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MARC BUCH Alcalde

Des que, al desembre del 1895, els germans Lumière van projectar les 
primeres imatges enregistrades, al mític Gran Cafè de París, les persones 
sempre hem volgut capturar i guardar, en imatges, moments reals de les 
nostres vides i moments creats com a ficció, en allò que en diem “el setè 
art”.

La passió per les imatges en moviment ha passat de generació en genera-
ció, viscudes d’una forma especialment intensa per persones com les que 
formen Foto-Film Calella que, des de fa dècades, són la nostra petita aca-
dèmia del cinema calellenc.

La història de la imatge de Calella passa, indissolublement, per aquesta 
entitat que ha mantingut viva la seva passió per la imatge a través de di-
verses activitats, d’entre les quals destaca el Festimatge, un festival únic 
a tot l’Estat espanyol, capaç de reunir en un mateix espai fotografia, curt-
metratges i cinema 9,5.

Amb l’arribada de la primavera, el Festimatge obre una nova edició en que, 
durant tot un mes, la ciutat acollirà exposicions fotogràfiques, taules ro-
dones, tallers, seminaris, certàmens de fotografia i cinema, i la ja mítica 
trobada internacional de cinema 9,5 o el mercat de col·leccionista, que han 
donat al Festimatge un ressò internacional.

Tenim per davant tot un mes per deixar-nos encomanar de la passió amb 
què la gent de Foto-Film viu el món de la imatge, en totes les seves disci-
plines. Per mirar-nos la vida a través de l’objectiu, on els límits els trobem 
a la imaginació de cadascú.

Desde que, en diciembre de 1895, los hermanos Lumière proyectaron las 
primeras imágenes grabadas, en el mítico Gran Café de París, las personas 
siempre hemos querido capturar y guardar, en imágenes, momentos rea-
les de nuestras vidas y momentos creados como ficción, en lo que llama-
mos “el séptimo arte”.

La pasión por las imágenes en movimiento ha pasado de generación en ge-
neración, vividas de una forma especialmente intensa por personas como 
las que forman Foto-Film Calella que, desde hace décadas, son nuestra 
pequeña academia del cine calellense.

La historia de la imagen de Calella pasa, indisolublemente, por esta enti-
dad que ha mantenido viva su pasión por la imagen a través de diversas 
actividades, entre las que destaca el Festimatge, un festival único en todo 
el Estado español, capaz de reunir en un mismo espacio fotografía, corto-
metrajes y cine 9,5.

Con la llegada de la primavera, el Festimatge abre una nueva edición en 
la que, durante todo un mes, la ciudad acogerá exposiciones fotográficas, 
mesas redondas, talleres, seminarios, certámenes de fotografía y cine, y el 
ya mítico encuentro internacional de cine 9,5 o el mercado de coleccionista, 
que han dado al Festimatge un eco internacional.

Tenemos por delante todo un mes para dejarnos contagiar de la pasión 
con que la gente de Foto-Film vive el mundo de la imagen, en todas sus 
disciplinas. Para mirar la vida a través del objetivo, donde los límites los 
encontramos en la imaginación de cada uno.
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JOSEP LLUÍS FILLAT President de Foto-Film Calella

El Festimatge va néixer amb la vocació de servir de plataforma per a la 
difusió del món de la imatge, tant a nivell local com internacional. L’edició 
2023 es fa hereva d’aquell propòsit i presenta enguany a la consideració 
del públic una sèrie d’actes que responen a aquesta voluntat.

En fotografia, podrem veure un conjunt de 23 exposicions, escollides mi-
nuciosament per representar allò més actual de la fotografia contemporà-
nia, sense oblidar l’aportació local de les obres dels alumnes de l’Institut 
Euclides (futurs creadors) i fotografies seleccionades de la pròpia activitat 
de Foto-Film Calella. El passejar entre les fotografies tot comentant-les, 
parlant amb els autors, discutint de tècniques, de la seva evolució, dels 
diferents mons que ens evoquen, d’emocions, d’art... ens assegura una in-
oblidable experiència.

L’activitat fotogràfica s’ha complementat amb tres tallers en els quals es 
podrà reflexionar sobre l’evolució tecnològica actual tant vertiginosa, com 
de fotografia més tradicional.

En cinema, tindrem l’oportunitat de visionar una selecció de 90 curtme-
tratges amb allò més interessant de la producció actual. Cada un d’ells amb 
una història que l’autor ha sabut concentrar en pocs minuts i que inciten 
a la reflexió personal. No ens oblidarem de la mostra de l’entranyable ci-
nema en format 9,5 mm, que enguany celebra els 50 anys de les Trobades 
Internacionals a Calella i que, en aquesta edició, és també seu de la Trobada 
Internacional Europea de Cinema 9,5mm. 

Estem de nou davant d’una gran oportunitat de trobar-nos i gaudir d’allò 
que ens agrada. Oportunitat que ha estat possible gràcies al suport dels 
patrocinadors i de l’Ajuntament de Calella, però sobretot a la dedicació 
apassionada, sense límits, de la Comissió Organitzadora del Festimatge. 
Ells han posat tot el seu esforç per oferir-vos una mostra de qualitat de la 
qual pugueu gaudir i que us desperti desitjos de parlar de la imatge amb 
altres companys, de produir i reflexionar sobre la importància de la imatge 
en els nostres dies, d’emocionar-nos davant del món que representa cada 
fotografia, de tornar i participar en la propera edició. 

Si és així, Foto-Film Calella haurà aconseguit els seus objectius.

US HI ESPEREM EN AQUESTA NOVA EDICIÓ DEL FESTIMATGE.

El Festimatge nació con la vocación de servir de plataforma para la difusión 
del mundo de la imagen, tanto a nivel local como internacional. La edición 
2023 hereda aquel propósito y presenta este año a la consideración del 
público toda una serie de actos que responden a esta voluntad.

En fotografía, podremos ver un conjunto de 23 exposiciones, escogidas 
minuciosamente para representar lo más actual de la fotografía contem-
poránea, sin olvidar la aportación local de las obras de los alumnos del Ins-
tituto Euclides (futuros creadores) y fotografías seleccionadas de la propia 
actividad de Foto-Film Calella. Pasear entre las fotografías comentándo-
las, hablando con los autores, discutiendo de técnicas, de su evolución, de 
los diferentes mundos que nos evocan, de emociones, de arte... nos ase-
gura una inolvidable experiencia.

La actividad fotográfica se ha complementado con tres talleres en los cua-
les se podrá reflexionar sobre la evolución tecnológica actual tan vertigino-
sa, como de la fotografía más tradicional.

En cine, tendremos la oportunidad de visionar una selección de 90 corto-
metrajes con lo más interesante de la producción actual. Cada cual con una 
historia que el autor ha sabido concentrar en pocos minutos y que incitan 
a la reflexión personal. No nos olvidaremos de la muestra del entrañable 
cine en formato 9,5 mm, que este año celebra los 50 años de los Encuen-
tros Internacionales en Calella y que, en esta edición, es también sede del 
Encuentro Internacional Europeo de Cine 9,5mm.

Estamos de nuevo ante una gran oportunidad de encontrarnos y disfrutar 
de aquello que nos gusta. Oportunidad que ha sido posible gracias al apoyo 
de los patrocinadores y del Ayuntamiento de Calella, pero sobre todo a la 
dedicación apasionada, sin límites, de la Comisión Organizadora del Fes-
timatge. Ellos han puesto todo su esfuerzo para ofreceros una muestra 
de calidad de la cual poder disfrutar y que os despierte deseos de hablar 
de la imagen con otros compañeros, de producir y reflexionar sobre la im-
portancia de la imagen en nuestros días, de emocionarnos ante el mundo 
que representa cada fotografía, de volver y participar en la próxima edición.

Si es así, Foto-Film Calella habrá conseguido sus objetivos.

OS ESPERAMOS EN ESTA NUEVA EDICIÓN DE FESTIMATGE.
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COMITÈ D’HONOR COMISSIÓ ORGANITZADORA

SR. MARC BUCH. Alcalde de Calella.
SR. JOSEP LLUÍS FILLAT
President de Foto-Film Calella.
SR. SANTIAGO MARRÈ 
President d’honor de Foto-Film Calella.
SR. JOAQUIM SITJÀ. Foto-Film Calella.
SR. ARCADI LLUÍS. Industrial de cinema.

SR. XAVIER RIGOLA 
Foto-Film Calella.
SR. PERE MAS
Foto-Film Calella.
SR. QUIM BOTEY
Foto-Film Calella.
SR. MARÇAL MORA
Foto-Film Calella.

SR. FRANCISCO ROJAS
Foto-Film Calella.
SR. JOAN M. ARENAZA
Foto-Film Calella.
SR. JOSEP M. COLOMER
Foto-Film Calella.
SRA. MARIA SIMONOVA
Foto-Film Calella.

SR. LLUÍS ARGELICH
Coordinador certamen 9,5.
SR. PACO ARMENGOL
Foto-Film Calella.
SR. GUILLEM TORNÉ
Foto-Film Calella.
SRA. MARTA HERNÁNDEZ
Comunicació Festival.

Dia Hora Activitat Lloc

Dissabte 1 d’abril 19 hores Inauguració Festimatge'23 Auditori de Can Saleta

20.30 hores Inauguració Exposició principal "Happytecture" 
d'Anna Devís i Daniel Rueda Ajuntament Vell

Diumenge 2 d’abril
11 hores Inauguració Exposicions Fàbrica Llobet

18 hores Visites guiades a les exposicions de fotografia Fàbrica Llobet

Dia Hora Activitat Lloc

Dilluns 3 d’abril De 19 a 20.30 i de 21.30 a 23h Projecció Curtmetratges del 29è Trofeu Torretes Sala Mozart

Dimarts 4 d’abril De 19 a 20.30 i de 21.30 a 23h Projecció Curtmetratges del 29è Trofeu Torretes Sala Mozart

Dimecres 5 d’abril De 21 a 22.30h Projecció Curtmetratges del 29è Trofeu Torretes Sala Mozart

Diumenge 9 d’abril
12 hores Visites guiades a les exposicions de fotografia Fàbrica Llobet

18 hores Visites guiades a les exposicions de fotografia Fàbrica Llobet

Dia Hora Activitat Lloc

Dimarts 11 d’abril
19 hores

Presentació del llibre "Sobre la representació.
Una ullada a la gramàtica de les imatges" de 
Guillem Torné

Auditori de Can Saleta

De 19 a 20.30 i de 21.30 a 23h Projecció Curtmetratges del 29è Trofeu Torretes Sala Mozart

Dimecres 12 d’abril De 21 a 22.30 h Gala de cinema de FOTO-FILM Calella Sala Mozart

Dijous 13 d’abril De 19 a 20.30 i de 21.30 a 23h Projecció Curtmetratges del 29è Trofeu Torretes Sala Mozart

Dissabte 15 d’abril
De 9.30 a 13h Taller Fotografia a càrrec de Quim Botey Local Foto-Film Calella

19 hores Gala de Cinema Local Auditori de Can Saleta

Diumenge 16 d’abril
12 hores Visites guiades a les exposicions de fotografia Fàbrica Llobet

18 hores Visites guiades a les exposicions de fotografia Fàbrica Llobet

FESTIMATGE 2023. FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG
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Dia Hora Activitat Lloc

Dilluns 17 d’abril De 19 a 20.30 i de 21.30 a 23h Projecció Curtmetratges del 29è Trofeu Torretes Sala Mozart

Dimarts 18 d’abril
De 19 a 20.30 i de 21.30 a 23h Projecció Curtmetratges del 29è Trofeu Torretes Sala Mozart

19 hores Presentació del llibre “Cara Terra. Estimada Terra” 
de Joan Guerrero Auditori de Can Saleta

Dimecres 19 d’abril De 21 a 22.30h Projecció Curtmetratges del 29è Trofeu Torretes Sala Mozart

Dijous 20 d’abril 18 hores Visita guiada a l'exposició "HAPPYTECTURE" Ajuntament Vell

Divendres 21 d’abril De 9.30 a 12h Matinal de Cinema Jove (Projecció Treballs realitzats 
pels alumnes de l'Institut Euclides de Pineda) Sala Polivalent Fàbrica Llobet

Dissabte 22 d’abril De 17 a 19h Taller Fotografia a càrrec de Joan Tudó de Foto K Sala Polivalent Fàbrica Llobet

Diumenge 23 d’abril
12 hores Visites guiades a les exposicions de fotografia Fàbrica Llobet

18 hores Visites guiades a les exposicions de fotografia Fàbrica Llobet

FESTIMATGE 2023. FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG

Organitzen:

Col·laboren:
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Dia Hora Activitat Lloc

Dilluns 24 d’abril 20 hores "Un viatge al s.XIX", música en directe amb bandes 
sonores de l'època Sala Mozart

Dimarts 25 d’abril De 10 a 12h Taller de cinema 9,5mm amb l'Institut Euclides Institut Euclides

Dimecres 26 d’abril De 20 a 21h Conferència de Cinema "Les pel·lícules que feien por 
als nostres avis" a càrrec d'Albert Beorlegui Auditori de Can Saleta

Dijous 27 d’abril De 21 a 22h Projecció de Cinema Recuperat a càrrec de 
la Filmoteca de Catalunya Auditori de Can Saleta

Divendres 28 d’abril De 8.30 a 19h Sortida cultural en autocar a Barcelona. Es visitaran 
la Sagrada Família i el Monestir de Pedralbes 

Dissabte 29 d’abril

De 10 a 14h Mercat del col·leccionista Vestíbul Fàbrica Llobet

12 hores Visites guiades a les exposicions de fotografia Fàbrica Llobet

17 hores Gala celebració del 50 aniversari del 9,5 i 
Festival Europa 2023 Auditori de Can Saleta 

18 hores Visites guiades a les exposicions de fotografia Fàbrica Llobet

Diumenge 30 d’abril

11.30 hores Gala Cloenda i lliurament de premis del Festimatge Sala Mozart

12 hores Visites guiades a les exposicions de fotografia Fàbrica Llobet

18 hores Visites guiades a les exposicions de fotografia Fàbrica Llobet
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Anna Devís (1990) i Daniel Rueda (1990) són dos imaginatius fotògrafs i artistes visuals 
valencians. Es van conèixer a la Universitat Politècnica de València, on es van graduar 
amb honors a l’Escola d’Arquitectura i, posteriorment, van fer el Màster de Disseny i 
Il·lustració i el Màster Universitari Arquitectura i Disseny March, respectivament. No 
obstant això, avui dia, aquest duet creatiu no construeix edificis, sinó imatges. Fent ús 
del seu bagatge arquitectònic creen poemes visuals amb els quals apropar l’arquitectu-
ra i el disseny a tots els públics. I és precisament a la xarxa social visual per excel·lència, 
Instagram, on han trobat aquest gran altaveu per arribar a persones de tot el planeta. 
Allí, més coneguts com @anniset i @drcuerda, prop d’1 milió de persones segueixen 
les seves aventures arquitectòniques.
El seu estil particular es caracteritza per l’ús de l’humor, la creativitat, la precisió i una 
delicada estètica inspirada en la geometria i el minimalisme. Devís i Rueda elaboren 
aquestes escenes surrealistes gairebé sense utilitzar programes d’edició fotogràfica. 
Cada escenari es construeix de manera artesanal usant tota mena d’objectes quotidi-
ans, en localitzacions sorprenents i inesperades on la llum natural sempre és present.
Aquest inconfusible univers visual construït per Anna i Daniel ha despertat l’interès de 
grans marques de prestigi internacional i han arribat a treballar en campanyes publici-
tàries per a clients com Facebook, Netflix, Pantone o Disney. El seu treball també ha il-
lustrat cartells de festivals, portades de llibres i ha estat publicat a nombroses revistes 
internacionals com The New York Times Style, Forbes, Condé Nast o El País.

