que avança 
amb pas ferm i amb la mirada posada en el futur que li garanteix la tenacitat i la bona 
feina de la gent de Foto-Film Calella.

Gràcies pel vostre compromís i molts encerts en aquesta nova edició del Festimatge.

BENVINGUTS

Encetem una nova edició del FESTIMATGE. Per la gent de Foto Film Calella, que treba-
lla tot l’any per presentar-vos cada mes d’abril una nova edició d’aquest nostre, vostre, 
FESTIMATGE, el número de l’edició no és important, perquè sempre treballem com si 
fos la primera, amb il·lusió i aquell punt de pessigolles a l’estómac de quan cal fer una 
feina ben feta i amb rigorositat.

Hem posat a la vostra disposició un ventall d’exposicions fotogràfiques que recullen 
una mica el tarannà dels artistes fotogràfics del moment, amb diferents temàtiques, 
tècniques i visions de la imatge fixa vinguda d’arreu del món. El Torretes de Fotografia 
n’és un exemple de primera línia.

També veureu les darreres tendències fent servir la imatge en moviment, de la mà de 
joves i no tant joves directors de curtmetratges, en les projeccions de les obres vin-
gudes d’arreu per el Trofeu Torretes de Curts, que aquest any fa el seu 25è aniversari.

Sense oblidar la melangia de l’aportació de les obres en format 9,5 que també tenen 
un espai en el nostre FESTIMATGE.

Ús hi esperem durant tot aquest mes d’abril a Calella, la ciutat de la imatge.

Rebeu una salutació cordial i, retornant a l’encapçalament, sigueu BENVINGUTS al 
FESTIMATGE

La facilidad con que las tecnologías de la información nos permiten capturar un mo-
mento con un dispositivo que nos cabe en el bolsillo y compartirlo, al instante, con 
cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede hacer que, a menudo, tratamos 
la imagen con cierta frivolidad. Pero, afortunadamente, estos avances no han impedi-
do que muchas personas quieran continuar demostrando que, cuando se pone pasión 
y aprecio por el trabajo bien hecho, una imagen puede convertirse en una obra de arte.

Hace catorce años que un grupo de enamorados de la imagen se “empeñó” en con-
vertir Calella en un escaparate de la imagen expresada a través de la fotografía, los 
cortometrajes y el mítico formato de cine 9,5. Y así fue como nació el Festival de la 
Imagen, Festimatge, reconocido internacionalmente, y que convierte la ciudad en un 
referente para los amantes del cine y la fotografía, atraídos por sus diferentes mues-
tras y, especialmente, por los Trofeus Torretes de fotografía y cortometrajes.

Del 6 al 28 de abril, Calella acoge una nueva edición del Festimatge, un Festival que 
avanza con paso firme y con la mirada puesta en el futuro que le garantiza la tenacidad 
y el buen trabajo de la gente de Foto-Film Calella.

Gracias por vuestro compromiso y muchos aciertos en esta nueva edición del Fes-
timatge.

BIENVENIDOS

Comenzamos una nueva edición del FESTIMATGE. Para los componentes de Foto-
Film Calella. que trabajan todo el año para presentaros cada mes de abril una nueva 
edición de este nuestro, vuestro FESTIMATGE, el número de la edición no es importan-
te, porque siempre trabajamos como si fuera la primera, con ilusión y aquel punto de 
cosquillas en el estómago de cuando hay que hacer un trabajo bien hecho y con rigor.

Ponemos a vuestra disposición un abanico de exposiciones fotográficas que recogen 
parte del respirar de los artistas fotográficos del momento, con diferentes temáticas, 
técnicas y visiones de la imagen fija venida de todo el mundo. El Torretes de Fotografía 
es un ejemplo de primera línea.

También veréis las últimas tendencias usando la imagen en movimiento de la mano de 
jóvenes y también de no tan jóvenes directores de cortometrajes, en las proyecciones 
de las obras venidas de todas partes para el Trofeo Torretes de Cortos, que este año 
celebra su 25º aniversario.

Sin olvidar la melancolía de la aportación de las obras en formato 9,5 que también 
tienen un espacio en nuestro FESTIMATGE.

Os esperamos durante todo este mes de abril en Calella, la ciudad de la imagen.

Un saludo cordial y, retornando a la cabecera de este escrito, BIENVENIDOS al 
FESTIMATGE.

FESTIMATGE 2019 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DEL 6 AL 28 D’ABRIL

SALUTACIONS



El Trofeu Torretes de Fotografia està considerat com un dels més prestigiosos 
d’Espanya. L’elevada participació, any rere any, així ho confirma. Enguany hi participen 
288 fotògrafs de 45 països diferents, que han presentat 3.263 fotografies.

En aquesta 43a edició es manté la secció dedicada als Costums i Tradicions Catalanes 
en tots els seus aspectes, que es va incorporar fa quatre anys, amb la finalitat de 
donar-les a conèixer, especialment als participants d’altres nacionalitats, a través del 
catàleg que s’edita per a ells al “Torretes”.

Així, aquesta edició 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, fotografies en color sobre Costums i Tradicions Cata-
lanes.

La selecció de les obres premiades en cada un dels quatre apartats es mostra en 
aquesta exposició.

La Galeria Valid Foto BCN, l’any 2018 va convocar la tercera edició del premi: “Barce-
lona International Photography Awards, BIPA 2018”, a la qual van respondre amb les 
seves aplicacions més de 1.000 fotògrafs de 45 països. Els treballs dels participants 
van ser valorats per un jurat internacional format per: Lola Garcia (España, Directora 
de la Editorial Somos Libros i Directora de comunicació Revista LF Magazine), Julio 
Hardy (Ceo de The Gala Awards), Mario Avila (Director Artístic de Adolfo Dominguez), 
Jim Casper (USA, Ceo de Lens Culture), Sabine Troncin-Denis (Galerista i representant 
del fotógraf Michael Kenna), Eric Schlosser (Francia, Director artístic de Tbilisi Art Fair 
Georgia), Pep Minguez (España, Director del Festival de fotografia analògica Revela’t).

El jurat va seleccionar com a guanyadors 5 fotògrafs. Aquesta iniciativa posiciona la 
ciutat de Barcelona dins de la comunitat fotogràfica internacional i ofereix un ventall 
molt ampli del que actualment estan produint els fotògrafs i donant, al mateix temps, 
visibilitat a l’esforç de tots ells.

GUANYADORS
KARINA BIKBULATOVA (Born in Ufa Russia , living in Italy) • MAGDALENA SOLÉ (Born in Spain , living in United States) 

NADIR BUCAN (Van, Turkey) • CHRISTIAN SCHMÖGER (Kitzingen, Germany) • DANIIL PARNIOUK (Born in Belarus, living in Spain)

El Trofeo Torretes de Fotografía está considerado como uno de los más prestigiosos 
de España. La elevada participación, año tras año, así lo confirma. Este año participan 
288 fotógrafos de 45 países diferentes, que han presentado 3.263 fotografías.

En esta 43ª edición se mantiene la sección dedicada a las Costumbres y Tradiciones 
Catalanas en todos sus aspectos, que se incorporó hace cuatro años, con la finalidad 
de darlas a conocer, especialmente a los participantes de otras nacionalidades, a tra-
vés del catálogo que se edita para ellos en el “Torretes”.

Así, esta edición 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, fotografías en color sobre Costumbres y Tradiciones Ca-
talanas.

La selección de las obras premiadas de cada uno de los cuatro apartados se muestra 
en esta exposición.

La Galería Valid Foto BCN, en el año 2018 convocó la segunda edición del premio: 
“Barcelona International Photography Awards, BIPA 2018”, a la que respondieron con 
sus aplicaciones más de 1.000 fotógrafos de 45 países. Los trabajos de los participan-
tes fueron valorados por un jurado internacional compuesto por: Lola Garcia (España, 
Directora de la Editorial Somos Libros y Directora de comunicación Revista LF Maga-
zine), Julio Hardy (Ceo de The Gala Awards), Mario Avila (Director Artístico de Adolfo 
Dominguez), Jim Casper (USA, Ceo de Lens Culture), Sabine Troncin-Denis (Galerista y 
representante del fotógrafo Michael Kenna), Eric Schlosser (Francia, Director artístico 
de Tbilisi Art Fair Georgia), Pep Minguez (España, Director del Festival de fotografía 
analógica Revela’t).

El jurado seleccionó como ganadores a 5 fotógrafos. Esta iniciativa posiciona a la ciu-
dad de Barcelona dentro de la comunidad fotográfica internacional y ofrece un aba-
nico muy amplio de lo que actualmente están produciendo los fotógrafos y dando, al 
mismo tiempo, visibilidad al esfuerzo de todos ellos.

XLIII TROFEU TORRETES 
DE FOTOGRAFIA 

www.fotofilmcalella.org
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www.validfoto.com

BARCELONA INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AWARDS 2018 
GALERIA VALID FOTO BCN

SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET DEL 7 AL 28 D’ABRIL 
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 DEL 7 AL 28 D’ABRIL 
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.
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 Sintetiza la serie en la que trabajo de manera recurrente, que me devuelve a mi infan-
cia, a esos momentos que permanecen y me acompañan. 

De niño, hacía fotografías con una cámara de plástico que deambulaba por mi casa. Se 
fueron guardando en una caja de cartón que, con el tiempo, desapareció.

Un día empecé a pensar en aquellas fotografías y comencé a reconstruir aquellas 
imágenes y recuerdos.

El barrio de la Alegría, las fuentes del barrio de San Pascual, Ciudad lineal, Villaconcha, 
la calle de los misterios, los decorados de las productoras de cine que rodaban pelícu-
las detrás de mi casa, la cuesta de la carbonería, el tejar de la calle Estrecho de Corea, 
el estanque de Pili y Cándido, mi madre cosiendo vestidos encima de la cama con mi 
hermana Mª Carmen, la esquina de Bienvenido, las moreras, los rosales, las acacias...

Y siempre aquel misterioso pasillo, lleno de cañas y aligustres que cruzaban todo el 
patio hasta la puerta de la calle, formando un túnel blanco en invierno, con el peso de 
la nieve y una figura, atravesándolo, como dejando una ráfaga en la memoria. 

Sintetitza la sèrie en la qual treballo de forma recurrent, que em retorna a la meva infàn-
cia, als moments que romanen i m’acompanyen. 

De petit, feia fotografies amb una càmera de plàstic que rondava per casa. Es varen 
desar en una caixa de cartró que, amb el temps, desaparegué.

