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Benvingudes	i	benvinguts	al	festival	de	la	imatge	
de	Calella.

Sembla que era ahir i ja fa un any que la gent de Foto-Film ens sorprenia amb 
una impecable organització de la “Festa de la Imatge”.

Poder gaudir d’un esdeveniment d’aquestes característiques, a la nostra 
ciutat, representa un orgull que com a ciutadans no podem passar per alt en 
un temps en què la indústria de la cultura passa per un dels seus moments 
més difícils i en què sovint sentim parlar de festivals que desapareixen del 
calendari per motius, principalment, econòmics. L’anunci d’una nova edició 
del Festimatge representa un bri d’aire fresc per a aquells que creiem en 
l’esperit emprenedor de les persones i en l’associacionisme com a eina 
cabdal del nostre creixement com a país.

Un any més, la gent de Foto-Film ens dóna una bona mostra d’emprenedoria 
i de feina constant per part d’una entitat fortament arrelada a la història del 
nostre municipi. Persones que dia a dia treballen des d’un anonimat que 
trenquen un cop l’any per donar a Calella un Festival que, en set anys, s’ha 
sabut consolidar fins a convertir-se en referent en el seu gènere.

Festimatge ha demostrat la maduresa de Foto-Film, mostrant-se capaç 
d’acollir, en un mateix context, 40 anys de trobades de cinema en format 
9’5, 37 edicions del Trofeu Torretes de Fotografia i 19 edicions del Trofeu 
Torretes de Curtmetratges. Aquestes xifres deixen constància de la feina 
feta per generacions de calellencs que sota el “paraigua” de Foto-Film han 
sabut trobar la fórmula per aconseguir un objectiu que ha de ser de tots: 
situar Calella al mapa.

Felicitats,	i	molta	sort.

Bienvenidas	y	bienvenidos	al	festival	de	la	imagen	
de	Calella.	

Parece que era ayer y ya hace un año que la gente de Foto-Film nos 
sorprendía con una impecable organización de la “Fiesta de la Imagen”.

Poder disfrutar de un evento de estas características, en nuestra ciudad, 
representa un orgullo que como ciudadanos no podemos pasar por alto en 
un tiempo en que la industria de la cultura pasa por uno de sus momentos 
más difíciles y en que a menudo oímos hablar de festivales que desaparecen 
del calendario por motivos, principalmente, económicos. El anuncio de una 
nueva edición del Festimatge representa una brizna de aire fresco para 
aquellos que creemos en el espíritu emprendedor de las personas y en el 
asociacionismo como herramienta primordial de nuestro crecimiento como 
país.

Un año más, la gente de Foto-Film nos da una buena muestra de 
emprendimiento y de trabajo constante por parte de una entidad fuertemente 
arraigada a la historia de nuestro municipio. Personas que día a día trabajan 
desde un anonimato que rompen una vez al año para dar a Calella un 
Festival que, en siete años, se ha sabido consolidar hasta convertirse en 
referente en su género.

Festimatge ha demostrado la madurez de Foto-Film, mostrándose capaz de 
acoger, en un mismo contexto, 40 años de encuentros de cine en formato 
9’5, 37 ediciones del Trofeo Torretes de Fotografía y 19 ediciones del 
Trofeo Torretes de Cortometrajes. Estas cifras dejan constancia del trabajo 
realizado por generaciones de Calella que bajo el “paraguas” de Foto-Film 
han sabido encontrar la fórmula para conseguir un objetivo que debe ser de 
todos: situar Calella en el mapa.

Felicidades,	y	mucha	suerte.
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Montserrat Candini - Alcaldessa de Calella
Salutació 



Festimatge...	anant	fent	camí	amb	les	imatges

Benvinguts a  aquesta nova edició del FESTIMATGE, el Festival de la imatge 
de Calella.

En aquest catàleg que teniu a les mans podeu veure el resultat d’un any de 
feina de la gent de FOTO-FILM CALELLA a fi i efecte de poder organitzar un 
Festival de la imatge, el vostre FESTIMATGE.