Anna Devís (1990) y Daniel Rueda (1990) son dos imaginativos fotógrafos y artistas 
visuales valencianos. Se conocieron en la Universitat Politècnica de València, donde se 
graduaron con honores en la Escuela de Arquitectura y, posteriormente, realizaron el 
Máster de Diseño e Ilustración y el Máster Universitario Arquitectura y Diseño March, 
respectivamente. Sin embargo, a día de hoy, este dúo creativo no construye edificios, 
sino imágenes. Haciendo uso de su bagaje arquitectónico crean poemas visuales con 
los que acercar la arquitectura y el diseño a todos los públicos. Y es precisamente en 
la red social visual por excelencia, Instagram, donde han encontrado ese gran altavoz 
para llegar a personas de todo el planeta. Allí, más conocidos como @anniset y @dr-
cuerda, cerca de 1 millón de personas siguen sus aventuras arquitectónicas.
Su particular estilo se caracteriza por el uso del humor, la creatividad, la precisión y una 
delicada estética inspirada en la geometría y el minimalismo. Devís y Rueda elaboran 
estas escenas surreales sin apenas utilizar programas de edición fotográfica. Cada es-
cenario se construye de manera artesanal usando todo tipo de objetos cotidianos, en 
localizaciones sorprendentes e inesperadas donde la luz natural siempre está presente.
Este inconfundible universo visual construido por Anna y Daniel ha despertado el inte-
rés de grandes marcas de prestigio internacional, llegando a trabajar en campañas pu-
blicitarias para clientes como Facebook, Netflix, Pantone o Disney. Su trabajo también 
ha ilustrado carteles de festivales, portadas de libros y ha sido publicado en numerosas 
revistas internacionales como The New York Times Style, Forbes, Condé Nast o El País.

AJUNTAMENT VELL 
HORARIS FESTIMATGE:  1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10-14H. • DE DIMARTS A DIVENDRES DE 17-21.30H. DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS D’11-14H I DE 17-21.30H.
 HORARIS EXPOSICIÓ DESPRÉS DEL FESTIMATGE:  2/05/2023 A L’11/06/2023

DE DILLUNS A DIVENDRES 10-14 H. DE DIMARTS A DISSABTE 18-21H. DIUMENGE I FESTIUS 11-14 H.

ANNA + DANIEL
HAPPYTECTURE

8

@anniset i @drcuerdawww.annandaniel.com



47è TROFEU TORRETES DE FOTOGRAFIA 

SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET-GURI DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG
DE DIMARTS A DIVENDRES DE 17-21.30H. DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS D’11-14H I DE 17-21.30H.

Com cada any, Foto-Film Calella organitza aquest concurs internacional de Fotografia 
on han participat, enguany 253 fotògrafs de 41 països diferents, que han presentat un 
total de 2.640 fotografies.

Els fotògrafs professionals i aficionats que presenten les seves obres tenen l’oportuni-
tat de mostrar el seu treball, la seva visió del món a través de l’objectiu i del moment en 
el qual van poder fer la foto per explicar una història.

Aquest concurs consta de tres apartats: Color, Monocrom i el Mar. Són tres temes que 
funcionen independentment, tot i que també es pot participar de manera conjunta, op-
tant a un premi a la millor col·lecció, lliurant 4 fotos per secció.

A la sala d’exposicions, es pot veure una mostra de fotografies que han estat seleccio-
nades per un comitè de qualificació format per fotògrafs premiats arreu del món. Des 
de l’organització, us recomanem navegar per la web del festival i posem a la vostra 
disposició poder adquirir el catàleg imprès amb totes les fotos premiades.

Amb el suport de:   

Como cada año, Foto-Film Calella organiza este concurso internacional de Fotografía 
en el que han participado, en esta edición, 253 fotógrafos de 41 países diferentes, que 
han presentado un total de 2.640 fotografías.

Los fotógrafos profesionales y aficionados que presentan sus obras tienen la oportuni-
dad de mostrar su trabajo, su visión del mundo a través del objetivo y del momento en 
que pudieron tomar la foto para contar una historia.

Este concurso consta de tres apartados: Color, Monocromo y el Mar. Son tres temas 
que funcionan independientemente, aunque también se puede participar de forma 
conjunta, optando a un premio a la mejor colección, entregando 4 fotos por sección.

En la sala de exposiciones, se puede ver una muestra de fotografías que han sido se-
leccionadas por un comité de calificación formado por fotógrafos premiados en todo 
el mundo. Desde la organización, os recomendamos navegar por la web del festival y 
ponemos a vuestra disposición poder adquirir el catálogo impreso con todas las fotos 
premiadas.
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noEl Pavelló Itàlia és la secció del festival de fotografia Festimatge 2023 concebuda per Loredana De Pace, i acull cinc 

autors que representen la multiplicitat d’estils i enfocaments de la fotografia contemporània propis del Bel Paese”.

Aquests autors presenten en el Festimatge 2023 obres que demostren la creativitat italiana i la capacitat de narrar, 
documentar, sorprendre, activar reflexions per mitjà dels més variats temes, gèneres i mètodes. En l’exposició estan: 
el reportatge d’un dels esdeveniments més coneguts a Itàlia, el Palio di Siena (Marco Cheli), el paisatge de somni 
capturat amb l’estenopèic (Stefano Sabene), visions oníriques de la Capital italiana (Roma) en Polaroids (Carlo Di Gia-
como), instantànies al costat de la mar en blanc i negre realitzades amb un telèfon intel·ligent (Carlo Traini) i obres 
híbrides reals que representen el tret d’unió entre la pintura i la fotografia (Michele Di Donato).

La mirada al món de les imatges en el Pavelló Itàlia comissariada per Loredana De Pace (loredanadepace.com) demos-
tra com els autors italians saben mirar cap al futur del llenguatge fotogràfic, amb mirada contemporània però sense 
oblidar les lliçons del passat.

El Pabellón Italia es la sección del festival de fotografía Festimatge 2023 concebida por la italiana Loredana De Pace, y 
acoge a cinco autores que representan la multiplicidad de estilos y enfoques de la fotografía contemporánea propios 
del Bel Paese”.

Estos autores presentan en el Festimatge 2023 obras que demuestran la creatividad italiana y la capacidad de narrar, 
documentar, sorprender, activar reflexiones por medio de los más variados temas, géneros y métodos. En la expo-
sición están: el reportaje de uno de los eventos más conocidos en Italia, el Palio di Siena (Marco Cheli), el paisaje de 
ensueño capturado con el estenopeico (Stefano Sabene), visiones oníricas de la Capital de Italia (Roma) en Polaroids 
(Carlo Di Giacomo), instantáneas junto al mar en blanco y negro realizadas con un teléfono inteligente (Carlo Traini) y 
obras híbridas reales que representan el rasgo de unión entre la pintura y la fotografía (Michele Di Donato).

La mirada al mundo de las imágenes en el Pabellón Italia comisariada por Loredana De Pace (loredanadepace.com) 
demuestra cómo los autores italianos saben mirar hacia el futuro del lenguaje fotográfico, con mirada contemporá-
nea, pero sin olvidar las lecciones del pasado.
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STEFANO SABENE 
E le tue orme rimasero invisibili 
stefanosabene.it 
Músico y fotógrafo, vive en Roma. También es 
director artístico de los festivales Roma Opera 
Omnia y Spiritualia. Para crear sus imágenes 
utiliza técnicas analógicas y digitales como la 
fotografía estenopeica y fuera de cámara.

CARLO DI GIACOMO 
Polarcheos 
carlodigiacomo.com 
Fotógrafo de Bellas Artes, nacido en Roma en 
1967. Conocido por su capacidad para explorar 
la naturaleza más íntima de las cosas, se 
ocupa principalmente de lo micro y lo macro, el 
paisaje, las personas y el paisaje urbano. Para 
expresarse utiliza equipos digitales, analógicos 
y Polaroid.

CARLO TRAINI 
Promenade  
iphonephoto-carlotraini.com 
De Marches, nacido en 1964, utiliza su 
smartphone para capturar la memoria, los acon-
tecimientos humanos, las pequeñas emociones. 
Es autor del libro fotográfico Promenade. Pathos 
e ironia in costume (ed. Crowdbooks, 2021).

MARCO CHELI 
Fortza Paris 
marcocheli.it 
Sienés, nacido en 1979, es un autor polifacético: 
trabajó durante años como diseñador gráfico, es 
fotógrafo, apasionado por las antiguas técnicas 
de impresión y propietario de la Cervecería 
Bader, recientemente inaugurada en la ciudad 
de Siena.

MICHELE DI DONATO 
Metamorphosis 
micheledidonato.com 
Nacido en Puglia en 1968, vive en Sicilia desde 
hace unos veinte años. Se ha dedicado a la 
fotografía desde que era un niño. Actualmente, 
está exhibiendo en las galerías de arte Singulart 
(París), Saatchi Art (Nueva York).

Foto Stefano Sabene

Comissària Loredana De Pace
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El sexisme que persisteix fins als nostres dies es basa en l’(equivocada) idea que vivim 
en un món neutre. La dona moltes vegades no pot escollir, perquè el context on viu i 
neix condiciona i molt. Els rols entre una dona urbana, una suburbana i una rural són 
completament diferents i, quan viatges, si tens la mirada atenta fora de les visions 
romàntiques dels destins, te n’adones que el dia a dia de les dones és pràcticament 
invisible.

“Les lleis, costums i política. Tot està muntat per recordar que la dona està feta per 
a l’home”.

ELIZABETH CADY STANTON

Es parla molt dels drets de les persones a ser lliures, a una vida digna, a la igualtat… 
però el significat d’aquestes paraules és molt diferent arreu i, si a més a més ets dona, 
tot es complica. 

Us proposo una mirada al dia a dia de la dona (o nena) sobretot d’Àfrica i Sud-Est 
Asiàtic (sense entrar en els mons sòrdids, que hi són), per fer més visible la nostra i la 
seva quotidianitat; que cal un canvi real de mentalitat del dia a dia; i que confirma, que 
és ben cert, que si les dones deixen de fer tot el que fan per imposició, per tradició, per 
rol... el món se’n va en orris.

El sexismo que persiste hasta nuestros días se basa en la (equivocada) idea de que 
vivimos en un mundo neutro. La mujer muchas veces no puede escoger, porque el 
contexto en el que vive y nace condiciona y mucho. Los roles entre una mujer urbana, 
una suburbana y una rural son completamente diferentes y, cuando viajas, si tienes 
la mirada atenta fuera de las visiones románticas de los destinos, te das cuenta que 
el día a día de las mujeres es prácticamente invisible.

“Las leyes, costumbres y política. Todo está montado para recordar que la mujer está 
hecha para el hombre”.

ELIZABETH CADY STANTON

Mucho se habla de los derechos de las personas a ser libres, a una vida digna, a la 
igualdad ... pero el significado de estas palabras es muy diferente en cada lugar y, si 
además eres mujer, todo se complica.

Os propongo una mirada al día a día de la mujer (o niña) sobre todo de África y el 
Sudeste Asiático (sin entrar en los mundos sórdidos, que existen), para hacer más 
visible nuestra y su cotidianidad; que es necesario un cambio real de mentalidad del 
día a día; y que confirma que es cierto, que si las mujeres dejan de hacer todo lo que 
hacen por imposición, por tradición, por rol... el mundo se desmorona.

QUIM DASQUENS
ISIYOONEKANA (INVISIBLE EN SWAHILI)
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OREMUS és un treball realitzat a la dècada dels 90, on ens mostra l’actitud de les 
persones davant la religió. La idea del treball no és la d’un compendi antropològic, 
sinó la d’adequar la mirada personal de l’autor davant de les situacions que es donen 
dins del món religiós i espiritual, per fer-nos dansar entre la ironia, la devoció, allò 
absurd o allò contradictori.

En aquestes fogonades d’aquesta Espanya fonda, entre mística i profana, i, simultà-
niament, ordinària i màgica que, amb un ancoratge i una convicció decididament tos-
suts, continua aferrada a la “pell de toro”, resistint-se a l’escombrada de la Història. 
L’espectador trobarà, per descomptat, el rastre de la mirada “humanista” de l’autor 
que desprèn un respecte profund pels seus personatges i situacions.

OREMUS es un trabajo realizado en la década de los 90, donde nos muestra la actitud 
de las personas ante la religión. La idea del trabajo no es la de un compendio antropo-
lógico, sino la de adecuar la mirada personal del autor frente a las situaciones que se 
dan dentro del mundo religioso y espiritual, para así hacernos danzar entre la ironía, la 
devoción, lo absurdo o lo contradictorio.

En estos fogonazos de esa España honda, entre mística y profana, y, simultáneamente, 
ordinaria y mágica que, con un anclaje y una convicción decididamente tercos, continúa 
aferrada a la “piel de toro”, resistiéndose al barrido de la Historia. El espectador encon-
trará, por supuesto, el rastro de la mirada “humanista” del autor que desprende un 
profundo respeto hacia sus personajes y situaciones.