Un dia vaig començar a pensar en aquelles fotografies i vaig reconstruir aquelles imat-
ges i records.

El barri de l’Alegria, les fonts del barri de San Pascual, Ciudad lineal, Villaconcha, el carrer 
dels misteris, els decorats de les productores de cinema que filmaven pel·lícules darrera 
casa meva, la pujada de la carbonera, la teulada del carrer Estrecho de Corea, l’estany 
de Pili i Cándido, ma mare cosint vestits sobre el llit amb ma germana Mª Carmen, la 
cantonada de Bienvenido, les moreres, els rosers, les acàcies...

I sempre aquell misteriós passadís, ple de canyes i troanes que creuaven tot el pati fins 
a la porta del carrer, formant un túnel blanc a l’hivern, amb el pes de la neu i una figura, 
travessant-lo, com deixant una ràfega a la memòria.

Imatges d’una època és una sèrie de fotografies fetes per l’Ignasi Marroyo entre els 
anys 1960-1975, on s’hi reflecteix la seva gran sensibilitat i magnífica percepció de la 
vida quotidiana del moment. 

Al llarg de la vida, la fotografia va ser la seva gran passió. Des de l’adolescència, on va 
descobrir la càmera fosca i els procediments químics, fins al final, quan es va dedicar 
a la tècnica digital, moment que va aprofitar per digitalitzar tots els seus negatius, 
l’autor va investigar i estudiar tot el que estava relacionat amb la fotografia d’una 
manera sempre autodidacta.

Fundador d’“El Mussol” i del Grup Fotogràfic “El Gra”, compartia les seves inquietuds 
artístiques amb altres col·legues.

Ignasi Marroyo, l’obra del qual en gran part segueix inèdita, desvetlla, en aquestes 
imatges, una forma de vida del passat, però en la qual hi trobarem molts paral·lelismes 
amb l’actualitat.

Com ell mateix deia: “D’aquí a uns anys, la imatge serà la  forma d’expressió de la 
nostra època”.

Imágenes de una época reúne una serie de fotografías de Ignasi Marroyo, realizadas 
entre los años 1960-1975, en la que refleja su gran sensibilidad y magnífica percep-
ción de la vida cotidiana del momento. 

Durante toda la vida, la fotografía fue la gran pasión de Ignasi Marroyo. Desde la ado-
lescencia, en que descubrió la cámara oscura y los procedimientos químicos, hasta el 
final, cuando se dedicó a la técnica digital, tiempo que también aprovechó para digita-
lizar todos sus negativos, el autor investigó y estudió todo aquello relacionado con la 
fotografía de una forma totalmente autodidacta.

Fundador de “El Mussol” y del Grupo Fotográfico “El Gra” compartía sus inquietudes 
artísticas con otros colegas.

Ignasi Marroyo, cuya obra en gran parte sigue inédita, desvela en estas imágenes una 
forma de vida ya pasada, en la que encontraremos, no obstante, varios paralelismos 
con la época actual.

Según las palabras del propio autor: “Dentro de unos años, la imagen será la forma de 
expresión de nuestra época”.

FERNANDO FLORES HUECASIGNASI MARROYO
SERENDIPIASIMATGES D’UNA ÈPOCA (1960-1975)

www.ignasimarroyo.com
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Fotografia contemplativa és una pràctica lligada a la meditació, buscant de veure la 
realitat sense prejudicis, fórmules, definicions, ansietats, objectius, simplement per 
veure. És portar la nostra visió al present pel dia a dia, per allò real, obrint els nostres 
ulls i permetre’n veure allò “nou” en la vida quotidiana, veure la bellesa i crear art. 

Ens ajuda a activar els nostres sentits i a gaudir plenament de nosaltres mateixos; 
i, al mateix temps, veure el que som capaços d’expressar en el moment present. La 
meditació i la contemplació ens ajuden a descobrir el que volem expressar amb el 
noble art de la fotografia. 

El denominador comú de la fotografia i la meditació és que ambdues posen el focus 
en el moment present. És sentir la quietud de la nostra ment cap al silenci interior. 

Es tractaria d’alentir la ment i deixar fluir les emocions, observant el que succeeix 
davant nostre per fer una fusió entre els elements de l’entorn i un mateix, alhora que 
sentim com anem alliberant els nostres pensaments.

Fotografía contemplativa es una práctica ligada a la meditación, buscando ver la rea-
lidad sin prejuicios, fórmulas, definiciones, ansiedades, objetivos, simplemente para 
ver. Llevar nuestra visión al presente, a través del día a día, en lo real, abriendo nues-
tros ojos y permitiendo ver lo “nuevo” de la vida cotidiana. Ver la belleza y crear arte. 

Nos ayuda a activar nuestros sentidos y a gozar plenamente de nosotros mismos; y, 
al mismo tiempo, ver lo que somos capaces de expresar en el momento presente. La 
meditación y la contemplación nos ayudan a descubrir lo que queremos expresar con 
el noble arte de la fotografía. 

El denominador común de la fotografía y la meditación es que ambas ponen el foco en 
el momento presente. Es sentir la quietud de nuestra mente hacia el silencio interior. 

Se trataría de ralentizar la mente y dejar fluir las emociones, observando lo que su-
cede ante nosotros para realizar una fusión entre los elementos del entorno y uno 
mismo, a la vez que sentimos como liberamos nuestros pensamientos. 

Jazzlights és una mostra de fotografies, que busquen una aproximació al món del jazz, 
des d’una estètica fotogràfica, acord amb l’estil musical, i a partir de la mirada íntima, 
personal i emocional del fotògraf.

Segurament, el jazz és un d’aquests estils musicals en què més es reafirma la per-
sonalitat del músic, que, a través de les seves interpretacions, busca sempre una 
connexió, gairebé espiritual, amb el públic. En aquest sentit, Gabriel Brau Gelabert ha 
explorat en les actuacions i en els concerts d’alguns dels més importants intèrprets 
actuals, determinats moments decisius que connecten i apropen al músic amb l’es-
pectador, a través de les notes i dels ritmes que conformen aquest gènere musical.

L’exposició parteix d’una especial composició en cadascuna de les seves fotografies, 
basada, construïda i elaborada a partir de la llum i del particular llenguatge del blanc i 
negre, que elimina alguns elements innecessaris, per centrar l’espectador en el con-
tingut i el concepte de cada imatge: l’emoció.

Jazzlights es una muestra de fotografías, que buscan una aproximación al mundo del 
jazz, desde una estética fotográfica, acorde con el estilo musical, y a partir de la mirada 
íntima, personal y emocional del fotógrafo.

Seguramente, el jazz es uno de esos estilos musicales en los que más se reafirma la 
personalidad del músico, que, a través de sus interpretaciones, busca siempre una co-
nexión, casi espiritual, con el público. En este sentido, Gabriel Brau Gelabert ha explora-
do en las actuaciones y en los conciertos de algunos de los más importantes interpretes 
actuales, determinados momentos decisivos que conectan y acercan al músico con el 
espectador, a través de las notas y de los ritmos que conforman este género musical.

La exposición parte de una especial composición en cada una de sus fotografías, basa-
da, construida y elaborada a partir de la luz y del particular lenguaje del blanco y negro, 
que elimina algunos elementos innecesarios, para centrar al espectador en el contenido 
y el concepto de cada imagen: la emoción.

GABRIEL BRAUFREDERIC GARRIDO
JAZZLIGHTSFOTOGRAFÍA CONTEMPLATIVA 

www.fededigital.com www.gabrielbrau.com
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«Passejant el gos. Un tribut a Keith Arnatt» és un projecte que ret homenatge a l’artis-
ta gal·lès amb motiu dels 40 anys de l’acabament de la seva sèrie fotogràfica «Walking 
the Dog» (1979).

He pretès fer una versió del seu treball amb les mateixes característiques i condicions 
que ell: 50 fotografies argèntiques de format quadrat en blanc i negre; amb els sub-
jectes – persona i gos - mirant a càmera; sense cap altre element viu que distregui i 
realitzades al lloc de residència del fotògraf, amb els seus veïns com a protagonistes, 
en aquest cas a La Roca del Vallès.

No pretenc plasmar allò que «els gossos s’assemblen als amos», però, en canvi, sí que 
m’ha interessat cercar actituds que puguin contagiar-se, buscar la diferència dins la 
similitud i provocar la curiositat de l’espectador imaginant històries i situacions. 

«Paseando al perro. Un tributo a Keith Arnatt» es un proyecto que rinde homenaje 
al artista galés con motivo de los 40 años de la finalización de su serie fotográfica 
«Walking the Dog» (1979).

He pretendido hacer una versión de su trabajo con las mismas características y con-
diciones que él: 50 fotografías argénticas de formato cuadrado en blanco y negro; con 
los sujetos - persona y perro - mirando a cámara; sin ningún otro elemento vivo que 
distraiga y realizadas en el lugar de residencia del fotógrafo, con sus vecinos como 
protagonistas, en este caso en La Roca del Vallès.

No pretendo plasmar aquello de que «los perros se parecen a los dueños», pero, en 
cambio, sí que me ha interesado buscar actitudes que puedan contagiarse, buscar la 
diferencia en la similitud y provocar la curiosidad del espectador imaginando historias 
y situaciones.

KATY GÓMEZJOAN SOROLLA
12 HORAS EN EL LOUVREPASSEJANT EL GOS. UN TRIBUT A KEITH ARNATT

www.joansorolla.cat www.katygomez.es
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Hereu del segle de les llums i de la Revolució Francesa, el museu del Louvre s’ha im-
posat com “el Museu dels Museus”. Visitat per més de 10 milions de persones a l’any, 
conforma un microcosmos complet d’oportunitats fotogràfiques.

¡El museu, el seu entorn i la seva vida són una temptació fotogràfica que ha cristal-
litzat en l’exposició “12 hores al Louvre”. Els passatges d’accés a l’esplanada, la matei-
xa esplanada, la genial piràmide de Pei, icona emblemàtica d’inserció de modernitat 
en un entorn històric, que ressalta l’obra antiga mitjançant un element geomètric sim-
ple i transparent. La reorganització dels espais sota la piràmide, inundats de la llum 
que atreu la pròpia piràmide, el centre comercial sota l’Arc del Carrusel amb la seva 
famosa Pyramide Inversée, les lluernes, els jocs de llums i ombres, de simetries, de 
textures, i perspectives... ha reforçat la meva necessitat d’elogiar les ombres i reve-
renciar els llums, envoltada entre obres d’art, bellesa i emoció.