XAVIER FERRER CHUST
OREMUS
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SANTOS MORENO
ORTHODOX EASTER
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Orthodox Easter (Pasqua Ortodoxa) és un treball documental sobre la manera de 
sentir la Religió sota el prisma dels cristians ortodoxos del sud de Romania, des del 
punt de vista més íntim i humà dels creients i religiosos, durant la celebració de la 
Setmana Santa Ortodoxa de 2014. Aquesta celebració té la particularitat que, a di-
ferència de la catòlica, es regeix pel calendari Julià en lloc del Gregorià, de tal manera 
que ambdues coincideixen una vegada cada set anys, fet que va tenir lloc en 2014.

Aquest treball ha estat realitzat des de la festivitat del Diumenge de Rams fins al 
Diumenge de Resurrecció, registrant les més importants celebracions de la Pasqua 
Ortodoxa, on els protagonistes han estat tant persones anònimes de l’entorn rural 
com els mateixos popes. Cementiris, monestirs, esglésies, etc., són alguns dels esce-
naris on es desenvolupa aquest treball documental.

Totes les fotografies han estat realitzades sota les condicions extremes de llum am-
biental de cada moment (espelmes, fogueres, llums tènues d’esglésies i monestirs…), 
sense suport de cap font de llum artificial addicional per preservar la intimitat de 
cada presa.

Orthodox Easter (Pascua Ortodoxa) es un trabajo documental sobre la forma de sen-
tir la Religión bajo el prisma de los cristianos ortodoxos del sur de Rumanía, desde 
el punto de vista más íntimo y humano de los creyentes y religiosos, durante la ce-
lebración de la Semana Santa Ortodoxa de 2014. Esta celebración tiene la particula-
ridad de que, a diferencia de la católica, se rige por el calendario Juliano en lugar del 
Gregoriano, de tal modo que ambas coinciden una vez cada siete años, hecho que 
tuvo lugar en 2014.

Este trabajo ha sido realizado desde la festividad del Domingo de Ramos hasta el Do-
mingo de Resurrección, registrando las más importantes celebraciones de la Pascua 
Ortodoxa, donde los protagonistas han sido tanto personas anónimas del entorno 
rural como los mismos popes. Cementerios, monasterios, iglesias, etc., son algunos 
de los escenarios donde se desarrolla este trabajo documental.

Todas las fotografías han sido realizadas bajo las condiciones extremas de luz ambi-
ental de cada momento (velas, hogueras, luces tenues de Iglesias y monasterios…), 
sin apoyo de ninguna fuente de luz artificial adicional para preservar la intimidad de 
cada toma.
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Les fotografies d’aquesta exposició ens fan presents les caixes de metacrilat o vidre 
utilitzades per protegir els objectes exhibits en els museus o sales d’exposicions i 
els reflexos marginals que es generen. Si ens fixem en els dibuixos engendrats per 
les llums i les ombres que desprenen els cubs o hexaedres transparents, apareixen 
estructures geomètriques modulars primàries. Aquests reflexos no desitjats formen 
part inherent a la presentació de les mateixes obres d’art, abastant un espai que va 
més enllà dels objectes. Al fer les imatges, s’ha eliminat tota cosa aliena als objectius 
cercats, assolint la simplicitat màxima, donant lloc al que es coneix pel moviment ar-
tístic minimalista. Per confeccionar aquestes imatges, s’ha canviat el posicionament 
dels cubs respecte a la font lumínica, el punt de representació o de vista, l’angle de 
visió i la posició del pla de projecció.

Las fotografías de esta exposición nos hacen presentes las cajas de metacrilato o 
vidrio utilizadas para proteger los objetos exhibidos en los museos o salas de ex-
posiciones y los reflejos marginales que se generan. Si nos fijamos en los dibujos 
engendrados por las luces y las sombras que desprenden los cubos o hexaedros 
transparentes, aparecen estructuras geométricas modulares primarias. Estos refle-
jos no deseados forman parte inherente a la presentación de las mismas obras de 
arte, alcanzando un espacio que va más allá de los objetos. Al hacer las imágenes, se 
ha eliminado todo elemento ajeno a los objetivos buscados, logrando la simplicidad 
máxima, dando lugar a lo que se conoce como el movimiento artístico minimalista. 
Para confeccionar estas imágenes se ha cambiado el posicionamiento de los cubos 
con respecto a la fuente lumínica, el punto de representación o de vista, el ángulo de 
visión y la posición del plano de proyección.

GUILLEM TORNÈ
REFLEXIONS MARGINALS, MINIMALISME
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“Ninguém presta a devida atenção ao facto, parece que 
abstruso, de que os outros são almas também” (Fernando 
Pessoa, Livro do Desassossego).

Acostumo a fotografiar persones al carrer; transeünts 
amb els quals em creuo quan camino per diferents ciutats 
del món. La fotografia em permet capturar una dimensió 
subjacent que difícilment podria percebre a simple vista. 
És un procés híbrid que comença amb la captura digital i fi-
nalitza amb la materialització del cianotip, on la monocro-
mia i la pèrdua de detall inherents al procés contribueixen 
a emfatitzar el més essencial de les imatges. D’aquesta 
manera, sense impostura ni context, els rostres dels 
transeünts se’m revelen d’una manera inequívocament 
transcendental.

“Transeünts” és un projecte en curs iniciat el 2019.

“Ninguém presta a devida atenção ao facto, parece que 
abstruso, de que os outros são almas também” (Fernando 
Pessoa, Livro do Desassossego).

Suelo fotografiar personas en la calle; transeúntes con los 
que me cruzo cuando camino por diferentes ciudades del 
mundo. La fotografía me permite capturar una dimensión 
subyacente que difícilmente podría percibir a simple vista. 
Es un proceso híbrido que comienza con la captura digi-
tal y finaliza con la materialización del cianotipo, donde la 
monocromía y la pérdida de detalle inherentes al proceso 
contribuyen a enfatizar lo más esencial de las imágenes. 
De esta manera, sin impostura ni contexto, los rostros de 
los transeúntes se me revelan de una manera inequívoca-
mente trascendental.

 “Transeünts” es un proyecto en curso iniciado en 2019.

JOAN RAMON MANCHADO
TRANSEÜNTS
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XAVIER MANRIQUE
TRÀNSITS
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“Trànsits” està ubicat en un temps indefinit, aquell que possiblement existeix entre 
els viatges, en la frontera que hi ha entre el somni i la realitat, en un moment on els 
records, la memòria, l’horitzó i els desitjos prenen tot el protagonisme, en un espai 
difús on tot ha estat i tot està per esdevenir.

“Trànsits” está ubicado en un tiempo indefinido, aquel que posiblemente existe entre 
los viajes, en la frontera que hay entre el sueño y la realidad, en un momento donde 
los recuerdos, la memoria, el horizonte y los deseos toman todo el protagonismo, 
en un espacio difuso donde todo ha sido y todo está por convertirse. (Traducido por 
Zsolt Bátori).
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Artista multidisciplinar que casa pintura, fotografia i grafisme, ha batejat la sèrie de 
fotomuntatges que exposa com a ‘Iconoclastes’: nombroses imatges d’extensions de-
solades, altres extremes, de pinzellades post-apocalíptiques, com si Roald Amundsen 
revisqués en tons sípia per descobrir munts de pintura a l’oli, acumulacions similars a 
les d’una pinzellada gegant a l’horitzó o a les reserves de color sobre la paleta del mateix 
artista. Acumulació de pintura en potència de possibilitats múltiples. L’emperador bizantí 
Lleó XIII va ordenar destruir totes les reproduccions d’imatges de Jesús, la Verge Maria, 
els sants i tot allò que s’hi posés al davant. Ara ja no tenim emperadors, però el dis-
curs únic el substitueix a l’afany iconoclasta. D’aquí ve el joc de significants que proposa 
Torras Llorca, els exploradors de mida Ibertren, les pinzellades surrealistes, la mort de 
l’estil com a categoria folklòrica. Si la tradició és un simple calaix on ordenar les nostres 
troballes, Torras Llorca renova l’escepticisme de l’era Google.

Artista multidisciplinar que casa pintura, fotografía y grafismo, ha bautizado la serie de 
fotomontajes que expone como ‘Iconoclastas’: numerosas imágenes de extensiones 
desoladas, otras extremas, de pinceladas post-apocalípticas, como si Roald Amundsen 
reviviera en tonos sepia para descubrir montones de pintura al óleo, acumulaciones 
similares a las de una pincelada gigante en el horizonte o en las reservas de color sobre 
la paleta del propio artista. Acumulación de pintura en potencia de posibilidades múlti-
ples. El emperador bizantino León XIII ordenó destruir todas las reproducciones de imá-
genes de Jesús, la Virgen María, los santos y todo lo que se pusiera por delante. Ahora 
ya no tenemos emperadores, pero el discurso único los sustituye en el afán iconoclasta. 
De ahí, el juego de significantes que propone Torras Llorca, los exploradores de tamaño 
Ibertren, las pinceladas surrealistas, la muerte del estilo como categoría folclórica. Si la 
tradición es un simple cajón donde ordenar nuestros hallazgos, Torras Llorca renueva 
el escepticismo de la era Google.

RUBÉN TORRAS
ICONOCLASTAS
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“Mitològiques” és una proposta d’exposició de 20 fotogravats, a partir de fotografi-
es analògiques, trobant-se en la intersecció de fotografia, gravat, pintura, elements 
artístics que, integrats entre ells, formen un diàleg il·lusionant, un diàleg fantàstic, 
fins i tot oníric.

Aquesta proposta pretén donar visibilitat i empoderament, des del meu punt de vista 
plàstic, a diferents referents femenins que hom ha representat a les històries mitolò-
giques gregues i, en general, fer respectuosament visible la figura femenina.

“Deixem-nos gronxar ara per Morfeu, fill d’Hypno i Nix, que és el déu dels somnis, el 
que provoca visions als humans mentre dormen”, us hi convido.

“Mitològiques” es una propuesta expositiva de 20 fotograbados, a partir de fotografías 
analógicas, encontrándose en la intersección de fotografía, grabado, pintura, elemen-
tos artísticos que, integrados entre ellos, forman un diálogo ilusionante, un diálogo 
fantástico, incluso onírico.

Esta propuesta pretende dar visibilidad y empoderamiento, desde mi punto de vista 
plástico, a diferentes referentes femeninos que se han representado en las historias 
mitológicas griegas y, en general, hacer respetuosamente visible la figura femenina.

“Dejémonos mecer ahora por Morfeo, hijo de Hypno y de Nix, que es el dios de los sue-
ños, el que provoca visiones en los humanos mientras duermen”, os invito.

ENRIC MANONELLES
MITOLÒGIQUES

SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET-GURI DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG
DE DIMARTS A DIVENDRES DE 17-21.30H. DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS D’11-14H I DE 17-21.30H.

19



L’exposició és la col·lecció de les imatges de natura més belles premiades a MontPho-
to. Una selecció de gran reconeixement internacional i que es forma entre milers 
d’obres presentades al concurs, procedents de fotògrafs de més de 65 països.

La mostra està dividida per temàtiques que, mitjançant la creativitat i originalitat 
dels fotògrafs, ens aproximen a realitats ben diferents del món natural, sota la seva 
mirada més artística. Colors, textures, formes, espècies, flora, paisatge… ens trans-
portaran per tot el món.

El caràcter artístic de l’exposició és de gran valor, però la seva exhibició també es fa 
servir en plans pedagògics amb escoles, amb finalitats d’educació ambiental, art i 
descobriment de l’entorn.

Amb seu a Lloret de Mar, després de 27 edicions, MontPhoto s’ha convertit en una 
referència mundial per l’excel·lència exigible en tots els processos de participació i 
selecció, fonamentals per dotar la fotografia de natura de qualitat i credibilitat.
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La exposición es la colección de las imágenes más bellas de naturaleza premiadas 
en MontPhoto. Una selección de gran reconocimiento internacional y que se forma 
entre miles de obras presentadas al concurso, procedentes de fotógrafos de más de 
65 países.

La muestra está dividida por temáticas que, mediante la creatividad y originalidad de 
los fotógrafos, nos aproximan a realidades muy distintas del mundo natural, bajo su 
mirada más artística. Colores, texturas, formas, animales, flora, paisaje… nos trans-
portarán por todo el mundo.

El carácter artístico de la exposición es de gran valor, pero su exhibición también se 
utiliza en planes pedagógicos en escuelas, con fines de educación ambiental, arte y 
descubrimiento del entorno natural.

Con sede en Lloret de Mar, después de 27 ediciones, MontPhoto se ha convertido en 
una referencia mundial por la excelencia exigible en todos los procesos de participa-
ción y selección, fundamentales para dotar a la fotografía de naturaleza de calidad y 
credibilidad.

MONTPHOTO 2022

SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET-GURI DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG
DE DIMARTS A DIVENDRES DE 17-21.30H. DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS D’11-14H I DE 17-21.30H.

20

C
   R

ich
ar

d 
Pe

te
rs



COL·LECTIU HYDRONIUM
TEMPO

SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET-GURI DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG
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L’Alejandra és una fotògrafa artística, en Francesc un paisatgista amant del reportatge i 
en Miquel un fotògraf urbà. Aquest cop, el col·lectiu Hydronium ha apostat per vertebrar 
el seu treball al voltant del “TEMPS” com a tema. L’Alejandra ens presenta “PLANETA ME-
LANCOLÍA”, un temps que s’esvaeix en la nostàlgia a través d’una sèrie d’11 imatges. En 
Miquel, “TEMPS d’ESPERA”, un temps suposadament regalat en els trajectes urbans vis-
cut com a una oportunitat perduda. . I en Francesc, “CÒRSEGA VISTA DES D’UNA CÀMERA 
POLAROID”, un temps congelat en un paisatge, una arquitectura i una manera de viure.

Alejandra es una fotógrafa artística, Francesc un paisajista amante del reportaje y Miquel 
un fotógrafo urbano. Esta vez, el colectivo Hydronium ha apostado por vertebrar su traba-
jo alrededor del “TIEMPO” como tema. Alejandra nos presenta “PLANETA MELANCOLÍA”, 
un tiempo que se desvanece en la nostalgia a través de una serie de 11 imágenes. Miquel, 
“TEMPS d’ESPERA”, un tiempo supuestamente regalado en los trayectos urbanos vivido 
como una oportunidad perdida. Y Francesc, “CÒRSEGA VISTA DES D’UNA CÀMERA POLA-
ROID”, un tiempo congelado en un paisaje, una arquitectura y una manera de vivir.

Francesc Mas

@litomorales-art @m.solanellas
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Sebastiao Salgado ens presenta el projecte solidari Estimada Terra (Cara Terra). 
Aquest projecte, fruit del treball conjunt entre Joan Guerrero i Cesar Pace, compta 
amb la col·laboració de diversos fotògrafs com Rita Biagioli, Mario Catani, Francesc 
Melcioni Simona Scardina. “Estimada Terra” és, doncs, una iniciativa solidària de 
fotografia documental, centrada a fer arribar als espectadors una nova visió de la 
nostra ESTIMADA TERRA. Amb fotografies inèdites, s’ha confeccionat un llibre que 
permet al lector comprendre la bellesa del nostre món i com esdevé la nostra font de 
subsistència. Però no només això. Amb fotografies colpidores i d’una gran bellesa, el 
llibre també fa un repàs per l’impacte que l’ésser humà té sobre el planeta, mostrant 
l’empremta que el model econòmic té sobre la Terra i la seva supervivència. Un tresor 
fotogràfic apte per a tots els públics, amb imatges evocadores que mostren una gran 
sensibilitat envers la situació actual a nivell mundial. El llibre “Estimada Terra” esdevé 
doncs un testimoni que ofereix una visió de la societat actual amb imatges d’interès 
humà on es mostren contradiccions i desigualtats, que finalment repercuteixen en 
el medi ambient. 
Aquesta exposició fotogràfica serà de tipus itinerant i permetrà al públic accedir a la 
compra del llibre original. Respecte dels artífexs del projecte, Cesar Pace retrata la 
decadència del planeta tot contraposant-la als retrats en blanc i negre de Francesc 
Melcion o Joan Guerrero. Ens proporciona una visió sobre tot el que ens ofereix el pla-
neta i com es va destruint. En Joan Guerrero, per la seva part, utilitza la fotografia en 
blanc i negre per qüestionar el futur del planeta, mostrant instants capturats en llocs 
molt bells alhora que deficitaris, en un context de destrucció mediambiental creat per 
l’home. Ara bé, el missatge de “Estimada Terra” és, globalment, optimista. 

Sebastiao Salgado nos presenta el proyecto solidario Estimada Terra (Cara Terra). 
Este proyecto, fruto del trabajo conjunto entre Joan Guerrero y Cesar Pace, cuenta 
con la colaboración de varios fotógrafos como Rita Biagioli, Mario Catani, Francisco 
Melcioni Simona Scardina. “Estimada Terra” es, pues, una iniciativa solidaria de foto-
grafía documental, centrada en hacer llegar a los espectadores una nueva visión de 
nuestra ESTIMADA TIERRA. Con fotografías inéditas, se ha confeccionado un libro 
que permite al lector comprender la belleza de nuestro mundo y cómo se convierte 
en nuestra fuente de subsistencia. Pero no solo eso. Con fotografías impresionantes 
y de gran belleza, el libro también hace un repaso por el impacto que el ser humano 
tiene sobre el planeta, mostrando la huella que el modelo económico tiene sobre la 
Tierra y su supervivencia. Un tesoro fotográfico apto para todos los públicos, con 
imágenes evocadoras que muestran una gran sensibilidad hacia la situación actual a 
nivel mundial. El libro “Estimada Terra” se convierte pues en un testimonio que ofrece 
una visión de la sociedad actual con imágenes de interés humano donde se muestran 
contradicciones y desigualdades, que finalmente repercuten en el medio ambiente. 
Esta exposición fotográfica será de tipo itinerante y permitirá al público acceder a la 
compra del libro original. Respecto a los artífices del proyecto, Cesar Pace retrata la 
decadencia del planeta contraponiéndola a los retratos en blanco y negro de Francesc 
Melcion o Joan Guerrero. Nos proporciona una visión sobre todo lo que nos ofrece el 
planeta y cómo se va destruyendo. Joan Guerrero, por su parte, utiliza la fotografía 
en blanco y negro para cuestionar el futuro del planeta, mostrando instantes captu-
rados en lugares muy bellos a la vez que deficitarios, en un contexto de destrucción 
medioambiental creado por el hombre. Ahora bien, el mensaje de “Estimada Terra” 
es, globalmente, optimista. 

JOAN GUERRERO
ESTIMADA TERRA
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Els bestiaris, un gènere literari bàsicament medieval, són un tipus de llibres de recull 
de bèsties i monstres explicant la vida, els costums i la seva simbologia, farcits amb 
unes al·legories moralitzants i que es transmetien mitjançant manuscrits il·lustrats 
per tal de dotar-los d’un major atractiu. El seu origen prové del Physiologus (que vol 
dir “Història natural”), un text sobre animals que apareix al s.II dC.

Com es copiava i il·lustrava un bestiari?, en general al dictat d’un monjo que treballa-
va al Scriptorium i, freqüentment, s’afegien les il·lustracions després que el text fos 
completament transcrit.  Tenir o no tenir patrons per poder copiar en el breu espai 
que es disposava podia comportar, sovint, crear moltes figures fantasioses, fruit de 
la transcripció del text i de la imaginació de il·lustrador. 

Aquest és un treball imaginant aquesta situació, un entreteniment sense patrons per 
copiar, creant solament la imatge desitjada sense haver-la vist mai -si això és possi-
ble avui dia-, només per les referències d’un text per tal de crear un bestiari inventat, 
imaginat i inspirat en les il·lustracions i comentaris fets en els Bestiaris medievals. 
Tots aquests elements han estat creats fotogràficament per mi. Obres creades a 
partir de fotografies d’objectes, plantes, figures, graffitis i textures treballades amb 
programes d’edició fotogràfica i tot barrejat, retallat, enganxat, pintat i modificat, si 
cal construir la imatge final i aconseguir aquest resultat que presento amb el títol 
d’ANIMÀLIA bestiari il·lustrat. 

Los bestiarios, un género literario básicamente medieval, son un tipo de libros de 
recopilación de bestias y monstruos explicando la vida, las costumbres y su simbo-
logía, repletos de alegorías moralizantes que se transmitían mediante manuscritos 
ilustrados para dotarlos de mayor atractivo. Su origen proviene del Physiologus (que 
significa “Historia natural”), un texto sobre animales que aparece en el s.II dC.

¿Cómo se copiaba e ilustraba un bestiario?, por lo general al dictado de un monje que 
trabajaba en el Scriptorium y, frecuentemente, se añadían las ilustraciones después 
de que el texto fuera completamente transcrito. Tener o no tener patrones para copi-
ar en el breve espacio que se disponía podía comportar, a menudo, crear muchas fi-
guras fantasiosas, fruto de la transcripción del texto y de la imaginación de ilustrador.

Este es un trabajo imaginando esta situación, un entretenimiento sin patrones para 
copiar, creando solo la imagen deseada sin haberla visto nunca -si esto es posible 
hoy en día-, solo por las referencias de un texto para crear un bestiario inventado, 
imaginado e inspirado en las ilustraciones y comentarios hechos en los Bestiarios 
medievales. Todos estos elementos han sido creados fotográficamente por mí. Obras 
creadas a partir de fotografías de objetos, plantas, figuras, graffitis y texturas traba-
jadas con programas de edición fotográfica y todo mezclado, recortado, pegado, pin-
tado y modificado, si es necesario construir la imagen final y conseguir este resultado 
que presento con el título de ANIMALIA bestiario ilustrado.

JOAN PICANYOL
ANIMÀLIA

SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET-GURI DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG
DE DIMARTS A DIVENDRES DE 17-21.30H. DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS D’11-14H I DE 17-21.30H.

23



L’ànim de fer una col·lecció em va anar entrant amb els anys, en quedar moltes vegades 
embadalit contemplant algunes imatges de grans fotògrafs, alguns molt coneguts i 
altres no tant, que em feien preguntar el perquè no havia capturat jo mateix aquella 
imatge, de tan meva que la sentia.

I, sense adonar-me’n, vaig començar a comprar fotografia, quan en aquest país poca 
gent encara es plantejava que això pogués ser anomenat “art”. Suposo que la majoria 
de nosaltres podem recordar que, quan dèiem als amics o coneguts que “fèiem Foto-
grafia”, et contestaven “ah! jo també en faig”. Però aquí entraríem en una altra història, 
que avui no toca.

I de mica en mica, i amb gran esforç econòmic, vaig atrevir-me a comprar fotografia 
d’autors que jo admirava molt, per tenir-ho a casa, per poder gaudir d’aquella imatge 
que va cridar l’atenció al seu autor i que, tanmateix, me la cridava a mi.

La col·lecció es va anar fent important per a mi. Potser no per a un altre, perquè la ma-
nera de mirar el món és diferent per a cada persona, però per a mi sí que ho era, perquè 
vaig fer meva la manera de mirar de molts artistes que han deixat petja en aquest Art.

El ánimo de hacer una colección me fue entrando con los años, al quedar muchas ve-
ces embobado contemplando algunas imágenes de grandes fotógrafos, algunos muy 
conocidos y otros no tanto, que me hacían preguntar por qué no había capturado yo 
mismo aquella imagen, de tan mía que la sentía.

Y, sin darme cuenta, empecé a comprar fotografía, cuando en este país poca gente to-
davía se planteaba que esto pudiera ser llamado “arte”. Supongo que la mayoría de 
nosotros podemos recordar que, cuando decíamos a los amigos o conocidos que “ha-
cíamos Fotografía”, te contestaban “¡ah! yo también hago”. Pero aquí entraríamos en 
otra historia, que hoy no toca.

Y poco a poco, y con gran esfuerzo económico, me atreví a comprar fotografía de auto-
res que yo admiraba mucho, para tenerla en casa, para poder disfrutar de esa imagen 
que llamó la atención a su autor y que también me la llamaba a mí.

La colección se fue haciendo importante para mí. Quizás no para otros, porque la mane-
ra de mirar el mundo es diferente para cada persona, pero para mí sí que lo era, porque 
hice mía la manera de mirar de muchos artistas que han dejado huella en este Arte.

COL·LECCIÓ FERRAN ARTIGAS

SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET-GURI DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG
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“Un Nou Alè” presenta mamífers marins que he trobat als territoris francesos del pla-
neta. Ens recorda la bellesa d’aquests territoris, però també la seva fragilitat i la gran 
responsabilitat que França té envers els seus territoris. Cada país és responsable de 
la conservació del planeta.

Hi ha un llibre que acompanya l’exposició del mateix títol. El pròleg està escrit per 
Jean-Louis Etienne, el primer home que va assolir el Pol Nord en solitari.

«Amb la meva família, a més de mariner i submarinista a la Marina francesa, he vi-
atjat molt. També he viscut a l’estranger durant diversos períodes de la meva vida.

Més recentment vaig anar a les Terres Australs i Antàrtiques franceses. Allà vaig 
tractar de mirar als ulls als animals salvatges, que són els emblemes d’una Terra 
viva, fràgil i moribunda alhora, però portadora encara d’una increïble i meravellosa 
diversitat.»

Amb “Un nou alè” vull transmetre un missatge d’esperança. Avui sembla que aixe-
quem les mans com si tot estigués perdut, com si tots els homes fossin dolents i com 
si la Terra estigués definitivament condemnada. Hem de continuar sent fatalistes?

“Un Nuevo Aliento” presenta mamíferos marinos que he encontrado en los territorios 
franceses del planeta. Nos recuerda la belleza de estos territorios, pero también su 
fragilidad y la gran responsabilidad que Francia tiene para con sus territorios. Cada 
país es responsable de la conservación del planeta.

Hay un libro que acompaña a la exposición del mismo título. El prólogo está escrito 
por Jean-Louis Etienne, el primer hombre que alcanzó el Polo Norte en solitario.

«Con mi familia, además de marinero y submarinista en la Marina francesa, he via-
jado mucho. También he vivido en el extranjero durante varios periodos de mi vida.

Más recientemente fui a las Tierras Australes y Antárticas francesas. Allí traté de mi-
rar a los ojos a los animales salvajes, que son los emblemas de una Tierra viva, frágil 
y moribunda a la vez, pero portadora aún de una increíble y maravillosa diversidad.»

Con “Un nuevo aliento” quiero transmitir un mensaje de esperanza. Hoy parece que 
levantamos las manos como si todo estuviera perdido, como si todos los hombres 
fueran malos y como si la Tierra estuviera definitivamente condenada. ¿Debemos 
seguir siendo fatalistas?

GRÉGORY POL
UN NOUVEAU SOUFFLE 
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RODRIGO FLECHOSO
ANVERSO & REVERSOS (2016-PRESENTE)

SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET-GURI DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG
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“Anvers & Reversos” aprofundeix en la pràctica de l’autoretrat. Enfront de la idea 
preconcebuda de l’obtenció, per mitjà d’aquest exercici, d’una única imatge comple-
tament definitòria on l’individu queda tancat íntegrament, el que aquí presento és la 
dispersió d’aquest últim entre les seves múltiples reproduccions, les quals es van so-
lapant a les ja existents al mateix temps que acaben per allunyar-se del seu referent. 
Aquest allunyament progressiu es dona gràcies a l’ús de tècniques de reproducció per 
contacte (com el buidatge, el CNC o el revelat analògic) i a l’omnipresència de materi-
als que juguen amb la transparència, el fet de ser translúcid o la refracció de la llum.

“Anverso & Reversos” ahonda en la práctica del autorretrato. Frente a la idea pre-
concebida de la obtención, por medio de este ejercicio, de una única imagen com-
pletamente definitoria donde el individuo queda encerrado en su totalidad, lo que 
aquí presento es la dispersión de este último entre sus múltiples reproducciones, 
las cuales se van solapando a las ya existentes al tiempo que terminan por alejar-
se de su referente. Este alejamiento progresivo se da gracias al empleo de técnicas 
de reproducción por contacto (como el vaciado, el CNC o el revelado analógico) y a 
la omnipresencia de materiales que juegan con la transparencia, la traslucidez o la 
refracción de la luz. 
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FRAGMENTS  
Tot i que molta gent creu que va aparèixer en l’era digital, el fotomun-
tatge existeix pràcticament des de la invenció de la fotografia. Ja a fi-
nals del segle XIX molts fotògrafs utilitzaven la doble exposició per fer 
retrats pòstums d’algun difunt amb un familiar encara viu. 

En arribar la fotografia als mitjans de comunicació impresos durant 
els anys vint, artistes com Hannah Höch van extreure tot el suc de les 
imatges impreses per crear-ne d’altres mitjançant el collage.

L’alumnat de 2n de Batxillerat d’Arts s’ha inspirat en obres Dadaistes i 
Pop per crear els seus fotomuntatges tot treballant la relació de Calella 
amb el cinema.

CIANOTÍPIES DADAISTES  
En aquesta proposta, l’alumnat de primer de batxillerat ha usat la tèc-
nica de la cianotipia per a treballar el fotomuntatge a partir de les obres 
de Claude Cahun, Hannah Höch i el dadaisme.