Una vegada que el fotògraf acaba la seva obra i exposa el resultat, és quan comença 
el veritable diàleg entre el fotògraf i l’espectador que veu la seva obra i que la reinter-
preta. Cada fotografia és diferent perquè tu l’estàs mirant, i mirem, i mirem, i sempre 
ens queda el plaer de la incertesa.

Heredero  del siglo de las luces y de la Revolución Francesa, el museo del Louvre se ha 
impuesto como “el Museo de los Museos”. Visitado por más de10 millones de perso-
nas al año, conforma un microcosmos completo de oportunidades fotográficas.

El museo, su entorno y su vida son una tentación fotográfica que ha cristalizado en 
la exposición “12 horas en el Louvre”. Los pasajes de acceso a la explanada, la propia 
explanada, la genial pirámide de Pei, icono emblemático de inserción de modernidad 
en un entorno histórico, que resalta la obra antigua mediante un elemento geométrico 
simple y transparente. La reorganización de los espacios bajo la pirámide, inundados 
de la luz que atrae la propia pirámide, el centro comercial debajo del Arco del Carrusel 
con su famosa Pyramide Inversée, los lucernarios, los juegos de luces y sombras, de 
simetrías, de texturas y perspectivas... ha reforzado mi necesidad de elogiar las som-
bras y reverenciar las luces, envuelta entre obras de arte, belleza y emoción.

Una vez que el fotógrafo termina su obra y expone el resultado, es cuando comienza 
el verdadero diálogo entre el fotógrafo y el espectador que ve su obra y que la reinter-
preta. Cada fotografía es diferente, porque tú la estás mirando, y miramos, y miramos, 
y siempre nos queda el placer de la incertidumbre.



No solament som notaris del temps que ens va tocar viure, també ho som d’intentar 
traslladar vivències passades viscudes o explicades als que ens observen avui en dia 
de la millor manera que puguem.

La crítica, la metàfora, la denúncia, de vegades dissimulada, també formen part del 
meu treball en el qual procuro apropar la major informació possible a l’espectador.

No solamente somos notarios del tiempo que nos tocó vivir, también lo somos de 
intentar trasladar vivencias pasadas vividas o contadas a los que nos observan hoy en 
día de la mejor forma que podamos.

La crítica, la metáfora, la denuncia, a veces disimulada, también forman parte de mi 
trabajo en el que procuro acercar la mayor información posible al espectador.

MIGUEL CABEZASMANU GORDILLO
NATURA INTERIORDES DE LA MEVA RETINA

www.manugordillo.com www.miguelcabezasfotografias.com/es
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La natura, novament, és el factor comú d’inspiració per a l’autor, però, en aquesta oca-
sió, ens convida a meditar mitjançant arbres, aigua, animals, boscos, neu... No amb un 
fi purament decoratiu, sinó per subministrar-nos un punt de suport a un pensament 
més profund, de reverència i amor cap a aquests paisatges.

Imatges afables per a ser contemplades a la manera en què s’obre un llibre de poesia 
i es llegeix i rellegeix un bell poema.

La seva obra es desenvolupa, majoritàriament, en blanc i negre, amb senzillesa, obrint 
la porta a l’expressió de la intencionalitat creativa de l’autor, buscant l’estructura del 
paisatge, recreant-se en el plaer pur de la forma generant imatges assossegades, 
amb una estètica impol·luta i de refinada elegància.

Seria erroni preguntar on estan fets els paisatges de la sèrie “Bellesa Natural”, com si 
fossin de localitzacions concretes. L’autor interioritza allò captat i ho transforma al seu 
estat d’ànim, reunint una sèrie que es plasma i transforma com es representa en la 
seva ment. Per aquesta raó, la seva obra pot tenir sovint un esperit oníric.

Podríem dir que, més aviat, són visions interiors on el vagar de la mirada de cada 
espectador el transportarà a aquell lloc utòpic que cadascú porta dins.

Nadia Garcia.

La natura, nuevamente, es el factor común de inspiración para el autor, pero, en esta 
ocasión, nos invita a meditar mediante árboles, agua, animales, bosques, nieve... No 
con un fin puramente decorativo, sino para suministrarnos un punto de apoyo a un 
pensamiento más profundo, de reverencia y amor hacia estos paisajes.

Imágenes apacibles para ser contempladas al modo en que se abre un libro de poesía 
y se lee y relee un hermoso poema.

Su obra se desarrolla, mayoritariamente, en blanco y negro, con sencillez, abriendo la 
puerta a la expresión de la intencionalidad creativa del autor, buscando la estructura 
del paisaje, recreándose en el placer puro de la forma generando imágenes sosega-
das, con una estética impoluta y de refinada elegancia.

Sería erróneo preguntar dónde están hechos los paisajes de la serie “Belleza Natu-
ral”, como si fuesen de localizaciones concretas. El autor interioriza lo captado y lo 
transforma a su estado de ánimo, reuniendo una serie que se plasma y transforma 
como se representa en su mente. Por esa razón, su obra puede tener a menudo un 
espíritu onírico.

Podríamos decir que, más bien, son visiones interiores donde el vagar de la mirada de 
cada espectador le transportará a ese sitio utópico que cada cual lleva dentro.

Nadia Garcia.



Voldria presentar-los el món natural que conec i adoro, aquesta és la Natura que veig 
amb els meus ulls. Utilitzo les meves eines per mostrar l’art natural que, d’una altra 
manera, seria impossible contemplar. Amb les meves fotografies, intento anar mes 
allà del que tenim davant, passar aquesta línia més artística que podem observar en 
un moment molt concret. Mostrar la bellesa que hi ha en un lleu moviment de l’aigua, 
la força destructora d’una gran tempesta, la natura morta d’un bosc, la immensitat 
de la nostra galàxia.

Aquest treball té la simple peculiaritat que són obres realitzades en el nostre entorn 
més pròxim. Les riqueses naturals les tenim a tot arreu, només cal veure-les per po-
der gaudir d’elles. Realitzades en la costa catalana, al Pirineu català i a l’interior de les 
terres del principat. Encara que sent a prop de la meva població, s’han invertit molts 
quilòmetres i hores de treball de camp i de postproducció.

Quisiera presentarles el mundo natural que conozco y adoro, ésta es la Naturaleza que 
veo con mis ojos. Utilizo mis herramientas para mostrar el arte natural que, de otra 
manera, sería imposible contemplar. Con mis fotografías, intento ir mas allá de lo que 
tenemos delante, pasar esa línea más artística que podemos observar en un momento 
muy concreto. Mostrar la belleza que hay en un leve movimiento del agua, la fuerza 
destructora de una gran tormenta, la naturaleza muerta de un bosque, la inmensidad 
de nuestra galaxia.

Este trabajo tiene la simple peculiaridad que son obras realizadas en nuestro entorno 
más próximo. Las riquezas naturales las tenemos en todas partes, sólo hay que verlas 
para poder disfrutar de ellas. Realizadas en la costa catalana, en el Pirineo catalán e 
interior de las tierras del principado. Aún siendo cerca de mi población, se han invertido 
muchos kilómetros y horas de trabajo de campo y de postproducción.

És un projecte fotogràfic que recrea en imatges dues novel·les negres de l’escriptor 
Manuel de Pedrolo (1918-1990).

Manuel de Pedrolo és l’escriptor català més prolífic, més llegit, més censurat i alhora 
més oblidat de la literatura catalana. Va conrear nombrosos gèneres literaris i se’l pot 
considerar l’introductor de la novel·la criminal en català. Va dirigir la reconeguda col-
lecció de novel·la negra “La Cua de Palla”.

L’any 2018, amb motiu de la celebració del Centenari del seu naixement, vàrem ende-
gar aquest projecte, recreant dues novel·les: Joc Brut i  L’inspector fa tard.

L’ambient urbà llòbrec i pobre  és el marc on transcorren  les trames criminals que 
involucren gent “normal”, que  es veuen immerses en situacions que els desborden i 
posen en conflicte la seva ètica. 

Es un proyecto fotográfico que recrea en imágenes dos novelas negras del escritor Ma-
nuel de Pedrolo (1918-1990).

Manuel de Pedrolo es el escritor catalán más prolífico, más leido, más censurado y al 
mismo tiempo más olvidado de la literatura catalana. Cultivó numerosos géneros litera-
rios y se le puede considerar como el introductor de la novela criminal en catalán. Dirigió 
la reconocida colección de novela negra “La Cua de Palla”.

En el año 2018, con motivo de la celebración del Centenario de su nacimiento, empren-
dimos este proyecto, recreando dos novelas: Joc Brut y L’inspector fa tard .

El ambiente lóbrego y pobre es el marco donde transcurren las tramas criminales que 
acontecen a gente “normal”, que se ven inmersas en situacions que les desbordan y 
ponen en conflicto su ética.

ÓSCAR SÁNCHEZMIQUEL TRAVERIA
BELLESA  NATURALPEDROLO, REVELAT NEGRE

http://objectes-significants.blogspot.com
http://imatges-i-senssacions.blogspot.com

https://www.facebook.com/miquel.traveriasolas www.oscarsanchez.org
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www.peresoler.smugmug.com

GIRONES és una producció del Museu Etnològic del Montseny, a partir del treball del 
reconegut fotògraf Pere Soler i el pilot Andreu Pujades, dos amics que, durant els 
darrers anys, han sobrevolat els cels de les terres gironines per obtenir impactants 
imatges, que ens mostren la gran diversitat de paisatges de la nostra terra. Presen-
tades com a suggerents visions que cal preservar, el visitant gaudirà d’aquests petits 
tresors, del Montseny al Pirineu i de la Costa Brava a la Garrotxa.

Pere Soler (Castellfollit de la Roca, 1961): fotògraf de natura de les comarques giro-
nines, reconegut amb més de 70 premis internacionals i guanyador, l’any 2015, de 
la categoria de fotografia aèria del Wildlife Photographer of the Year, el concurs més 
prestigiós del món de la fotografia de natura, que organitzen la BBC i el Museu d’His-
tòria Natural de Londres.