A partir del joc amb les imatges,amb les proporcions i la manipulació 
de la realitat, hem treballat temes com la identitat, la propaganda po-
lítica i l’art com a activisme.

FRAGMENTS  
A pesar de que mucha gente cree que apareció en la era digital, el fotomontaje existe prácticamente 
desde la invención de la fotografía. Ya a finales del siglo XIX muchos fotógrafos utilizaban la doble 
exposición para hacer retratos póstumos de algún difunto con un familiar todavía vivo. 

Al llegar la fotografía a los medios de comunicación impresos durante los años veinte, artistas como 
Hannah Höch extrajeron todo el potencial de las imágenes publicadas para crear otras mediante el 
collage.

El alumnado de 2.º de Bachillerato de Artes se ha inspirado en obras Dadaístas y Pop para crear sus 
fotomontajes trabajando la relación de Calella con el cine.

CIANOTÍPIES DADAISTES  
En esta propuesta, el alumnado de primero de bachillerato ha usado la técnica de la cianotipia para 
trabajar el fotomontaje a partir de las obras de Claude Cahun, Hannah Höch y el dadaismo.

A partir del juego con las imágenes,con las proporciones y la manipulación de la realidad, hemos 
trabajado temas como la identidad, la propaganda política y el arte 

INSTITUT EUCLIDES
FRAGMENTS - CIANOTÍPIES DADAISTES
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Escales d’hotel? Correcte. En aquesta exposició fotogràfica d´alguns dels integrants 
de l’Associació Fotogràfica Planeta Insòlit, l’entitat 101 de la Federació Catalana de 
Fotografia, el que s’ha perseguit és mostrar la bellesa de les escales d’alguns dels 
hotels més emblemàtics de Barcelona. No cal anar més lluny, no cal recórrer a Europa 
o altres indrets; de vegades, el que és bonic està més a prop nostre del que pensem.

Amb el permís escrit dels directors d’aquests hotels, s’han fotografiat algunes 
d’aquestes escales, revelant formes de proporció aúrea, presents a la natura, usa-
des pels grans artistes del passat, i que es veu en tota la seva esplendor en aquests 
exemples.

¿Escaleras de hotel? Correcto. En esta exposición fotográfica de algunos de los inte-
grantes de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito, la entidad 101 de la Federación 
Catalana de Fotografía, lo que se ha perseguido es mostrar la belleza de las escaleras 
de algunos de los hoteles más emblemáticos de Barcelona. No hace falta ir más lejos, 
no hace falta recurrir a Europa u otros lugares; a veces, lo hermoso está más cerca de 
nosotros de lo que pensamos.

Con el permiso escrito de los directores de estos hoteles, se han fotografiado algunas 
de estas escaleras, revelando formas de proporción aúrea, presentes en la naturale-
za, usadas por los grandes artistas del pasado, y que se ve en todo su esplendor en 
estos ejemplos. 

SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET-GURI DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG
DE DIMARTS A DIVENDRES DE 17-21.30H. DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS D’11-14H I DE 17-21.30H.

ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA PLANETA INSÓLIT0
ESCALES D’HOTELS DE BARCELONA
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50 ANYS DE LLIGA FOTOGRÀFICA SOCIAL 
DE FOTO-FILM CALELLA

SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET-GURI DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG
DE DIMARTS A DIVENDRES DE 17-21.30H. DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS D’11-14H I DE 17-21.30H.

La Lliga Social de Fotografia és una competició fotogràfica a la qual hi poden participar els 
socis de l’entitat. En alguna ocasió especial, també l’hem feta oberta a tots els aficionats 
en general.

La Lliga Social estava pensada com un laboratori creatiu d’experimentació de noves formes 
d’entendre, llegir, fer i presentar imatges fotogràfiques. Una bona part de participants, però, 
el que consideren més important és la puntuació. Tant per uns com pels altres aquesta 
competició ha estat sempre una immillorable fórmula de treball continuat, tota vegada que 
obliga a presentar una obra fotogràfica cada mes, generalment d’octubre a maig.

Hem passat per diferents èpoques decidint si incloure o no els temes obligats, creant dife-
rents categories, si separàvem el color del blanc i negre, si continuàvem amb l’apartat de 
diapositives, si feien de jurat els mateixos participats o es convidaven jurats d’altres agru-
pacions... Totes aquestes deliberacions són també l’amanida i guarnició d’aquesta compe-
tició. La Lliga es modifica i es va adaptant als canvis que el món de la imatge viu a cada 
moment. Recordem que també, durant uns anys, teníem una Lliga Juvenil pels aficionats 
més joves de l’entitat. El més important, però, de totes aquestes qüestions és que la Lliga 
ha demostrat ser la manera més idònia d’obrir nous camins als socis que estimen la foto-
grafia. La primera Lliga (1974) la va guanyar en Joaquim Sitjà. 

Aquesta Lliga del Cinquantenari (2022/2023) és oberta i té dos apartats: el normal, modali-
tat Paper (més digital per comentar), i una altra només Digital per facilitar la participació de 
tots els aficionats i fotògrafs en general. Serà tota una experiència. 

La Liga Social de Fotografía es una competición fotográfica donde pueden participar los 
socios de la entidad. En alguna ocasión especial, se ha abierto a todos los aficionados en 
general.

Se pensó como un laboratorio creativo para experimentar nuevas fórmulas de entender, 
leer, realizar y presentar imágenes fotográficas. Aunque la mayor parte de participantes 
consideran más importante la puntuación obtenida. Igualmente, para unos que para los 
otros esta competición ha sido siempre una inmejorable fórmula de trabajo continuado, ya 
que obliga a presentar una obra fotográfica cada mes, generalmente de octubre a mayo.

La Liga ha pasado por diferentes épocas decidiendo si incluir o no temas obligados, crear 
diferentes categorías, separar el blanco i negro del color, seguir o no con el apartado de 
diapositivas, si actuaban de jurados los mismos participantes o invitábamos a jurados de 
otras agrupaciones. Todas estas deliberaciones son el aperitivo, la salsa y la guarnición de 
nuestra competición. La Liga se modifica y se va adaptando a los diversos cambios que el 
mundo de la imagen vive en cada momento. Queremos recordar, asimismo, que durante 
unos años se creó una Liga Juvenil para los aficionados más jóvenes de la entidad. La parte 
más importante de todas estas cuestiones es que la Liga ha demostrado ser la forma 
más idónea para abrir nuevos caminos a los socios y aficionados que aman la fotografía. 
Joaquim Sitjà fue el ganador de la primera Liga Social (1974).

Esta Liga del 50 Aniversario (2022-2023) está abierta a la de participación de todos los 
aficionados a la fotografía y tiene dos apartados: el normal, formato Papel (más digital 
para comentar), y otro solamente Digital para facilitar la participación de todos los autores 
y fotógrafos aficionados en general. Será una buena experiencia.

29

LLISTA GUANYADORS 1974-2022

- Enric Munrabà (10)
- Quim Botey (9) 
- Joan Buch (7) 
- JM Colomer Mir i Francisco Escarmena (3)
- Josep Maria Saurí i Quico Gavara (2)
- Joaquim Sitjà, Mateu Vives, Joan Comas, Antoni Puignou, 
 Josep Maria Salvat, Pere Massuet, Joan Marlet, Quim Bigas, 
 Josep Làzaro, Guillem Torné, Vicente Peiró, Josep Masnou, 
 Robert Lluís, Francesc Carrión, Sergi Cugat i Carmen Conde (1).

C   Enric Munrabà



Des de Tres al Cub, Associació que va néixer al 2003 a Calella per fomentar la DANSA 
a la nostra ciutat, volem aprofitar el marc incomparable de la celebració del DID (Dia 
Internacional de la Dansa) per fer una exposició de fotografies, amb la inestimable 
col.laboració de Foto-film Calella, que vol ser un homenatge i reconeixement a totes 
aquelles persones de Calella que estan i han estat vinculades professionalment amb 
la Dansa en algun moment de la seva vida, persones que han fet de la Dansa, la seva 
professió i la seva passió. Persones de Calella que han fet i fan bategar la Dansa a 
casa nostra i a d’altres llocs del país i del món.

Desde Tres al Cub, Asociación que nació en 2003 en Calella para fomentar la DANZA 
en nuestra ciudad, queremos aprovechar el marco incomparable de la celebración 
del DID (Día Internacional de la Danza) para realizar una exposición de fotografías, 
con la inestimable colaboración de Foto-film Calella, que quiere ser un homenaje y 
reconocimiento a todas aquellas personas de Calella que están o han estado vincu-
ladas profesionalmente con la Danza en algún momento de su vida, personas que 
han hecho de la Danza, su profesión y su pasión. Personas de Calella que han hecho y 
hacen latir la Danza en nuestra Ciudad, en nuestro país y en otros lugares del mundo.

PLAÇA DE L’AJUNTAMENT DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG

FOTO-FILM CALELLA
A CALELLA, LA DANSA BATEGA
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La del Festimatge no seria una exposició completa si faltessin imatges representa-
tives 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, par-
ticipen 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. 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 tra-
bajada 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.

LLISTA AUTORS DE LA LLIGA 2022-2023 - LISTA AUTORES DE LA LIGA 2022-2023

Miquel Alcaraz - Joan Maria Arenaza - Quim Botey - David Bou - Joan Buch - Josep Lluis Escudero - Josep Maria Colomer - Francisco Escarmena - Josep Lluís Fillat - Xavier 
García Robert Lluís - Jordi López - Toni López - Glòria Masferrer - Marçal Mora - Albert Puche - Rossend Ribas - Xavier Rigola - David Rigau - Francisco Rojas - Maria Si-
monova - Xavier Salicrú - Toni Santarén - Quicu Gavara - Pedro J. Egbi - Josep Maria Saurí - Alfred Lieury - Jaume Estapé - Vicky Planas - Andreu Noguero - Magda Llorenç 
Jordi Egea - Vicente Peiró - Joan Serrano - Joan López - Silvia Vidal - Manel González - Françesc Carrión - Jordi Gilabert - Joan Legaz - Antonia Borrás - Laia Canaleta - Antoni 
Mañosas - Francisco Almendros - Joan Mimó - Enric Marré

LA LLIGA AL CARRER
50a LLIGA SOCIAL DE FOTOGRAFIA DE FOTO-FILM CALELLA 2022/2023

FESTIMATGE 2023. FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG

RELACIÓ DE COMERÇOS DE LA CAMPANYA  FESTIVAL FESTIMATGE

1 Viatges Startour - c/ Jovara, 54-56
2 Perfumeria Xaloc - c/ Església, 119
3 Porti - c/ Església, 136
4 Regals Marina - c/ Església, 156
5 MiFarma Online - c/ Església, 134
6 Can Nogué - c/ Sant Antoni, 56
7 2spais - c/ Amadeu, 103
8 Los Extremeños - c/ Esglesia, 129
9 Cinc Sentits - c/ Amadeu, 98
10 Papereria Roger - c/ Amadeu, 7
11 Intersport Marquès - c/ Església, 179
12 Aromes - c/ Església, 141
13 Xoc l’Esport - c/ Església, 80
14 Llibreria La LLopa - c/ Sant Joan, 62
15 Papereria Nogueras - c/ Amadeu, 64
16 Belles Arts i Manualitats Àngels - c/ Amadeu, 38
17 Renard - c/ Església, 180-182
18 Optimus Ferreteria Gallart - c/ San Joan, 48
19 Electrosol - c/ Sant Pere, 101

20 Pastisseria Sauleda - c/ Sant Joan, 61
21 Jardí - c/ Jovara , 315
22 Perruqueria Salvi - c/ Sant  Pere, 24
23 Joieria Mediterrània - c/ Església, 127
24 Carnisseria Ca l’Anna - c/ Amadeu, 57
25 Carnisseria Montse - c/ Costa Fornaguera, 122
26 Sanucan - c/ Bruguera, 64  
27 Italy Coffee Calella - c/ Església, 164
28 Joguines La Esmeralda - c/ Bruguera,  128
29 Fotos Nuyen - c/ Balmes, 50
30 El Tall - c/ Romani, 29
31 SERHS Serveis Gestiona - c/ Església, 343
32 Línia Viva - c/ Església,  57
33 DT Detalles - c/ Església, 256
34 Pastisseria J. Ramirez - c/ Sant Isidre, 29
35 Oleo & Teca - c/ Església,  58
36 Dolceria Carmela - c/ Indústria, 89
37 Òptica Claramunt - c/ Església, 210

31

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

1  Viatges Startour 
2  Perfumeria Xaloc
3  Porti 
4  Regals Marina
5  MiFarma Online 
6  Can Nogué 
7  2spais 
8  Los Extremeños
9 Cinc Sentits
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 Optimus Ferreteria Gallart
19  Electrosol 
20  Pastisseria Sauleda

21  Jardí 
22  Perruqueria Salvi 
23  Joieria Mediterrània 
24  Carnisseria Ca l’Anna 
25  Carnisseria Montse 
26  Sanucan 
27  Italy Coffee Calella 
28  Joguines La Esmeralda 
29  Fotos Nuyen 
30  El Tall 

31  SERHS Serveis Gestiona
32  Línia Viva
33  DT Detalles
34  Pastisseria J. Ramirez
35  Oleo & Teca 
36  Dolceria Carmela 
37  Òptica Claramunt 
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1 La Fàbrica
2 Can Saleta
3 Sala Mozart

Sales de projeccions 

31  SERHS Serveis Gestiona
32  Línia Viva
33  DT Detalles
34  Pastisseria J. Ramirez
35  Oleo & Teca 
36  Dolceria Carmela 
37  Òptica Claramunt 

1  Hotel Volga
2  Hotel Balmes
3  Hotel Les Palmeres
4  Hotel Marítim
5  HTOP Calella Palace

Hotels

1

2

8

9

10

1112

13

14

15

16

17

18

30

31

19

20

2122

23

25

36

37

29

32

28

33

27

2

3

1  Ajuntament Vell
2  La Fàbrica

Sales d’exposició 
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FÀBRICA LLOBET-GURI

SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET-GURI DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG
DE DIMARTS A DIVENDRES DE 17-21.30H. DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS D’11-14H I DE 17-21.30H.

Tal i com ja es va fer l’any passat, i atès que van tenir molt bona aco-
llida, s’han organitzat visites guiades a les exposicions de fotografia. 
Les visites es faran a la Fàbrica Llobet-Guri, on es troben 23 exposi-
cions, i aniran a càrrec de Guillem Torné, Professor en Belles Arts.
Tindran lloc els diumenges 2, 9,16, 23 i 30 d’abril a les 12:00 hores i 
a les 18:00 hores.
Cal fer reserva prèvia
INSCRIPCIONS: QUIM 646 65 35 02

Tal y como ya se hizo el año pasado, y dado que tuvo muy buena 
acogida, se han organizado unas visitas guiadas a las exposiciones 
de fotografía. 
Las visitas se harán en la Fábrica Llobet-Guri, donde se encuentran 
23 exposiciones, e irán a cargo de Guillem Torné, Profesor en Bellas 
Artes. 
Tendrán lugar los domingos 2, 9,16, 23 i 30 de abril a las 12.00 horas 
y a las 18.00 horas.
Es necesario realizar reserva previa 
INSCRIPCIONES: QUIM 646 65 35 02 

VISITES GUIADES
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CAN SALETA. 11 I 18 D’ABRIL
19:00H

PRESENTACIÓ LLIBRES

El tema d’aquest llibre és la comunicació mitjançant imatges. Es fonamenta en les inquietuds i dubtes 
que apareixen en la realització i lectura d’imatges, per tant, destinat a totes les persones que pretenen 
relacionar-se de manera correcta amb les representacions (fotografies, dibuixos, pintures, cine, etc.). 
En ell tractem la realitat i la percepció per poder comprendre com funcionen les diferents formes de 
representació. Està farcit d’exemples i imatges que fan que sigui de fàcil comprensió. Moltes de les 
il·lustracions pertanyen a les exposicions que s’han presentat en el Festimatge, Espai Clos (el far) i Refle-
xions (minimalisme conceptual). S’ha utilitzat la fotografia pel seu caràcter precís, que no deixa dubtes 
respecte a la no observança de les lleis de la representació central, entenent-la com a eina de dibuix. El 
llibre té un format de 23,5 x 21,5 cm, amb 216 pàgines i unes 150 il·lustracions.

El tema de este libro es la comunicación mediante imágenes. Se fundamenta en las inquietudes y dudas 
que aparecen en la realización y lectura de imágenes, por tanto, destinado a todas las personas que 
pretenden relacionarse de manera correcta con las representaciones (fotografías, dibujos, pinturas, cine, 
etc.). En él, tratamos la realidad y la percepción para poder comprender cómo funcionan las diferentes 
formas de representación. Está plagado de ejemplos e imágenes que hacen que sea de fácil compren-
sión. Muchas de las ilustraciones pertenecen a las exposiciones que se han presentado en el Festimatge, 
Espai Clos (el faro) y Reflexiones (minimalismo conceptual). Se ha utilizado la fotografía por su carácter 
preciso, que no deja dudas respecto a la no observancia de las leyes de la representación central, en-
tendiéndola como herramienta de dibujo. El libro tiene un formato de 23,5 x 21,5 cm, con 216 páginas 
y unas 150 ilustraciones.

Este libro nació del amor por las personas y el respeto por la Tierra. Porque el amor por la gente es el 
amor por el planeta. Queríamos mostrar al máximo las diferentes caras, las contradicciones, los sufrimi-
entos de las personas y del medio ambiente. Cesare Pace - Joan Guerrero. 
“En nombre del imparable crecimiento de la riqueza y el bienestar, el mundo entero se ha olvidado de que 
somos huéspedes de un planeta que estamos devastando. La contaminación incontrolada causada por 
la necesidad de producir, cada vez más, está envenenando la tierra y el agua. Los campos se están empo-
breciendo por una agricultura y una industria que han perdido el respeto por la tierra”. Sebastiao Salgado.

Aquest llibre va néixer de l’amor per les persones i el respecte per la Terra. Perquè l’amor per la gent és 
l’amor pel planeta. Volíem mostrar al màxim les diferents cares, les contradiccions, els patiments de les 
persones i del medi ambient. Cesare Pace - Joan Guerrero.
“En nom de l’imparable creixement de la riquesa i el benestar, el món sencer s’ha oblidat que som hostes 
d’un planeta que estem devastant. La contaminació incontrolada causada per la necessitat de produir, 
cada cop més, està enverinant la terra i l’aigua. Els camps s’estan empobrint per una agricultura i una 
indústria que han perdut el respecte per la terra”. Sebastiao Salgado.

SOBRE LA REPRESENTACIÓ
UNA ULLADA A LA GRAMÀTICA DE LES IMATGES
GUILLEM TORNÉ AGUSTÍ

CAN SALETA. 11 D’ABRIL A LES 19:00H

CAN SALETA. 18 D’ABRIL A LES 19:00H
CARA TERRA. ESTIMADA TERRA
JOAN GUERRERO
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Dins les activitats del Festimatge, aquest any hi afegim un taller il·lustratiu i pràctic de 
les tècniques utilitzades en els estudis de fotografia... Il·luminació, enquadraments, 
flash, llum ambiental, enfocament... Tota aquesta instrucció teòrica, anirà completada 
a la pràctica amb una model femenina per interpretar els coneixements i les tècniques 
de la teoria escènica d’estudi... Indispensable portar la càmera, esclar... Tots els com-
plements que siguin necessaris els hi posarem nosaltres... Estem segurs que sabreu 
aprofitar aquesta oportunitat de realitzar i aconseguir un important arxiu de molt bo-
nes i especials fotografies...

Una de las actividades que este año añadimos a nuestro Festimatge es un taller ilus-
trativo y práctico de las técnicas que se utilizan en los estudios fotográficos… Ilu-
minación, flash, luces ambientales, focos, encuadres… Todas estas instrucciones, las 
practicaremos complementándolas con una modelo femenina para, de esta manera, 
interpretar los conocimientos y técnicas de la teoría escénica… Evidentemente es in-
dispensable que uséis vuestra propia cámara…Todos los complementos necesarios 
corren de nuestra cuenta… No desaprovechéis esta oportunidad de realizar y conse-
guir un importante álbum de muy buenas e interesantes fotografías …   

FESTIMATGE 2023. FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG

TALLER - CONEIXEMENT ESTUDI FOTOGRÀFIC
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QUIM BOTEY

FÀBRICA LLOBET-GURI. ESTUDI FOTO-FILM CALELLA DISSABTE 15 D’ABRIL 
DE 09.30 A 13:00H. PLACES LIMITADES • INSCRIPCIONS: QUIM 646 65 35 02 



Hola a tots els amants de la fotografia!

Estàs cercant millorar les teves habilitats fotogràfiques? Vols aprendre més 
sobre les darreres tendències en tecnologia de càmeres? Tenim just el que 
necessites!

En aquest taller descobriràs els avantatges de les càmeres fotogràfiques 
sense miralls davant de les càmeres fotogràfiques de format rèflex.

En aquest taller, explorem les diferències entre aquests dos tipus de càme-
res, i us mostrarem per què les càmeres sense miralls són l’elecció preferida 
dels fotògrafs professionals i aficionats avançats.

Aprendràs com les càmeres sense mirall són més compactes i lleugeres, cosa 
que les fa ideals per a viatges i aventures a l’aire lliure.

També descobriràs com la tecnologia d’enfocament automàtic avançat, la ve-
locitat de tret i la qualitat d’imatge de les càmeres sense mirall et permeten 
capturar imatges increïbles en qualsevol situació.

El nostre taller serà impartit per en Joan Tudó, fotògraf professional amb 
anys d’experiència en fotografia social, publicitat i moda, i coneixedor de tots 
dos formats de càmeres. T’ensenyarà tot el que necessites saber sobre com 
fer servir una càmera sense mirall per capturar imatges impressionants i com 
treure el màxim partit del teu equip d’una manera pràctica.

A més, podrem veure-ho de forma pràctica en una sessió fotogràfica amb 
una model.

L’esdeveniment és gratuït, encara que requereix de registre al següent enllaç: 
https://fotok.es/blog/fusion-tecnologia-y-arte-festimatge-con-joan-tudo/
ENTRE TOTS ELS REGISTRATS SORTEJAREM UN REFLECTOR PROFOTO.

¡Hola a todos los amantes de la fotografía! 

¿Estás buscando mejorar tus habilidades fotográficas? ¿Quieres aprender 
más sobre las últimas tendencias en tecnología de cámaras? ¡Tenemos justo 
lo que necesitas!

En este taller, descubrirás las ventajas de las cámaras fotográficas sin espe-
jos frente a las cámaras fotográficas de formato réflex.

En este taller, exploramos las diferencias entre estos dos tipos de cámaras, y 
te mostraremos por qué las cámaras sin espejos son la elección preferida de 
los fotógrafos profesionales y aficionados avanzados.

Aprenderás cómo las cámaras sin espejo son más compactas y ligeras, lo que 
las hace ideales para viajes y aventuras al aire libre.

También descubrirás cómo la tecnología de enfoque automático avanzado, 
la velocidad de disparo y la calidad de imagen de las cámaras sin espejo te 
permiten capturar imágenes increíbles en cualquier situación.

Nuestro taller será impartido por Joan Tudó, fotógrafo profesional con años 
de experiencia en fotografía social, publicidad y moda, y conocedor de ambos 
formatos de cámaras. Te enseñará todo lo que necesitas saber sobre cómo 
usar una cámara sin espejo para capturar imágenes impresionantes y cómo 
sacar el máximo partido de tu equipo de una forma práctica.

Además, podremos verlo de forma práctica en una sesión fotográfica con una 
modelo.

FESTIMATGE 2023. FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG

TALLER - FUSIONA ART I TECNOLOGIA

37

JOAN TUDÓ

SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET-GURI
DISSABTE 22 D’ABRIL DE 17:00 A 19:00H. 
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DILLUNS DIA 3 D’ABRIL
SALA MOZART (CARRER ESGLÉSIA, 91)

El Jurat d’aquesta edició està format per:
Sandra Forn (Directora de Cinema) 
Lluís Valentí (Director de Girona Film Festival) 
Gustavo Enrique Castillo (Membre del Cine-Club de Sant Pol)

TARDA: 19.00 HORES

LES TRES GRÀCIES de Lena Castell. Ficció - 16 minuts
Actrius: Ona Vives, Clàudia Codony, Júlia Molero.

SOLO UN ENSAYO d’Hugo Sanz. Ficció - 9 minuts 
Actors/Actrius: Carmen Barrantes, Jorge Usón, Inés i  Violeta Sanz Gordo.

MESA PARA 3 d’Álvaro G. Company i Meka Ribera. Ficció - 12 minuts  
Actors/Actrius: Alexandra Masangkay, LuisMottola, NachoGuerreros, PacoTous, Nerea 
Garmendia, Luis Zahera.

TORNAR A CASA d’Ariadna Pastor. Ficció - 14 minuts 
Actors/Actrius: Olivia Armengol, Clara Armengol, Ariadna Pastor.

COLOR d’Eva Jakubovska. Ficció - 8 minuts
Actors/Actrius: Jesús Naranjo, Agustina Rodríguez, Emilio Macías,  
Silvercloud Okpamen, Eva Jakubovska, María D. Bautista, Alba Luna Moreira.  

UN PARELL DE CANÇONS DESPRÉS de Jaume Carrió. Ficció - 20 minuts
Actors/Actrius: Joan Aguiló, Aina Zanoguera.

NIT: 21.30 HORES

AYÚDAME de Cristian Beteta. Ficció - 16 minuts
Actors/Actrius:  Pedro Casablanc, Dafnis Balduz, Georgina Late, César Mateo, Xavier Teixedó.

XUN d’Àngel Tirado. Ficció - 19 minuts
Actors/Actrius: Chacha Huang, Juanfra Juárez, Tamara Arias, Irene Pérez, Ismael Vázquez.

LA SALUD NAUFRAGA EN LA FRONTERA SUR d’Alba Villen. Documental - 12 minuts

A ENTREVISTA de Fernando Tato i Susana Sampedro. Ficció - 10 minuts
Actors/Actrius: Silvia Lorenzo, Martina Stetson, Rebeca Zajac, Ana González. 

SUELTA de Javier Pereira. Ficció - 20 minuts
Actors/Actrius: Olivia Baglivi, Eduardo Lloveras, Alex Portela, María Jaimez, Natalia Rodríguez
José Milán, Álvaro Monje, Javier Ballesteros.

29è TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES

FESTIMATGE 2023. FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG

PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES
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DIMARTS DIA 4 D’ABRIL
SALA MOZART (CARRER ESGLÉSIA, 91)

TARDA: 19.00 HORES

ENERO DEL 66 de Jaime García. Ficció - 14 minuts
Actors/Actrius: Quique Durio, Mar Galera, Pedro López, Juan Ángel Pérez, Álex Navarro.

DESCENSO de Gerardo de la Fuente. Animació - 3 minuts
Millor Curtmetratge d’Animació Amateur

NONNA de Paco Sepúlveda. Ficció - 20 minuts
Actors/Actrius: Teresa del Olmo, Isabel Genís, Carmen Navarro, Nacho Olaizola, Pablo Medina.

AMOURS SYNTHÉTIQUES de Sarah Heitz de Chabaneix. Ficció - 24 minuts
Actors/Actrius: Françoise, Miquelis, Charles Clément, Tiphaine, Daviot.

QUIÉN de Carlos Martin. Ficció - 18 minuts
Actors/Actrius: Sara Sálamo, Carlos Martín, Trisha Fernández, Elena Ballesteros, 
Maximiliano Márquez.

NIT: 21.30 HORES

CEMENTO Y ACERO d’Oriol Villar.  Ficció - 17 minuts
Actors: Luis Tosar,  Daniel Guzmán.
Millor Direcció

EL DESPERTAR DE LOS JÓVENES de Sergio García. Documental - 10 minuts

ROMPENTE d’Eloy Domínguez. Ficció - 25 minuts
Actors/Actrius: Sergio Baleirón, Soraya Luaces, Vicente Mohedano.

FRÍA de David Sainz. Ficció - 4 minuts
Actors/Actrius: Kike Pérez, Raquel Carrillo.

ALEGRE Y OLÉ de Clara Santaolalla. Ficció - 19 minuts
Actors/Actrius: Mireia Oriol, Luisa Gavasa, Àngels Bassas, Marcos Toro, María Fda. Varela.

29è TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES
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29è TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES

FESTIMATGE 2023. FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG

DIMECRES DIA 5 D’ABRIL
SALA MOZART (CARRER ESGLÉSIA, 91)

NIT: 21.30 HORES

OUR  VOICES de Natxo Lenza. Documental - 18 minuts

CAN GARDELL de Sílvia Subirós i Florencia Alberti. Ficció - 22 minuts
Actors/Actrius: María Sala, Tomás i María Gardell, Pilar Ventura.
Millor Curtmetratge en Català

TALIÓN de José Manuel  Meneses. Ficció - 13 minuts
Actors/Actrius: Salomé Peña, Jennifer Baldoria, Helena Conhache, Jorge Bódalo.