GIRONES es una producción del Museo Etnológico del Montseny, a partir del trabajo del 
reconocido fotógrafo Pere Soler y el piloto Andreu Pujades, dos amigos que, durante los 
últimos años, han sobrevolado los cielos de las tierras gerundenses para obtener im-
pactantes imágenes, que nos muestran la gran diversidad de paisajes de nuestra tierra. 
Presentadas como sugerentes visiones que hay que preservar, el visitante disfrutará 
de estos pequeños tesoros, del Montseny al Pirineo y de la Costa Brava a la Garrotxa.

Pere Soler (Castellfollit de la Roca, 1961): fotógrafo de la naturaleza de las comarcas 
gerundenses, reconocido con más de 70 premios internacionales y ganador, en 2015, 
de la categoría de fotografía aérea del Wildlife Photographer of the Year, el concurso 
más prestigioso del mundo de la fotografía de naturaleza, que organizan la BBC y el 
Museo de Historia Natural de Londres.

L’exposició Migrar la mirada neix del projecte #FilmSwapWorldWide, que gira al voltant de 
la fotografia analògica, la doble exposició i els intercanvis de carrets entre Barcelona i el 
món, per poder mirar la ciutat des d’un altre punt de vista.

Habitar i conviure en una ciutat frenètica ens obliga a deixar de sorprendre’ns dels seus 
canvis i de la seva realitat. Per tornar a viure-la, hem de buscar eines visuals per aturar el 
món, tornar a pensar i remirar al nostre voltant.

Aquesta exposició, creada a partir de l’intercanvi de carrets analògics, trenca amb la dinà-
mica moderna de la impersonalitat i de la virtualitat que ens imposen les xarxes socials i 
posa al mig del relat un objecte: un carret que va ser disparat per dos fotògrafs en dues 
ciutats diferents. 

Aquesta relació basada en un objecte, i el fet que cadascú fotografiï la seva ciutat i els 
seus espais, ens ajuda a crear un diàleg visual, una ficció poètica per pensar dues vegades 
el món en què vivim.

Ciutats en diàleg amb Barcelona: Vílnius (Lituània), Buenos Aires i Tucumán (Argentina), 
Mont-real (Canadà), Santa Cruz, Long Island i Harrisburg (Estats Units), Porto (Portugal), 
Tartu (Estònia), entre d’altres.

La exposición Migrar la mirada nace del proyecto #FilmSwapWorldWide, que gira alre-
dedor de la fotografía analógica, la doble exposición y los intercambios de carretes entre 
Barcelona y el mundo, para poder mirar la ciudad desde otro punto de vista.

Habitar y convivir en una ciudad frenética nos obliga a dejar de sorprendernos de sus 
cambios y de su realidad. Para volver a vivirla, tenemos que buscar aperos visuales para 
parar el mundo, volver a pensar y remirar a nuestro alrededor.

Esta exposición, creada a partir del intercambio de carretes analógicos, rompe con la 
dinámica moderna de la impersonalidad y de la virtualidad que nos imponen las redes 
sociales y pone en medio del relato un objeto: un carrete que fue disparado por dos 
fotógrafos en dos ciudades diferentes. 

Esta relación basada en un objeto, y el hecho que cada cual fotografíe su ciudad y sus 
espacios, nos ayuda a crear un diálogo visual, una ficción poética para pensar dos veces 
el mundo en que vivimos.

Ciudades en diálogo con Barcelona: Vilna (Lituania), Buenos Aires y Tucumán (Argentina), 
Montreal (Canadá), Santa Cruz, Long Island y Harrisburg (Estados Unidos), Oporto (Por-
tugal), Tartu (Estonia), entre otros.

PERE SOLERPABLO GIORI
GIRONES  MIGRAR LA MIRADA

www.girona.academia.edu/pablogiori  
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La innocència i la puresa dels personatges de les rondalles i dels contes d’infància 
tenen una dualitat entre la imatge asexuada i infantil, o la visió que els converteix en 
desitjos eròtics.

FAULES mostra aquelles històries on, la interpretació de la lectura, li pot canviar el 
sentit cap a una visió alliçonadora o cap a un desig passional. És el pas de la infantesa 
a l’adolescència i a l’edat adulta, on els primers referents poden ser aquells personat-
ges que ens han acompanyat des del principi amb una mirada diferent de la propo-
sada en la faula...

La nuesa fotogràfica va començar al mateix temps que la història de la fotografia. Al 
principi era una cosa secreta, escandalosa i prohibida, i estava sotmesa a les repressi-
ons morals de l’època; però, actualment, ja es veu com una de les formes artístiques 
d’expressió.

Al llarg del temps, la nuesa ha anat canviant a la fotografia. Els primers nus daten dels 
anys 1840-1842, tot i que es consideraven “documents”, no obres d’art, i no s’exposa-
ven. Eren fotos de models per als pintors, els quals donaven una visió idealista del cos.

Les imatges del cos humà sempre ens han intrigat, atret i obsessionat. La fotografia 
de nu no va ser realment acceptada fins al segle XX, que és quan es va expressar com 
una visió realista del cos.

La inocencia y la pureza de los personajes de las fábulas y cuentos de infancia tienen 
una dualidad entre la imagen asexuada e infantil, o la visión que los convierte en de-
seos eróticos.

FÁBULAS  muestra aquellas historias donde, la interpretación de la lectura, le puede 
cambiar el sentido hacia una visión aleccionadora o hacia un deseo pasional. Es el 
paso de la niñez a la adolescencia y a la edad adulta, donde los primeros referentes 
pueden ser aquellos personajes que nos han acompañado desde el principio con una 
mirada diferente de la propuesta en la fábula...

La desnudez fotográfica empezó al mismo tiempo que la historia de la fotografía. Al 
principio, era una cosa secreta, escandalosa y prohibida, y estaba sometida a las re-
presiones morales de la época; pero, actualmente, ya se ve como una de las formas 
artísticas de expresión.

A lo largo del tiempo, la desnudez ha ido cambiando en la fotografía. Los primeros 
desnudos datan de los años 1840-1842, a pesar de que se consideraban “documen-
tos”, no obras de arte, y no se exponían. Eran fotos de modelos para los pintores, los 
cuales daban una visión idealista del cuerpo.

Las imágenes del cuerpo humano siempre nos han intrigado, atraído y obsesionado. 
La fotografía de desnudo no fue realmente aceptada hasta el siglo XX, que es cuando 
se expresó como una visión realista del cuerpo.

QUIM DESQUENS
FAULES

www.quimfabregas.org

QUIM FÀBREGAS
ÀFRICA. SENTIR LES EMOCIONS
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Trepitjar Àfrica i sentir la seva energia, aquesta que et recorre des de la planta dels 
peus, et travessa les cames i t’arriba a l’ànima. Només llavors saps que has arribat, 
només llavors saps que estàs, només llavors reconeixes que la màgia està en tu.

La màgia…

Àfrica és el continent dels colors, del somriure, de l’abraçada i la llibertat.

Mirades furtives a l’horitzó esperant allò conegut que es pot controlar, perquè allò 
desconegut mai es pot desitjar. Mars i terres que porten el fruit de la supervivència 
pensant que la força de la naturalesa és inesgotable, abundant; sabent sense reflexi-
onar sobre la certesa que, algun dia, allò que tenim, ja no ho tindrem més.

Àfrica és l’espera del que vindrà. Àfrica és la mà de l’amic etern.

Àfrica és mirar la mirada.

Àfrica és emoció i VIDA.

Pisar África y sentir su energía, ésa que te recorre desde la planta de los pies, te atravi-
esa las piernas y te llega al alma. Sólo entonces sabes que has llegado, sólo entonces 
sabes que estás, sólo entonces reconoces que la magia está en ti.

La magia…

África es el continente de los colores, de la sonrisa, del abrazo y la libertad.

Miradas furtivas al horizonte esperando lo conocido que se puede controlar, porque 
lo desconocido jamás se puede desear. Mares y tierras que traen el fruto de la super-
vivencia pensando que la fuerza de la naturaleza es inagotable, abundante; sabiendo 
sin reflexionar sobre la certeza de que, algún día, aquello que tenemos, ya no lo ten-
dremos más.

África es la espera de lo que vendrá. África es la mano del amigo eterno.

África es mirar la mirada.

África es emoción y VIDA.



Raúl Guillamón ens presenta una breu selecció del projecte experimental “Decons-
tructivismes”.

L’univers de l’artista parteix de la foscor de la nit explorant el món subconscient. Tre-
balla amb el temps com a escenari on els objectes són els protagonistes d’una core-
ografia en constant moviment. El seu treball és una nova reinterpretació fotogràfica, 
inspirada de les avantguardes artístiques del segle XX, principalment en el cubisme, 
deconstructivisme, surrealisme i futurisme.

Les fotografies semblen pintures on la llum es transforma en pigment, i el moviment 
en un pinzell viu que revela allò que a ull nu no podem copsar.

Les imatges de l’exposició són directes de càmera, sense postproducció. L’autor ha 
dedicat els darrers anys a experimentar amb la llum, el punt de vista i la llarga exposi-
ció, per crear un nou concepte fotogràfic.

Raúl Guillamón nos presenta una breve selección del proyecto experimental “Decons-
tructivismos”.

El universo del artista parte de la oscuridad de la noche explorando el mundo subcons-
ciente. Trabaja con el tiempo como escenario donde los objetos son los protagonistas 
de una coreografía en constante movimiento. Su trabajo es una nueva reinterpreta-
ción fotográfica, inspirada de las vanguardias artísticas del siglo XX, principalmente en 
el cubismo, deconstructivismo, surrealismo y futurismo.

Las fotografías parecen pinturas donde la luz se transforma en pigmento, y el movi-
miento en un pincel vivo que revela aquello que, a primera vista, no podemos percibir.

Las imágenes de la exposición son directas de cámara, sin postproducción. El autor 
ha dedicado los últimos años a experimentar con la luz, el punto de vista y la larga 
exposición, para crear un nuevo concepto fotográfico.

“OMBRES”

L’alumnat de 1r de Batxillerat Artístic, en el marc de la matèria de Cultura Audiovisual, 
presenta aquesta proposta sobre les ombres, on es reflecteix una mirada poètica i 
personal a aquesta extensió dels objectes i cossos.  El conjunt de fotografies pretén 
recollir l’atmosfera vibrant, misteriosa i gairebé màgica que creen les ombres, gràcies 
a les condicions d’il·luminació.

“ REFLEXES”

Els reflexes d’imatges realitzades a través de vidres, miralls, bassals d’aigua... ens 
transporten a un doble món de camí invers i on s’intenta crear confusió en la mirada. 
Les imatges i els seus reflexos ens mostren els múltiples jocs, combinacions i enganys 
de les imatges, i les seves possibilitats per captar de diferents maneres la realitat.