ÁPICE de Cándido Pérez de Armas. Ficció - 5 minuts
Actors/Actrius: Abrahám Gómez, Sonya Durango, Maximiliam Crespo, Carmen Martell.

DIOS TE SALVE MARÍA de Julie i Estel Soard i Noelia Fluxá. Ficció - 18 minuts
Actors/Actrius: Irene Rojo, Patricia Aroa, Sergio Checa, Matilde Lladó, Adara Checa.

PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES
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29è TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES

FESTIMATGE 2023. FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG

DIMARTS DIA 11 D’ABRIL
SALA MOZART (CARRER ESGLÉSIA, 91)

TARDA: 19.00 HORES

EL RELLOTGE DEL MEU PARE de Francesc Palau. Ficció - 12 minuts
Actors/Actrius: Joaquim Palau, Olga Vinyeta, Cristina Ruíz.

A MOR de Virna Esteva. Ficció - 9 minuts
Actors/Actrius: Modest Luis, Iker Urgoiti, Juana Uriszar.

SPIRICOM de Rubén H. Pérez i Carmen Nogueroles. Ficció - 13 minuts
Actors/Actrius:  Carmen Nogueroles, Markus Oberhauser.

LIBAN “Cruïlla de civilitzacions” de Joaquim Clos. Documental - 25 minuts

ESPINAS d’Iván Sáinz. Ficció - 15 minuts
Actors/Actrius: Aitana Sánchez Gijón,  Julieta Serrano, José Sacristán.
Millor Interpretació

180 Cº de Joséphine Vendeville i Cleménce Bellet. Animació - 2 minuts

NIT: 21.30 HORES

MEMORIAS DE MI d’Ángel M. Pecci. Ficció - 11 minuts
Actors/Actrius: Sandra Cepeda, Paca López.

NO HAY FANTASMAS de Nacho Solana. Ficció - 14 minuts
Actors/Actrius: Catalina Sopelana, Agus Ruíz, Loli Astoreka.

CUENTAS DIVINAS d’Eulalia Ramón. Ficció - 12 minuts
Actors/Actrius: Celia Freijeiro, Fele Martínez, Marina San José.

SOLO d’Alberto Gross. Ficció - 20 minuts
Actors/Actrius: Aitor Valades, Pablo Molinero, Carlos Olalla.
Millor Argument-Ficció i Millor Guió

ELLIE de Fernando Bonelli. Ficció - 19 minuts
Actors/Actrius: Verónica Moral, Jorge Kent, Liz Lobato, María Zuheros, Montse Pla
Bernabé Fernández, Usha Jadhaw.

PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES
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FESTIMATGE 2023. FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG

DIMECRES DIA 12 D’ABRIL
SALA MOZART (CARRER ESGLÉSIA, 91)

NIT: 21.00 HORES

Seguint l’exemple de l’any passat, ens ha semblat indispensable incloure a la programació de 
curtmetratges del Festimatge una representació del cinema que duem a terme des de la nostra 
entitat. 
El documental “ENDERROCS”de l’any 2016 recull alguns dels diferents enderrocs que ha patit 
la nostra ciutat (Fábrica de pastes Saula, Església de l’Escola Pia, estació RENFE, Can Pelayo, 
Cinema Àncora i la mítica Torre dels Anglesos). Aquest treball va ser emès per Ràdio Calella 
Televisió i presentat als “Premis Zapping 2018”de la Xarxa de Televisions Locals, classificant-se 
entre els tres programes finalistes.
“EL PAÍS DE COLOR BLAU”, és un curtmetratge realitzat l’any 2006, que tracta el tema de  
l’opressió, les dictadures i la llibertat. Una història-ficció que es pot fer realitat a qualsevol país 
i en qualsevol moment. Film inclòs a la selecció de la representació espanyola a la 69a. Edició 
del Festival UNICA a Liptovsky Mikulás (Eslovàquia 2007) i guardonat amb el Premi a la Millor 
Història Original a la VII Biennal de Cinema i Vídeo Ciutat de Sabadell (2008).
Una sessió que no us podeu perdre. Recordem que “els curtmetratges són cinema”…

Siguiendo el ejemplo del año pasado, hemos creído indispensable incluir en la programación de 
cortometrajes del Festimatge una representación del cine que realizamos en nuestra entidad. 
El cortometraje documental “ENDERROCS” del año 2016, recoge algunos de los más 
importantes derribos que ha sufrido nuestra ciudad (Fábrica de Pastas SAULA, Iglesia de las 
Escuelas Pías, Estación de RENFE, Can Pelayo, Cine Áncora y la mítica “Torre dels Anglesos”). 
Este trabajo fue emitido a través de “Radio Calella Televisió” y presentado en los Premios 
Zapping de la red de Televisiones Locales, clasificándose entre los tres programas finalistas.
“EL PAÍS DE COLOR BLAU” (Un país de azul) es un cortometraje realizado en 2006, sobre el tema 
de la opresión, las dictaduras y la libertad. Una historia-ficción que puede hacerse realidad en 
cualquier país y en cualquier momento. Film incluido en la selección que representaba España 
en la 69a. Edición del Festival UNICA en Liptovsky Mikulás (Eslovaquia 2007) y premiado en el 
año 2008, como Mejor Historia Original en la “Biennal de Cinema i Video Ciudad de Sabadell” .
Un programa de cortometrajes al que debemos asistir. Recordemos que “el corto, es cine”…
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FESTIMATGE 2023. FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG

DIJOUS DIA 13 D’ABRIL
SALA MOZART (CARRER ESGLÉSIA, 91)

TARDA: 19.00 HORES

POBLES I LLEGENDES DE LA VALL DE CAMPRODÓN de Josep Rota. Documental - 22 minuts
Millor Documental-Reportatge Amateur

TONSER de Mads Koudal. Ficció - 13 minuts
Actors/Actrius:  Bertram Bisgaard, Selma Puntervold, Flora Ofelia, Mikkel  Vadsholt.

HELENO de Mikel Arraiz. Ficció - 18 minuts
Actors/Actrius: Pablo Castellano, Ana del Arco.

INFLUENCIA de Pablo Olewski. Ficció - 16 minuts
Actors/Actrius: Lara Loher, Lulú Durán, Aníbal Brita, Beto Mendoza, Roberto Velasco.

CAFÉ AVEC PAPÁ de Gabriel Di Pastera. Ficció - 7 minuts
Actors/Actrius: Lázaro Mur, Chap Rodríguez, Alain Corrieras.

NIT: 21.30 HORES

NOT FOR SALE de Miriam i Alejandro Sánchez. Ficció - 17 minuts
Actors/Actrius: Benjamín Storey, Claudia Lang, Eileen Mccallum, Kevin Beecroft, Rod Glenn. 

DAIDA BACK TO THE OCEAN de Pablo Ramírez. Documental - 24 minuts

AMANEZCA de Lucía Casau. Ficció - 8 minuts
Actors/Actrius: María Botto, María José Alfonso.

FOR PETE’S SAKE de Gerald  B. Fillmore. Ficció - 13 minuts
Actors/Actrius: Gerald B. Fillmore, Beau Bowker.

MIDDLE  EASTERN STORIES-FATHER de Reza Dagahagh. Ficció - 17 minuts
Actors/Actrius: Behzad Khalaj, Mehrnous H. Sattari, Amir Sotoudeh, Ali Gilvari, Katia Ya.
Millor Fotografia
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FESTIMATGE 2023. FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG

DISSABTE  DIA 15 D’ABRIL
CAN SALETA (C/ SANT JAUME 225-229)

TARDA: 19.00 HORES

MONTSENY Reserva de la BIOSFERA de Martí Arañó i MªDolors Dorda. Documental - 15 minuts

VISIÓ IMPOSSIBLE de Robert Lluís. Ficció - 3 minuts
Actors/Actrius: Robert Lluís, Isabel Feliu i Pilar Roger.

LA NOTA de Manel Mas. Animació - 5 minuts

VALIENTA, MUJER de Marc Vilalta. Ficció - 13 minuts
Actors/Actrius: Sara Francesca Ramos, Carles Pulido.

EN 3,2,1... ¡TIEMPO! d’Ingrid Marré. Documental - 23 minuts
Premi Ciutat de Calella
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FESTIMATGE 2023. FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG

DILLUNS DIA 17 D’ABRIL
SALA MOZART (CARRER ESGLÉSIA, 91)

TARDA: 19.00 HORES

AMOR SIN BARRERAS de Nani Corral. Ficció - 14 minuts
Actors/Actrius: Paula Moure, Ana Valdivia, Nicolás de Paul, José Mª. Álvarez, Gonzalo Heras.
Millor Argument-Ficció Amateur

SEAHORSE de Natale Bruijns. Ficció - 21 minuts
Actors/Actrius: Rifka Lodeizen, Elsie de Brauw, Maarten Heijmans, Annek Pheifer.
Trofeu d’Honor del Certamen

COMO CADA JUEVES de J.M. Asensio. Ficció - 10 minuts
Actors/Actrius: Adolfo Segura, Déborah Guerrero, Mikel Rui, Fran Carrasco.

REMEMBER WHY YOU STARTED de Blas Egea. Ficció - 24 minuts
Actors/Actrius: Patrick Criado, Milagros Morón, Javier Bódalo, Paula Arjona.

WONDERFUL IDEAS de David Carrizales. Animació - 8 minuts

NIT: 21.30 HORES

VÁSTAGO de David Luque. Ficció - 10 minuts
Actors/Actrius: Jaime López, Cristina Rojas, Guadalupe Araujo.

IF THERE IS NO STRUGGLE de Jared Katsiane. Documental - 13 minuts

TITÁN de María Salgado. Ficció - 12 minuts
Actors/Actrius: Roberto Enríquez, Paula Toribio.

A.P.P. de Jon Herrero. Ficció - 15 minuts
Actors/Actrius: Asier Hernández, Gorka Aguinagalde.

THE MONKEY de Xose Zapata. Animació - 17 minuts

JUAN TIENE UN SECRETO de Christian  López. Ficció - 10 minuts
Actors/Actrius: Jordi Sánchez, Christian López, Kiti Manver, Maíte Uzal, Laura Tobella.
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29è TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES

FESTIMATGE 2023. FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG

DIMARTS DIA 18 D’ABRIL
SALA MOZART (CARRER ESGLÉSIA, 91)

TARDA: 19.00 HORES

CLICK de Luis Renen. Ficció - 23 minuts
Actors/Actrius: Jorge Cabrera, Javier Ríos, Carlos Olalla.

EL CASO ANAK de Tania García i Natalia Robles. Ficció - 15 minuts
Actors/Actrius: Iñaki Urrutia, Javier Tirado, Javier Alaiza, Mikel Suárez, Josh Ortiz, Diego Collat.

CAMBIA EL MUNDO de Javi Trapero. Ficció - 10 minuts
Actors/Actrius: Itxaso Gil, Javi Cañón, Asier Guevara.

OPERACIÓN FRANKESTEIN de José Mª. Fernández. Animació - 11 minuts

CE LA FARÒ de Loreto Saiz. Documental - 19 minuts

NIT: 21.30 HORES

FRUIT MÜRS de Cédrick Spinassou. Ficció - 16 minuts
Actors/Actrius: Do De Fontaine, Lauryanne Philippe, Baptiste Copin.

POCOS, BUENOS Y SEGUROS d’Ales Payá i Gorka Lasaosa. Ficció - 20 minuts
Actors/Actrius: Pau Poch, Biel Montoro, Alex Moreu, Albert Adriá, Gorka Lasaosa.

LOS DÍAS QUE (NUNCA) FUERON de Pedro Rivero. Animació - 11 minuts

ARNASA de Raúl Barreras. Ficció - 15 minuts
Actors: Eneko Sagardoy i Zorion Egileor.

LA VÍCTIMA 643 d’Elisa Manrique. Documental - 16 minuts
Millor Documental-Reportatge
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FESTIMATGE 2023. FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG

DIMECRES DIA 19 D’ABRIL
SALA MOZART (CARRER ESGLÉSIA, 91)

DIVENDRES DIA 21 D’ABRIL
SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET-GURI

TARDA:  21:00 HORES     

JAKOBSLAND de Roque Camoselle. Ficció - 20 minuts
Actors/Actrius: Isabel Blanco, Bruxo Queiman, Sergio Pazos, Alfonso Agra.

TIERRA de José Ocaña. Ficció - 12 minuts
Actors/Actrius: Adriá Salazar, Ramiro Alonso.

EGOLAND d’Ignasi López. Animació - 19 minuts
Millor Curtmetratge d’Animació

MI PEQUEÑO GRAN SAMURAI d’Arantza Ibarra. Documental - 20 minuts

MUY FUERTE de César Ríos. Ficció - 4 minuts
Actors/Actrius: Lara Dibildos, Alicia Fernández, Melina Matthews, Sandra Cervera, David García.

MATÍ:  9:30 HORES     

MATINAL DE CINEMA JOVE
Projecció de Curtmetratges realitzats als Tallers de 
L’INSTITUT EUCLIDES de Pineda de Mar.



Gràcies a l’esforç i dedicació dels aficionats al cinema 9,5, liderats per Santiago Mar-
rè i Pau Vilar, a Calella conservem el títol de ser la ciutat pionera de tot l’Estat en 
acollir la única Trobada Internacional d’aquest format de cinema i el seu Mercat del 
Col·leccionista. 

Pel nostre festival han desfilat moltes de les personalitats vinculades al cinema pro-
fessional i amateur i també ens han visitat apassionats del món del col·leccionisme. 
Tenim igualment un molt bo i responsable equip tècnic del format original 9,5. Una 
menció especial és pel periodista i amic Ted Smith, cronista del “Magazine for the 
9,5mm cine Enthusiast”, que va publicar en aquesta revista anglesa, a la primave-
ra del 1974, un entusiasta reportatge d’aquella primera Trobada a Calella. Una data 
que, sense saber-ho, marcava el naixement del nostre Festival de Cinema dedicat al 
format 9,5. A partir de l’any 2006, aquesta Trobada forma part del FESTIMATGE, el 
Festival de la Imatge de Calella. 