En aquesta proposta col·lectiva, l’alumnat de 2n de Batxillerat Artístic, en el marc de la 
matèria de Cultura Audiovisual, ha fet confluir la imatge i el seu reflex, a partir de l’es-
tudi de diverses combinacions i falsedats d’ espais i objectes, creant la fusió d’aquests 
dos móns.

“SOMBRAS”

El alumnado de 1º de Bachillerato Artístico, en el marco de la materia de Cultura Au-
diovisual, presenta esta propuesta sobre las sombras, donde se refleja una mirada 
poética y personal a esta extensión de los objetos y cuerpos. El conjunto de fotogra-
fías pretende recoger la atmósfera vibrante, misteriosa y casi mágica que crean las 
sombras, gracias a las condiciones de iluminación.

“REFLEJOS”

Los reflejos de imágenes realizadas a través de cristales, espejos, charcos de agua... 
nos transportan a un doble mundo de camino inverso y donde se intenta crear con-
fusión en la mirada. Las imágenes y sus reflejos nos muestran los múltiples juegos, 
combinaciones y engaños de las imágenes, y sus posibilidades para captar de dife-
rentes maneras la realidad.

En esta propuesta colectiva, el alumnado de 2º de Bachillerato Artístico, en el marco 
de la materia de Cultura Audiovisual, ha hecho confluir la imagen y su reflejo, a partir 
del estudio de diversas combinaciones y falsedades de espacios y objetos, creando la 
fusión de estos dos mundos.

www.raulguillamon.com agora.xtec.cat/ies-euclides/

 INSTITUT EUCLIDESRAÚL GUILLAMÓN
OMBRES · REFLEXESDECONSTRUCTIVISMES
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PAISATGE I VIDA AL DELTA DEL RIU PARANÀ

Chaskielberg va viure durant tres anys a les illes del delta del riu Paranà, a l’Argen-
tina, amb l’objectiu de fotografiar les comunitats locals. Influït per les llegendes i el 
magnetisme que desprèn el riu, es va aïllar per complet en aquest territori, bolcat 
en les seves aigües, naturalesa i gent, fins que va arribar a convertir-se en un illenc 
més. Treballava amb fotografia de llarga exposició durant la nit; famílies, mariners, 
llenyataires, pescadors i caçadors componen un retrat d’aquestes illes banyades per 
la lluna plena. Amb una càmera de gran format i llarga exposició, de vegades forçava 
als retratats a romandre immòbils durant més de 10 minuts.

Alejandro Chaskielberg (Buenos Aires, 1977)

S’ha forjat una reputació mundial per la seva sensibilitat i la seva visió innovadora que 
transcendeix les fronteres entre el document i l’art. Ha rebut de Magnum la prestigio-
sa beca BURN Emerging Photographer Grant i el premi L’Iris D’Or-World Photographer 
of the Year 2011.

PAISAJE Y VIDA EN EL DELTA DEL RÍO PARANÁ 

Chaskielberg vivió durante tres años en las islas del delta del río Paraná en Argentina, 
con el objetivo de fotografiar las comunidades locales. Influido por las leyendas y el 
magnetismo que desprende el río, se aisló por completo en ese territorio, volcado en 
sus aguas, naturaleza y gente, llegando a convertirse en un isleño más. Trabajaba 
con fotografía de larga exposición durante la noche; familias, marineros, leñadores, 
pescadores y cazadores muestran un retrato de estas islas bañadas por la luna llena. 
Con una cámara de gran formato y larga exposición, a veces forzaba a los retratados 
a permanecer inmóviles durante más de 10 minutos.

Alejandro Chaskielberg (Buenos Aires, 1977) 

Se ha forjado una reputación mundial por su sensibilidad y su visión innovadora que 
trasciende las fronteras entre el documento y el arte. Ha recibido de Magnum la pres-
tigiosa beca BURN Emerging Photographer Grant y el premio  L’Iris D’Or - World Pho-
tographer of the Year 2011.

Les Masies de Sant Just Desvern representen un important patrimoni històric i ar-
quitectònic.

Aquesta exposició de fotografies recull una mostra de l’estat actual de les Masies i el 
seu entorn, que, per culpa de la pressió urbanística, per un costat, i a l’elevat cost del 
seu manteniment, per l’altre, s’estan perdent. Les Masies són un gran patrimoni del 
nostre país, pel qual hauríem de vetllar perquè no es malmetin.

Si mirem atentament la fotografia, ens podem traslladar als orígens de la primera fa-
mília, a la granja, a les dones i als homes que cada dia conreaven les terres, els corrals 
amb bestiar, els cellers....

Aquest projecte ha estat realitzat dins del projecte Europeu “Rutes singulars”, que té 
com a objectiu posar de manifest punts d’interès que, actualment, estan passant de-
sapercebuts.

Són imatges actuals de detalls, de racons interiors, d’entorns i d’edificis que tenen un 
ric valor històric.

Las Masías de Sant Just Desvern representan un importante patrimonio histórico y 
arquitectónico.

Esta exposición de fotografías recoge una muestra del estado actual de las Masías y 
su entorno que, debido a la presión urbanística, por un lado, y al elevado coste de su 
mantenimiento, por otro, se están perdiendo. Las Masías son un gran patrimonio de 
nuestro país, por lo que tendríamos que velar para que no se echen a perder.

Si miramos atentamente la fotografía, nos podemos trasladar a los orígenes de la 
primera familia, a la granja, a las mujeres y a los hombres que a diario cultivaban las 
tierras, los corrales con ganado, las bodegas....

Este proyecto ha sido realizado dentro del proyecto Europeo “Rutas singulares”, que 
tiene como objetivo poner de manifiesto puntos de interés que, actualmente, están 
pasando desapercibidos.

Son imágenes actuales de detalles, de rincones interiores, de entornos y de edificios 
que tienen un rico valor histórico.

www.chaskielberg.com

VÍCTOR MURILLOALEJANDRO CHASKIELBERG
LES MASIES DE SANT JUST DESVERNLA CRECIENTE

26 27

SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET DEL 7 AL 28 D’ABRIL 
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 DEL 7 AL 28 D’ABRIL 
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.



Aquesta exposició produïda pel Museu Etnològic del Montseny i comissariada per 
Cesc Noguera, és una mirada col·lectiva a l’obra de la Secció Fotogràfica Centre d’Ar-
búcies, que des de fa anys desenvolupa gran part de la seva tasca al Montseny. La 
mostra està formada per una selecció de 24 fotografies que projecta una suma de 
percepcions sobre els valors naturals del Montseny

En efecte, com expliquen els autors, el Montseny és una escola de sensibilitat per als 
qui viuen a la seva falda. Hi han estrenat càmeres de fotografia tot endinsat-se als 
sots i en la penombra dels boscos. Per a ells, i per a tots, la muntanya és una lliçó de 
vida i una caixa d’il·lusions. Al lllarg de l’any s’hi succeixen nevades, florides, crescudes 
de les rieres, brotades i caigudes de fulles que posen de manifest la seva riquesa pai-
satgística i cromàtica.

Els valors ecològics i antropològics ofereixen multitud de motius fotogràfics. Però, 
sobretot, l’apropament als indrets màgics i l’estimació cap a la muntanya és el subs-
trat d’aquestes imatges de la Secció Fotogràfica d’Arbúcies. Imatges de sentiments i 
d’identificació amb aquests paisatges. Una invitació per a tots els amants de la natura. 
Una alenada de frescor i bellesa.

Esta exposición producida por el Museu Etnològic del Montseny y comisariada por 
Cesc Noguera, es una mirada colectiva a la obra de la Secció Fotogràfica Centre 
d’Arbúcies, que desde hace años desarrolla gran parte de su labor en el Montseny. La 
muestra está formada por una selección de 24 fotografías que proyecta una suma de 
percepciones sobre los valores naturales del Montseny.

En efecto, como explican los autores, el Montseny es una escuela de sensibilidad para 
los que viven en su regazo. Han estrenado cámaras de fotografía todo adentrado a los 
baches y en la penumbra de los bosques. Para ellos, y para todos, la montaña es una 
lección de vida y una caja de ilusiones. Al lllarg del año se suceden nevadas, floridas, 
crecidas de los arroyos, brotaciones y caídas de hojas que ponen de manifiesto su 
riqueza paisajística y cromática.

Los valores ecológicos y antropológicos ofrecen multitud de motivos fotográficos. 
Pero, sobre todo, el acercamiento a los lugares mágicos y la estimación hacia la mon-
taña es el sustrato de estas imágenes de la Sección Fotográfica de Arbúcies. Imáge-
nes de sentimientos y de identificación con estos paisajes. Una invitación para todos 
los amantes de la naturaleza. Un soplo de frescura y belleza.

SECCIÓ FOTOFRÀFICA CENTRE D’ARBÚCIES
MONTSENY, VISIONS FOTOGRÀFIQUES  
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QUIM BONADA • JOSEP CAMPS • LLUÍS CUMINAL • JORDI FONT • JOSEP GUIOLÀ • LLUÍS JUANHUIX
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Relació de comerços de la campanya  Festival Festimatge

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 Viatges Union Amadeu, 40   
25 Carnisseria Montse 
Moragas,33 · Amadeu, 57 
26 Fem Salat Bruguera, 74  

La del Festimatge no seria una exposició completa si faltessin imatges representa-
tives dels socis de la nostra entitat. FFC, 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.

Esperem veure’ns als diferents aparadors de la ciutat.

La del Festimatge no sería una exposición completa si faltasen las imágenes repre-
sentativas de los socios de nuestra entidad. FFC, además de organizar actividades fo-
tográficas 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 fotográfi-
co 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.

Esperamos vernos en los diferentes escaparates de la ciudad.

FESTIMATGE 2019 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA. DEL 6 AL 28 D’ABRIL

LA LLIGA AL CARRER
46ENA LLIGA SOCIAL DE FOTOGRAFIA DE FOTO-FILM CALELLA 2018/2019
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LLISTA AUTORS DE LA LLIGA 2018-2019 - LISTA AUTORES DE LA LIGA 2018-2019

Miquel Alcaraz - Joan Maria Arenaza - Miquel Bayo - Quim Botey - David Bou - Joan Buch -  Xavier Cáliz - Josep Maria Colomer - Joan Comas - Carmen Conde -  Jaume Escalé - 
Francisco Escarmena  - Josep Lluís Fillat - Vicens Folgado - Xavier García  - Manel González - Robert Lluís - Jordi López - Glòria Masferrer - Marçal Mora - Enric Munrabà - Albert 
Puche - Rossend Ribas - Xavier Rigola - Francisco Rojas - Joan Sala - Xavier Salicrú - Toni Santarén - Francina Serra - Joan Torrentó - Joan Vilà - Carme Viñals
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Al taller, veurem com plantejar un retrat creatiu des del concepte, coneixent diver-
ses tècniques d’il·luminació per aconseguir diferents efectes i resultats. Farem retrats 
amb elements quotidians i amb llums d’estudi.
És un taller pràctic i participatiu. Cada alumne crearà un retrat supervisat des de la 
idea fins al resultat final.
El taller va dirigit a totes les persones que vulguin incorporar recursos artístics i tèc-
nics a les seves imatges.
Material que cal portar: Càmera amb mode manual.
Presentació, conceptes, teoria. 30’
Demostració.  60’
Pràctica guiada. 150’

FESTIMATGE 2019 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA. DEL 6 AL 28 D’ABRIL FESTIMATGE 2019 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA. DEL 6 AL 28 D’ABRIL
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En el taller, veremos como plantear un retrato creativo desde el concepto, conociendo 
varias técnicas de iluminación para conseguir diferentes efectos y resultados. Hare-
mos retratos con elementos cotidianos y con luces de estudio.
Es un taller práctico y participativo. Cada alumno creará un retrato supervisado desde 
la idea hasta el resultado final.
El taller va dirigido a todas las personas que quieran incorporar recursos artísticos y 
técnicos a sus imágenes.
Material que hay que llevar: Cámara con modo manual.
Presentación, conceptos, teoría. 30’
Demostración. 60’
Práctica guiada. 150’

TALLER DE PROCESSAT (PAISATGE ARTÍSTIC NATURAL) (matí)
- Revelat inicial.
- La importància dels perfils de càmera i de color. Revelar correctament en 16 bits. 

Recuperar proporcions.
- Llarga exposició. Màscares de lluminositat. Recuperar ombres i llums, fusió 

d’exposicions, control d’halos.
- Equilibri de color, virats, protecció de zones de llum i ombres. Saturar sense trencar 

color.
- Extracció de detalls, pintar amb llum. Escalfar i realçar llums. Refredar i contrast 

d’ombres.
- Utilització de Color Efex Pro en fotografia de paisatge.
- Lluminositat controlada, tons de nit i dia. Dirigir la mirada.
- Finalització d’imatge. Guardat per a impressió i web.

PONÈNCIA “FOTOGRAFIAR AMB CLIMA ADVERS” (tarda)

Com fotografiar amb un clima advers: seguretat, planificació, mètodes, coses a tenir 
molt en compte, equip, llocs, emergències.

Com continuar gaudint de la fotografia amb un clima advers, però amb tota seguretat.

TALLER DE PROCESADO (PAISAJE ARTÍSTICO NATURAL)  (Mañana)
- Revelado inicial.
- La importancia de los perfiles de cámara y de color. Revelar correctamente en 16 

bits. Recuperar proporciones.
- Larga exposición. Máscaras de luminosidad. Recuperar sombras y luces, fusión de 

exposiciones, control de halos.
- Equilibrio de color, virados, protección de zonas de luz y sombras. Saturar sin rom-

per color.
- Extracción de detalles, pintar con luz. Calentar y realzar luces. Enfriar y contraste de 

sombras.
- Utilización de Color Efex Pro en fotografía de paisaje.
- Luminosidad controlada, tonos de noche y día. Dirigir la mirada.
- Finalización de imagen. Guardado para impresión y web.

PONENCIA  “FOTOGRAFIAR CON CLIMA ADVERSO”  (Tarde)

Cómo fotografiar con un clima adverso: seguridad, planificación, métodos, cosas a te-
ner muy en cuenta, equipo, lugares, emergencias.

Cómo seguir disfrutando de la fotografía con un clima adverso, pero con toda seguridad.

www.raulguillamon.com www.oscarsanchez.org

TALLER DE PROCESSAT (PAISATGE ARTÍSTIC NATURAL) TALLER RETRAT CREATIU: DEL CONCEPTE A LA IL·LUMINACIÓ
ÓSCAR SÁNCHEZRAÚL GUILLAMÓN

30 31

LOCAL FOTO-FILM CALELLA FÀBRICA LLOBET 
DIUMENGE 21 D’ABRIL DE LES 10.00 A 14.00H 

LOCAL FOTO-FILM CALELLA FÀBRICA LLOBET 
DISSABTE 27 D’ABRIL DE 10 A 14H I DE 15H A 18H
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1  Ajuntament Vell
2  La Fàbrica

Sales d’exposició 

1 La Fàbrica
2 La Tetera
3  Biblioteca
4 Sala Mozart
5 Teatre Orfeó Calellenc
6  Espai Caixa

Sales de projeccions 

1  Hotel Volga
2  Hotel Bernat II

Col·laboradors

Les fotografies que estan exposades a diversos aparadors d’establiments comercials

1 Viatges Startour
2 Perfumeria Xaloc
3 Porti
4 Regals Marina
5 Perfumeria Vila
6 Can Nogué
7 2spais
8 Los Extremeños
9 Quim i Esteve Perruquers

10 Papereria Roger
11 Intersport Marquès
12 Aromes
13 Xoc l’esport
14 Llibreria La Llopa
15 Papereria Nogueras
16 Belles Arts i Manualitats Àngels
17 Renard
18 Can Gallart

19 Electrosol
20 Pastisseria Sauleda
21 Jardí
22 Perruqueria Salvi
23 Joieria Mediterrània
24 Viatges Union 
25 Carnisseria Montse
26 Fem Salat   
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DIJOUS DIA 11 D’ABRIL 
CAFETERIA  LA TETERA  (CARRER MATAS I RODÉS , 10)
HORARI  21.00 H.

SESSIÓ DE CONTA CONTES I CURTMETRATGE
DISSABTE DIA 13 D’ABRIL
BIBLIOTECA CAN SALVADOR DE LA PLAÇA  (PL. AJUNTAMENT, 30-31)
HORARI 12.00 H.

GALA DE CINEMA LOCAL
DISSABTE  DIA 13 D’ABRIL
TEATRE ORFEÓ CALELLENC (CARRER ESGLÉSIA , 249)
HORARI  19.00 H.

PRENDAS DELICADAS   
de José Antonio Cortés (Ficció) 19 minuts
Actors: Emilio Gavira, Rocío Mostaza i Manuel Santiago  

EL RAYO CAPAZ DE ACABAR CON EL HAMBRE 
de Juan José Zanoletty (Animació) 4 minuts

LA TEORÍA DEL SUEÑO 
de Rubén González (Ficció) 20 minuts
Actors: Armando del Río, Miguel Ángel Jiménez i Lara Corrochano

SEATTLE  
de Marta Alejo (Ficció) 19 minuts
Actors: Nuria Herrero i Antonio Galeano

Explicació d’un conte infantil a càrrec del personal de la Biblioteca
Projecció del Curtmetratge 

EL HOMBRE QUE CONSTRUÍA DRAGONES
d’Eiande Setoain (Ficció) 8 minuts
Actors: Hugo Andrade, Joan Enric Carreras, Esther Noya, Paula Berenguer, 
Christian Caner i Abril Torras.

FESTIMATGE dedica aquesta sessió als nostres autors més propers, 
projectant curtmetratges d’autors locals.

FESTIMATGE dedica esta  sesión a nuestros autores más próximos, 
proyectando cortometrajes de autores locales.

SALA MOZART de Marçal Mora (Reportatge-Documental) 18 minuts
LA MUGA de Martí Arañó (Reportatge-Documental) 15 minuts
DREAM de Pau Mansachs (Ficció) 15 minuts
Actors: Karen Manzanares, Gemma Isern i Antoni Aranyó
#desAmorizando, trilogia que inclou els curts TE QUIERO, LA CITA i EL 
ARMARIO de Jordi Izquierdo (Ficció) 23 minuts.
Actors: Marta Hernández, Veni Fonfría, Carlos Berbel i Elisa Martínez.
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El Jurat d’aquesta edició està format per:
El Jurado de esta edición está formado por:
          
MARC GRÈBOL  Coordinador Cine Club Garbí
AMOR DIBÓ    Crítica de Cinema
MARC FÀBREGAS  Director de Cinema



DILLUNS DIA 15 D’ABRIL
ESPAI CAIXA  (CARRER BARTRINA , 10)
HORARI TARDA: 19.00 H.

DIMARTS DIA 16 D’ABRIL 
ESPAI CAIXA  (CARRER BARTRINA , 10)
HORARI TARDA: 19.00 H.

AGUA Y JABÓN de Francesco Cocco (Ficció) 15 minuts
Actors: Irene Arcos, Rosa Álvarez i Jorge Cabrera

RECONS I RECORDS de Ramón Font (Reportatge-Documental ) 25 minuts

THE COOD QUEUE de Roger R. Jiménez (Animació) 5 minuts

LEÓN Y MORGANA de Enrique Leal (Ficció) 18 minuts
Actors: Pedro Casablanc i Ana Fernández

EL CUARTO OSCURO de Luigi Abanto (Reportatge-Documental ) 10 minuts

MAR de Félix Colomer (Ficció) 3 minuts
Actors: Paula Jornet i Diana Gómez

2001 DESTELLOS DE LA OSCURIDAD de Pedro González (Ficció) 20 minuts
Actors: Guillermo Farré i Javier Morales

HI HAURÁ UN DÍA d’Aleix Font (Ficció) 18 minuts
Actors: David López, Francesc Abril, Carla Linares i Elisabeth Bonjour

NUEVE PASOS de Marisa Crespo  Ficció) 7 minuts
Actors: Jordi Ballester i Pablo Muñoz
MILLOR GUIÓ

LOS GALGOS d’Iñaki Sánchez (Ficció) 15 minuts
Actors: Ciro Maró, Laura Romero i Sergio Caballero

BASTA DE MENDIGAR d’Ángela Chica (Ficció)
Actrius: Goize Blanco i Ángela Chica

PARIS YOU GOT ME de Julie Boehm (Ficció) 9 minuts
Actors: Ksenia Parkhatskaya i Zian Scullion

FEAR de Juan José Serrano (Ficció) 14 minuts
Actors: Yuric Allison i Larissa Bonaci