La Trobada Internacional de Cinema 9,5 és una reunió que aplega cineastes interna-
cionals, catalans i aficionats de la resta de l’estat.  Aquestes trobades comencen amb 
l’arribada i presa de contacte de tots els congressistes. Segueix amb una visita per les 
terres catalanes, sempre vinculades al tema cinematogràfic i cultural. Continua amb 
el Mercat del Col·leccionista, dedicat al cinema en general i particularment als formats  
sub-estandar i 9,5. Després té lloc la projecció dels films rodats i projectats en el seu 
format original 9,5. I finalment es lliuren els records i guardons a la Gala de Cloenda i 
Dinar de Germanor. Amb la d’aquest any ja portem cinc ocasions en les quals la Troba-
da de Calella ha estat Seu Oficial del “Festival Europa del cinema 9,5”.

És evident que tornem a les inquietuds pel cinema que es van iniciar a la nostra ciutat 
a la segona meitat dels anys 60. Calella continua essent un referent, un punt de tro-
bada pels aficionats al món de la fotografia i el cinema, i es converteix, novament, en 
la “Ciutat de la Imatge”.

Gracias al esfuerzo y dedicación de los aficionados al cine en formato 9,5, liderados por 
Santiago Marrè y Pau Vilar, Calella mantiene el título de ciudad pionera de toda España, 
en acoger la única “Trobada” (Encuentro) Internacional de este formato cinematográfico 
y también del Mercado del Coleccionista.

Gran número de personalidades vinculadas al cine profesional y amateur han desfilado 
por nuestro festival, también nos han visitado apasionados del coleccionismo. Dispo-
nemos asimismo de un equipo técnico responsable en este formato original de 9,5mm. 
Una mención muy particular es para el periodista Ted Smith, cronista del “Magazine 
for the 9,5mm Enthusiast”, que publicó en esta especializada revista inglesa, en la pri-
mavera del año 1974, un entusiasta reportaje de aquella primera “Trobada” en Calella. 
Una fecha que, sin proponérselo, marcaba el nacimiento de nuestro Festival de Cine 
dedicado al formato 9,5mm. A partir del año 2006, la “Trobada” entra a formar parte del 
FESTIMATGE, el Festival de la Imagen de Calella.

La “Trobada Internacional de Cinema 9,5” es una cita que reúne cineastas europeos, 
también de Catalunya y del resto de España. Se inicia, este festival, con la llegada y toma 
de contacto de todos los congresistas. Seguidamente, una visita conjunta relacionada 
con el cine y la cultura del País. Sigue el Mercado del Coleccionista, dedicado al cine 
en general y de modo particular a los formatos sub-estandar y 9,5. Continúa con la 
proyección de las películas rodadas y proyectadas en su formato original. Finalmente, 
entrega de premios durante la Gala de Despedida. En la “Trobada” de este año, y como 
ya lo ha sido en otras cuatro ocasiones anteriores, Calella es Sede Oficial del “Festival 
Europa de cine 9,5”.  

La inquietud por el cine que se inició en nuestra ciudad a mediados de los años 60, que 
sigue vigente y con más energía si cabe, nos muestra una Calella que sigue siendo un 
referente, un punto de encuentro para todos los aficionados al cine y a la fotografía, 
manteniendo el concepto de “Ciudad de la Imagen”.

50a TROBADA INTERNACIONAL CINEMA 9.5
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50 ANYS DE CINEMA 9.5 A CALELLA - FESTIVAL EUROPA 2023

FESTIMATGE 2023. FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG



Amb motiu d’haver estat designada la nostra ciutat com a seu oficial del “Festival Eu-
ropa del Cinema 9,5”, tots els actes de la setmana del 24 al 30 d’abril aniran dedicats 
a aquest esdeveniment. El dissabte 29 d’abril a la tarda es farà la trobada principal del 
Festival a l’Auditori de Can Saleta.

Calella ha estat seu oficial d’aquest Festival Europeu els anys 1988, 1996, 2008 i 
2014. I aquest 2023 ho torna a ser, aprofitant la celebració del 50è Aniversari de les 
Trobades Internacionals a Calella.

UN VIATGE AL SEGLE XIX. MÚSICA EN DIRECTE DE  
BANDES SONORES DE L’ÈPOCA

UN VIAJE AL SIGLO XIX. MÚSICA EN DIRECTO DE BANDAS 
SONORAS DE LA ÉPOCA

“FESTIVAL EUROPA 2023 DEL CINEMA 9,5” 
CALELLA

TALLER DE CINEMA 9,5 - INSTITUT EUCLIDES
Taller-xerrada impartit per Ramón Gassó que parlarà dels aspectes principals del cine-
ma amateur. La importància del format 9,5 mm en el seu temps i en el d’avui. Mostra 
d’altres formats de cinema en pel·lícula encara “vius”. Es projectaran i visionaran al-
guns films en 9,5. S’utilitzarà la càmera per aprendre a carregar la pel·lícula i es farà la 
simulació d’un petit rodatge en format analògic.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “50 ANYS DEL CINEMA 9,5 A CALELLA”
Exposició Fotogràfica recordant la història dels 50 anys de les Trobades a Calella.

Exposición Fotográfica recordando la historia de los 50 años de las “Trobades a Cale-
lla” (Encuentros en Calella).

TALLER DE CINEMA 9,5 - INSTITUT EUCLIDES
Taller-charla impartido por Ramón Gassó que hablará de los aspectos principales del 
cine amateur. La importancia del formato 9,5 mm en su tiempo y en el de hoy. Mues-
tra de otros formatos de cine en película todavía “vivos”. Se proyectarán y visionarán 
algunos films en 9,5. Se utilizará la cámara para aprender a cargar la película y se hará 
la simulación de un pequeño rodaje en formato analógico.

Con motivo de haber sido designada nuestra ciudad como sede oficial del “Festival 
Europa del Cine 9,5”, todas las actividades de la semana del 24 al 30 de abril están 
dedicadas a este acontecimiento. El sábado 29 de abril por la tarde tendrán lugar los 
actos centrales del Festival en el Auditorio de Can Saleta.

Calella ha sido sede oficial de este Festival Europeo los años 1988, 1996, 2008 y 
2014. Y este 2023 lo vuelve a ser, aprovechando la celebración del 50 Aniversario de 
les “Trobades Internacionals a Calella” (Encuentros Internacionales en Calella).
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50 ANYS DE CINEMA 9.5 A CALELLA - FESTIVAL EUROPA 2023

DILLUNS DIA 24 D’ABRIL A LES 20 H
CAN SALETA 

DIMARTS DIA 25 D’ABRIL DE 10 A 12 H
INSTITUD EUCLIDES

DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG
SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET 

FESTIMATGE 2023. FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DE L’1 D’ABRIL A L’1 DE MAIG



PROJECCIONS CINEMA RECUPERAT (FILMOTECA)  
Com cada any i amb la col·laboració amb el centre de  Restauració i Conservació de 
la Filmoteca de Catalunya, projectem un telecine de films recuperats. Una mostra 
de films amateurs que la Filmoteca cataloga i restaura a fi de poder-se projectar en 
condicions. Conjuntament amb el festival es crea un espai on mostrar aquests films 
recuperats al públic.  

PROYECCIONES CINE RECUPERADO (FILMOTECA)
Como cada año y con la colaboración con el centro de Restauración y Conservación de 
la Filmoteca de Catalunya, proyectamos un telecine de films recuperados. Una mues-
tra de filmes amateurs que la Filmoteca cataloga y restaura a fin de poder proyectarse 
en condiciones. Juntamente con el festival se crea un espacio en el que mostrar estos 
films recuperados al público.

CONFERÈNCIA 
LES PEL·LÍCULES QUE FEIEN POR ALS NOSTRES AVIS 
Ponent: Albert Beorlegui  
Aquesta conferència analitza els orígens del cinema de terror, els seus elements co-
muns (mad doctors, “monstres”, exotisme geogràfic, però també temporal) i, especi-
alment, allò que marcarà el gènere: una transgressió moral i sexual que desafiarà una 
societat no sempre preparada per veure determinats espectacles.

CONFERENCIA 
LAS PELÍCULAS QUE DABAN MIEDO A NUESTROS ABUELOS 
Ponente: Albert Beorlegui     
Esta conferencia analiza los orígenes del cine de terror, sus elementos comunes (mad 
doctores, “monstruos”, exotismo geográfico, pero también temporal) y, especialmen-
te, lo que marcará el género: una transgresión moral y sexual que desafiará a una 
sociedad no siempre preparada para ver determinados espectáculos.
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DIJOUS DIA 27 D’ABRIL DE 21 A 22 H 
CAN SALETA 

DIMECRES DIA 26 D’ABRIL A LES 21:00H
CAN SALETA  
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VISITA SAGRADA FAMíLIA 
Barcelona és coneguda com la capital del modernisme i el lloc on va viure i treballar el 
famós arquitecte Antoni Gaudí. La Sagrada Família és un dels edificis més visitats del 
món. Redescobrim aquest magnífic edifici modernista amb una visita guiada passe-
jant per l’extraordinari interior de la basílica, on les voltes arriben als setanta metres 
d’alçada. Accedirem també al museu de la Sagrada Família, on podrem veure una ex-
posició d’esbossos, maquetes de guix, i fotos sobre la història i l’evolució de la basílica, 
des dels seus orígens fins a l’actualitat. 

VISITA SAGRADA FAMíLIA
Barcelona es conocida como la capital del modernismo y el lugar en el que vivió y 
trabajó el famoso arquitecto Antoni Gaudí. La Sagrada Familia es uno de los edificios 
más visitados del mundo. Redescubrimos este magnífico edificio modernista con una 
visita guiada paseando por el extraordinario interior de la basílica, donde las bóvedas 
alcanzan los setenta metros de altura. Accederemos también al museo de la Sagrada 
Familia, donde podremos ver una exposición de esbozos, maquetas de yeso, y fotos 
sobre la historia y la evolución de la basílica, desde sus orígenes hasta la actualidad. 

VISITA MONESTIR DE PEDRALBES 
El museu del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (RMP) reobre l’exposició 
“Pedralbes. Els tresors del monestir”, mostrant una selecció de les millors obres que 
configuren el seu patrimoni, conservades durant segles dins la clausura del convent, 
amb una nova museografia que ofereix una visió de l’espai arquitectònic.

VISITA MONASTERIO DE PEDRALBES
El museo del Real Monasterio de Santa María de Pedralbes (RMP) reabre la ex-
posición “Pedralbes. Los tesoros del monasterio”, mostrando una selección de las 
mejores obras que configuran su patrimonio, conservadas durante siglos en la clau-
sura del convento, con una nueva museografía que ofrece una visión del espacio 
arquitectónico.
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DIVENDRES DIA 28 D’ABRIL DE 8:30 A 19 H
SORTIDA CULTURAL A BARCELONA EN AUTOCAR

Cal reserva prèvia - 658 058 782 
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GALA CELEBRACIÓ DEL 50 ANIVERSARI 
PROJECCIONS ORIGINALS 9,5 
PRESENCIAL I STREAMING 
Sessió de cinema dedicada a la projecció de films aportats pels cineastes participants 
a la Mostra no competitiva, rodats en format 9,5 mm i projectats amb aparells origi-
nals. Els realitzadors dels països que ens acompanyen ens donaran l’oportunitat de 
gaudir de les seves noves realitzacions. L’acte serà transmès en streaming.

GALA CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO 
PROYECCIONES ORIGINALES 9,5 
PRESENCIAL Y STREAMING
Sesión de cine dedicada a la proyección de filmes aportados por los cineastas par-
ticipantes en la Mostra no competitiva, rodados en formato 9,5 mm y proyectados 
con aparatos originales. Los realizadores de los países que nos acompañan nos 
darán la oportunidad de gozar de sus nuevas realizaciones. El acto será transmitido 
en streaming.

MERCAT DEL COL·LECCIONISTA
Cada any té lloc la Trobada Internacional de Cinema 9,5mm. Cineastes i aficionats al 
cinema amateur  tenen el seu punt de trobada anual que, des de fa 50 anys, se celebra 
en el marc del que és ara el Festimatge. El format cinematogràfic degà del cinema 
d’aficionat té l’oportunitat de donar a conèixer al públic el seu valor com a document 
històric i com a estri de col·lecció.

MERCADO DEL COLECCIONISTA
Cada año, tiene lugar el Encuentro Internacional de Cine 9,5mm. Cineastas y aficio-
nados al cine amateur tienen su punto de encuentro anual que, desde hace 50 años, 
se celebra en el marco de lo que es ahora el 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 utensilio de colección.
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DISSABTE DIA 29 D’ABRIL DE 17H A 20H
CAN SALETA

DISSABTE DIA 29 D’ABRIL DE 10H A 14H
SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET-GURI
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LLIURAMENT DE PREMIS /  CLOENDA
Gala de Cloenda i lliurament de premis del FESTIMATGE 2023, Festival de la Imatge 
de Calella. Es projectaran el curtmetratge guanyador del 29è Trofeu Torretes de Curt-
metratges i totes les fotografies premiades en el 47è Trofeu Torretes de Fotografia.

Es farà el lliurament de tots els guardons de cinema i fotografia, així com dels presti-
giosos Trofeus Torretes de Fotografia i de Curtmetratge.

La gala comptarà, com és habitual, amb l’acompanyament musical en directe de Juan 
Carlos Narzekian trio, que, un any més, serà l’encarregat d’amenitzar la celebració 
amb la seva música.

Amb aquesta gala, es posarà també el punt final a la commemoració del 50 Aniversari 
de les Trobades Internacionals de Cinema 9,5mm a Calella i al Festival Europeu del 
9,5mm que enguany ha escollit Calella com a seu per a la seva celebració.

ENTREGA DE PREMIOS / CLAUSURA
Gala de Clausura y entrega de premios del FESTIMATGE 2023, Festival de la Imagen 
de Calella. Se proyectarán el cortometraje ganador del 29 Trofeu Torretes de Corto-
metrajes y todas las fotografías premiadas en el 47 Trofeu Torretes de Fotografía.

Se hará entrega de todos los galardones de cine y fotografía, así como de los prestigi-
osos Trofeus Torretes de Fotografía y Cortometraje. 

La gala contará, como es habitual, con el acompañamiento musical en directo de Juan 
Carlos Narzekian trío, que, un año más, será el encargado de amenizar la celebración 
con su música.

Con esta gala, se pondrá también el punto final a la conmemoración del 50 Aniversario 
de los Encuentros Internacionales de Cine 9,5mm en Calella y al Festival Europeo del 
9,5mm que este año ha escogido Calella como sede para su celebración.

DIUMENGE DIA 30 D’ABRIL A LES 11:30 H
SALA MOZART
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Mitjans de comunicació

Organismes oficials

Col·laboren





www.festimatge.org