BASURAS de Jordina Ros (Ficció) 15 minuts
Actors: Isabel Villanueva, Daniela Feixas, Lluis Altés i Oleg Kricunova

FERIDAS de Joan Pauls (Ficció) 9 minuts
Actors: Mireia Vilapuig i Pau Escobar
MILLOR CURTMETRATGE EN CATALÀ

CONGÉNITA de Polo Menárguez (Ficció) 13 minuts
Actors: Pedro Casablanc i Naia Cuz

PARAISO AZUL de Daniel de Vicente (Ficció) 14 minuts
Actors: Álvaro Cervantes, Antonio Dechent i Diana Tobart

LUZ AZUL d’Alfonso Segura (Ficció) 19 minuts
Actors: Raúl Prieto i Carolina Lapausa

TENTS TALENT d’Enric Vilageliu (Ficció) 9 minuts
Actors: Miranda Gas i Bernat Quintana

EL NIÑO QUE QUERÍA VOLAR de Jorge Muriel (Ficció) 20 minuts
Actors: Pablo Mérida, Jorge Muriel i Sonia de la Antonia

PADRE de Luis Larro (Ficció) 14 minuts
Actors: Mariano Venancio i Francisco Fraguas

OH, L’AMOUR! de Gerardo de la Fuente (Animació) 3 minuts
MILLOR CURT D’ANIMACIÓ-AMATEUR

BACKGROUND de Toni Bestard (Ficció) 15 minuts
Actors: Diego Ingold i Aina Zuazaga 
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DILLUNS DIA 15 D’ABRIL
ESPAI CAIXA  (CARRER BARTRINA , 10)
HORARI NIT: 21.30 H.

Dimarts dia 16 d’abril 
ESPAI CAIXA  (carrer Bartrina , 10)
Horari nit: 21.30 h.

XXV TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGESXXV TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES
Selecció de curtmetratgesSelecció de curtmetratges



DIMECRES DIA 17 D’ABRIL
ESPAI CAIXA  (CARRER BARTRINA , 10)
HORARI TARDA: 19.00 H.

DIMARTS DIA 23 D’ABRIL 
SALA MOZART (PIS)  (CARRER ESGLÉSIA , 91)
HORARI TARDA: 19.00 H.

TONO MENOR d’Iván Sáinz-Pardo (Ficció) 11 minuts
Actors: Miguel Rellan, David Tortosa

LUANA de Pedro Magano (Ficció) 23 minuts
Actors: António Henriques i Luana Henriques

LA IMPORTANCIA DE TENER UN NOMBRE 
de Jorge Aparicio (Ficció) 8 minuts
Actors: Ana Soro, Antonio Magén i Isabel Lahuerta 

REVIVIGO de Patxi Gabella (Ficció) 10 minuts
Actors: María Castillo i Orlando Peláez

WELCOME TO EUROPE de Celia Fernández 
(Reportatge-Documental) 18 minuts

VS SANTA de Raúl Colomer (Animació) 4 minuts

BALLERINO d’Alex Forbes (Ficció) 13 minuts
Actors: Bradley Mayfield, Shannon Donnelly i Tom Tunstall

EL VIAJE d’Alberto Evangelio (Ficció) 14 minuts
Actors: María Maroto, Antonio Hortelano i Sandra Cervera

PUNCHILINE de Christophe M. Saber (Ficció) 8 minuts
Actors: Alain Borex, Mehdi Djaadi i Laurent Bajer

EL MAL AMOR de Sergio González (Ficció) 20 minuts
Actors: Mireia Chambó, Marta Villa, Manu Valls i Juan Gea

PARRU PI TIA de Giuseppe Carleo (Ficció) 14 minuts
Actors: Miriam Dalmazio, Alessandra Pizzullo i Clara Salvo
MILLOR INTERPRETACIÓ CORAL

ANNIE & CAROLA <mi mejor amiga> 
de Myrian Ballesteros (Animació) 4 minuts

NEETU de Carlos Caro (Reportatge-Documental) 6 minuts

CUMPLEVIDAS de Jorge Naranjo (Ficció) 18 minuts
Actors: Lucía Medina i Mario Sánchez

LOGOUT de Víctor Abreu (Ficció) 12 minuts
Actors: Marc Pujol i Antonio Meler

SPARRING PARTNERS de Thomas Van Zuylen (Ficció) 20 minuts
Actors: Ludo Boulvin i Aurore Fattier

CLAC de Fabien Ara (Ficció) 19 minuts
Actors: Marie Boissard i Genevieve Emanuelli

SAGITTARIA de GRUP-MANSACHS (Reportatge-Documental) 12 minuts
KNIVES de Pol Mansachs (Animació) 5 minuts

NO ME DESPERTÉIS de Sara Fontova (Ficció) 21 minuts
Actors: Ibone Ajuria, Amets Zulueta i Maddi Gutiérrez

SPUTNIK de Vicente Bonet (Ficció) 20 minuts
Actors: Sofía Feord i Nikita Yashchuk
MILLOR ARGUMENT DE FICCIÓ

LA VISITA de Javier García (Ficció) 15 minuts
Actors: Carlus Fábrega, Anabel Riquelme i Jesús  Jiménez

DIMECRES DIA 17 D’ABRIL
ESPAI CAIXA  (CARRER BARTRINA , 10)
HORARI NIT: 21.30 H.

DIMARTS DIA 23 D’ABRIL 
SALA MOZART (PIS)  (CARRER ESGLÉSIA , 91)
HORARI NIT: 21.30 H.
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DIMECRES DIA 24 D’ABRIL
SALA MOZART (PIS)  (CARRER ESGLÉSIA , 91)
HORARI TARDA: 19.00 H.

DIJOUS DIA 25 D’ABRIL
SALA MOZART (PIS)  (CARRER ESGLÉSIA , 91)
HORARI TARDA: 19.00 H.

THE DEATH OF DON QUIXOTE de Miguel Faus (Ficció) 13 minuts
Actors: Jamie Paul, John O’Toole i Dermot Canavan
MILLOR ARGUMENT-FICCIÓ  AMATEUR

LES MISERABLES de Ladj Ly (Ficció) 16 minuts
Actors: Damien Bonnard, Djebril Zonga i Alexis Manenti

ZACARIAS de Violeta Trincado (Ficció) 12 minuts
Actors: Mario Pardo, Mikel Losada i Ylenia Baglietto

PSICOLAPSE d’Arnau Godia (Animació) 7 minuts
MILLOR CURT D’ANIMACIÓ

TELENTREGA de Robert Burd (Ficció) 10 minuts
Actors: Nando Gunha i Renata de Lélis

THE ART OF SAYING GOODBYE d’Érika Sanz (Ficció) 15 minuts
Actors: Jeff  Eini i Irene Menéndez

BOY PLAY d’Edgar Burgos (Ficció) 13 minuts
Actors: Juan Antonio Díaz, Antonio Párraga i Nicolás Osuna

EYE IN DARKNESS de Germán Talavera (Ficció) 14 minuts
Actors: Stephan Nielsen, Zhang Bao Ping i Carmen Lombarte

THE EUROPEAN DREAM: SERBIA  
de Jaime Alekos (Reportatge-Documental) 19 minuts
MILLOR REPORTATGE-DOCUMENTAL AMATEUR

LA RISA DE LAS MARIPOSAS de Regla Peinado (Ficció) 16 minuts
Actors: Esther Parralo, Rafa Abenza i Marta Torres

ROSENWOHL de Miguel Llorens (Ficció) 20 minuts
Actors: Àngel Figols i Cristina Fernández
MILLOR FOTOGRAFIA

LA GIORNATA de Pippo Mezzapesa (Ficció) 10 minuts
Actors: Arianna Gambaccini

EL SUEÑO EFÍMERO de Toni Bestard (Reportatge-Documental) 20 minuts
MILLOR REPORTATGE-DOCUMENTAL

DUEDAY de Midia Kiasat (Ficció) 7 minuts
Actors: Samira Hazrati, Amir Mohaghegh i Aram Alikanaan

LINA de Dominique Barniaud (Ficció) 9 minuts
Actors: Alexandra Pic, Bonnie Bouriche i Fabrice Herbaut

MUGLING d’Ïu Juhé Masferrer (Reportatge-Documental) 25 minuts
PREMI CIUTAT DE CALELLA

CAZATALENTOS de José Herrera (Animació) 7 minuts

KAFEINO KASTELO 
de Miguel Ángel Jiménez (Reportatge-Documental) 19 minuts

UN CUENTO FAMILIAR de José Corral (Ficció) 13 minuts
Actors: Miriam Álvarez, Diego Martin i Daniel Obrero
MILLOR DIRECCIÓ

SUPERINLOVE de Curro Bernabeu (Ficció) 10 minuts

SUBWAY de Carlos García de Diós (Ficció) 5 minuts 
Actors: Linda E. Simon i Milan Stoessel
TROFEU D’HONOR

CHIMÈRE de Nathan Vaillan (Ficció) 16 minuts
Actors: Sarah Perriez i Julien Croquet

EL ORIGEN de José Antonio Campos (Ficció) 10 minuts
Actors: Santiago Molero, Ana Villa i Chema Ruíz

DIMECRES DIA 24 D’ABRIL
SALA MOZART (PIS)  (CARRER ESGLÉSIA , 91)
HORARI NIT: 21.30 H.

DIJOUS DIA 25 D’ABRIL
SALA MOZART (PIS)  (CARRER ESGLÉSIA , 91)
HORARI NIT: 21.30 H.

TONO MENOR d’Iván Sáinz-Pardo  (Ficció) 11 minuts.
Actors: Miguel Rellan, David Tortosa.

LUANA de Pedro Magano (Ficció) 23 minuts.
Actors: António Henriques, Luana Henriques.

LA IMPORTANCIA DE TENER UN NOMBRE
de Jorge Aparicio (Ficció) 8 minuts.
Actors: Ana Soro, Antonio Magén, Isabel Lahuerta. 

REVIVIGO de Patxi Gabella  (Ficció) 10 minuts.
Actors: María Castillo, Orlando Peláez.

WELCOME TO EUROPE de Celia Fernández. 
(Reportatge-Documental) 18 minuts.

VS SANTA de Raúl Colomer (Animació).
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XLVI TROBADA INTERNACIONAL DE CINEMA 9,5

Enguany, té lloc la 46a edició de la Trobada Internacional de Cinema 9,5mm. 
Cineastes i afeccionats al format de cinema 9,5mm tenen el seu punt de tro-
bada anual que, des de fa catorze anys, se celebra en el marc del Festimatge. 
El format cinematogràfic degà del cinema d’aficionat té l’oportunitat de do-
nar a conèixer al públic el seu valor com a document històric i com a estri de 
creació amb noves produccions. Mantenint viva la il·lusió, des del Festimatge, 
mirem cap al futur i ens anem preparant per celebrar el centenari del format 
9,5mm al 2022.

Este año, tiene lugar la 46ª edición del Encuentro Internacional de Cine 9,5mm. 
Cineastas y aficionados al formato de cine 9,5mm tienen su punto de reunión 
anual que, desde hace catorce años, se celebra en el marco del Festimatge. El 
formato cinematográfico decano del cine de aficionado tiene la oportunidad 
de dar a conocer al público su valor como documento histórico y como me-
dio de creación de nuevas producciones. Manteniendo viva la ilusión, desde el 
Festimatge, miramos hacia el futuro y nos vamos preparando para celebrar el 
centenario del formato 9,5mm en el 2022.

Dissabte 27 d’abril a les 17:00 h
SALA MOZART (Pis)  (carrer Església , 91)

MATINAL DE CINEMA JOVE
EUCLIDES TV
Dijous, dia 25 d’abril  
Sala Polivalent Fàbrica Llobet-Guri
Horari matí: 10.30 H.

TAULA RODONA DE FOTOGRAFIA
AMB ANNA SELGA I RAIMÓN MORENO

Dissabte, dia 27 d’abril  
Hotel Volga
Horari matí: 18.30 A 20.00 H.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.

SESSIÓ DE CINEMA CÒMIC ACOMPANYADA DE MÚSICA EN 
DIRECTE PEL PIANISTA PAUL PERERA.

Charles Pathé, que s’havia proposat portar el cinema a la llar, creà el 1922 un tipus de pel·lícula de nou 
format - el 9,5 mm -, econòmic i rendible, que es projectava amb un aparell de tal simplicitat que podia 
ser posat a l’abast de tothom: el cèlebre Pathé Baby. Arrossegat a mà, s’aturava durant la lectura del 
títols, perllongant la duració de la projecció. 

Una vegada es disposava de l’aparell, calia proveir-se de pel·lícules, cosa que va comportar un important 
negoci de tiratge de còpies en 9,5 mm, per al l’ús a la llar, de les pel·lícules rodades en 35 mm que es veien 
als cinemes. Normalment, eren pel·lícules curtes, però també hi hagueren pel·lícules de llargmetratge que 
estaven compostes de vàries bobines. Els temes preferits sens dubte eren els còmics. L’slapstick nord-
americà ocupà una part molt important de les vendes. També les pel·lícules d’aventures, dividides en 
‘parts’, agradaven els usuaris. Tot aquest cinema, feia la delícia de molts aficionats i era un entreteniment 
per a les famílies que el tenien a la seva pròpia llar. 

Avui, tornarem a veure aquestes pel·lícules  que encara continuen divertint-nos, amb projecció en format 
original i acompanyament al piano pel mestre Paul Perera.

Charles Pathé, que se había propuesto llevar el cine en el hogar, creó en 1922 un tipo de película de nuevo 
formato - el 9,5 mm -, económico y rentable, que se proyectaba con un aparato de tal simplicidad que 
podía ser puesto al alcance de todos: el célebre Pathé Baby. Arrastrado a mano, se detenía durante la 
lectura de los títulos, prolongando la duración de la proyección.

Una vez se disponía del aparato, había que proveerse de películas, lo que supuso un importante negocio 
de tiraje de copias en 9,5 mm, para el uso en el hogar, de las películas rodadas en 35 mm que se veían en 
los cines. Normalmente, eran películas cortas, pero también hubo películas de largometraje que estaban 
compuestas de varias bobinas. Los temas favoritos sin duda eran los cómics. El slapstick estadouni-
dense ocupó una parte muy importante de las ventas. También las películas de aventuras, divididas en 
‘partes’, gustaban a los usuarios. Todo este cine, hacía la delicia de muchos aficionados y era un entrete-
nimiento para las familias que lo tenían en su propio hogar.

Hoy, volveremos a ver estas películas que aún continúan divirtiéndonos, con proyección en formato ori-
ginal y acompañamiento al piano por el maestro Paul Perera.

Dissabte 27 d’abril a les 17:00h a la Sala Mozart
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SESSIÓ GOLFA PER COMMEMORAR EL XXV TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES

Ens ha semblat adient celebrar el 25è Aniversari del Trofeu Torretes de Curtmetratges 
amb la projecció d’alguns dels films que han tingut més bona acollida popular. En aquesta 
selecció hi trobareu, sobretot, històries d’humor, amb temes romàntics, viscerals, rei-
vindicatius, socials i humans. La majoria d’aquestes pel·lícules han estat guardonades al 
nostre certamen i algunes han estat seleccionades als premis Goya i als Òscar. Esperem 
que siguin del vostre gust. Aprofitarem per brindar tots junts pels 25 anys del nostre 
Trofeu Torretes de Curtmetratges.

SESIÓN GOLFA PARA CONMOMERAR EL XXV TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES

Nos ha parecido adecuado celebrar el 25 Aniversario del Trofeu Torretes de Curtmetrat-
ges con la proyección de algunos de los films que han tenido mejor acogida popular. En 
esta selección encontraréis, sobre todo, historias de humor, temas románticos, viscera-
les, reivindicativos, sociales y humanos. La mayoría de estas películas han sido galardo-
nadas en nuestro certamen y algunas han sido seleccionadas en los premios Goya y los 
Óscar. Esperamos que os gusten. Aprovecharemos para brindar todos juntos por los 25 
años de nuestro Trofeu Torretes de Curtmetratges.

ALA LETAL de Pedro Aznar (Ficció) 14 minuts
Actors: Antonio Comas, Marcé Rovira i Carlos García de Olalla

EQUIPAJES de Toni Bestard (Ficció) 10 minuts
Actors: Xisco Segura i Natalia Mateo

ENCARNA de Sam i Pablo Pellicer (Animació) 7 minuts

CROQUETAS DE AVE de Lluis Hereu (Ficció) 15 minuts
Actors: Félix Beatón, Yuny Bolaños i Héctor Echemendia

ÉRAMOS POCOS d’Oihana Olea (Ficció) 15 minuts
Actors: Ramón Barea, Mariví Bilbao i Alejandro Tejeria

KIKO IN LOVE de Manuel Segade (Animació) 1.45 minuts

SESSIÓ GOLFA PER COMMEMORAR EL XXV TROFEU TORRETES 
DE CURTMETRATGES
Dissabte dia 27 d’abril
SALA MOZART (Pis)  (carrer Església , 91)
Horari nit: 22.00 h.
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XLVI TROBADA INTERNACIONAL DE CINEMA 9,5 XXV TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES
Noves produccions Selecció de curtmetratges

MOSTRA DE CINEMA EN FORMAT 9,5 MM

Sesión de cine dedicada a la proyección de filmes aportados por los cineastas participantes  en 
la Muestra no competitiva, rodados en formato 9,5mm y proyectados mediante aparatos ori-
ginales. 

Sessió de cinema dedicada a la projecció de films aportats pels cineastes participants a la Mostra 
no competitiva, rodats en format 9,5mm i projectats amb aparells originals.

Dissabte 27 d’abril a les 17.00 h a la Sala Mozart

MERCAT DEL COL·LECCIONISTA

L’activitat més reeixida dins el certamen del 9,5mm és el Mercat del Col·leccionista de 
Cinema que, encara que va començar a donar vida al 9,5mm, es va ampliar a altres 
formats. Té una molt bona acollida per part dels col·leccionistes i, especialment, ara 
quan l’Associació de Col·leccionistes impulsa el nostre mercat. Màquines, pel·lícules, 
cartells, llibres i articles relacionats amb el cinema d’aquest format seran exposats per 
a que tothom que ho desitgi pugui adquirir un objecte per engrandir la seva col·lecció, o 
trobar la peça que li manca o que cal renovar en aquell aparell tan antic com estimat.

La actividad más exitosa dentro del certamen del 9,5mm es el Mercado del Coleccio-
nista de Cine que, aunque comenzó a dar vida al 9,5mm, se amplió a otros formatos. 
Tiene una muy buena acogida por parte de los coleccionistas y, especialmente, ahora 
cuando la Asociación de coleccionistas impulsa nuestro mercado. Máquinas, películas, 
carteles, libros y artículos relacionados con el cine de este formato serán expuestos 
para que todo aquel que lo desee pueda adquirir un objeto para su colección, o en-
contrar la pieza que le falta o que hay que renovar en ese aparato tan antiguo como 
estimado.

Dissabte 27 d’abril, de 10.00 a 14.00h a l’Hotel Bernat II



Gala de Cloenda del XIV FESTIMATGE, Festival de la Imatge de Calella 2019, amb 
la projecció d’una selecció de curts premiats del XXV Trofeu Torretes de Curtme-
tratges i de les fotografies premiades en el XLIII 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. I el certamen de la 
Trobada Internacional de 9,5 mm tindrà també el seu espai a la Gala.

Ens acompanyaran, en aquest acte, els autors premiats, autoritats i convidats.

Gala de Clausura del XIV FESTIMATGE, Festival de la Imagen de Calella 2019, con 
la proyección de una selección de cortos premiados en el XXV Trofeo Torretes de 
Cortometrajes, de las fotografías premiadas en el XLIII Trofeo Torretes de Foto-
grafía en la edición internacional.

Se hará la entrega de todos los galardones de cine y fotografía, así como de los 
prestigiosos Trofeos Torretes de Fotografía y Cortometraje. Y el certamen del En-
cuentro Internacional de 9,5 mm tendrá también su espacio en la Gala.

Nos acompañarán, en este acto, los autores premiados, autoridades e invitados.

FESTIMATGE 2019 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA. DEL 6 AL 28 D’ABRIL
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LLIURAMENT DE PREMIS /  CLOENDA • ENTREGA DE PREMIOS / CLAUSURA
Diumenge 28 d’abril a les 11.30h 
al Teatre Orfeó Calellenc (carrer Església, 249)

Miguel Cabezas, Guanyador del Trofeu Torretes de Fotografia en l’edició de l’any 2018 amb la 
Queralt Botey presentadora del Festimatge.



www.festimatge.org