Amb aquesta ja en van 8 edicions, totes elles plenes d’il·lusions i ganes de 
gaudir d’allò que ens agrada a tots els que any rere any i en un moment o 
altre del mes d’abril som a Calella veient exposicions de fotos,  gaudint de 
curts  i viatjant una mica al passat nostàlgic amb les pel·lícules i estris del 
format 9,5.

Molts són ja els amics, i és ben cert que els podem anomenar així, que ja 
bé sigui de forma física o via noves tecnologies, participen directament del 
contingut del FESTIMATGE. 

Aprofito per donar les gràcies a tots aquells que d’arreu del món ens envien 
fotografies per participar al Trofeu Torretes (aquest any n’han sigut 4.696 de 
48 països diferents), als creadors dels 296 curts provinents de 5 països, i 
també al conjunt d’artistes que cedeix les seves obres per fer realitat les 36 
exposicions que romandran obertes durant aquest mes d’abril a Calella, tots 
constitueixen ja la gran família que fa possible el que nosaltres anomenem.... 
FESTIMATGE. 

Cada any ens esforcem per fer que el FESTIMATGE sigui més interessant i 
amb més qualitat en tots els aspectes, malgrat la situació econòmica que 
ens envolta. M’agradaria pensar que si quan la present edició arribi a la fi 
tenim la percepció que ha sigut així, voldrà dir que haurà valgut la pena i 
que serà el moment de seguir ANANT FENT CAMÍ AMB LES IMATGES i 
començar a preparar-ne una nova edició.

Festimatge,	un	ejemplo	a	seguir	

Bienvenidos a esta nueva edición del FESTIMATGE, el Festival de la imagen 
de Calella. 

En este catálogo que tenéis en las manos podéis ver el resultado de un año 
de trabajo de la gente de FOTO-FILM CALELLA con la finalidad de poder 
organizar un Festival de la imagen, vuestro FESTIMATGE.

Con esta ya van 8 ediciones, todas ellas llenas de ilusiones y deseos de 
disfrutar de lo que nos gusta a todos los que año tras año y en un momento 
u otro del mes de abril estamos en Calella viendo exposiciones de fotos, 
disfrutando de cortos y viajando un poco al pasado nostálgico con las 
películas y utensilios del formato 9,5.

Muchos son ya los amigos, y es bien cierto que los podemos llamar así, que 
ya bien sea de forma física o vía nuevas tecnologías, participan directamente 
del contenido del FESTIMATGE.

Aprovecho para dar las gracias a todos aquellos que desde todo el mundo 
nos envían fotografías para participar en el Trofeo Torretes (este año han sido 
4.696 de 48 países diferentes), los creadores de los 296 cortos procedentes 
de 5 países, y también al conjunto de artistas que cede sus obras para hacer 
realidad las 36 exposiciones que permanecerán abiertas durante este mes 
de abril en Calella, todos constituyen ya la gran familia que hace posible lo 
que nosotros llamamos .... FESTIMATGE.

Cada año nos esforzamos para hacer que el FESTIMATGE sea más 
interesante y con más calidad en todos los aspectos, a pesar de la situación 
económica que nos rodea. Me gustaría pensar que, si cuando la presente 
edición llegue al final, tenemos la percepción de que ha sido así, querrá 
decir que habrá valido la pena y que será el momento de seguir HACIENDO 
CAMINO CON LAS IMÁGENES y comenzar a preparar una nueva edición.
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Enguany celebrem a Calella el 40è Festival Internacional del Cine 9,5mm. 
Retrobament del format degà de cine familiar i que Charles Pathè va portar a 
totes les llars amb aquest mític format.
El col·leccionista Josep M. Queraltó ha volgut unir-se a aquest esdeveniment amb 
una interessant exposició dedicada en part a Charles Pathè.

L’exposició acosta al públic una part d’aquest món suggeridor d’aparells i 
objectes decisius en el naixement del setè art, autèntiques joies que formen part 
de la Col·lecció Josep M. Queraltó, una de les col·leccions privades de cinema i 
audiovisuals més importants d’Europa.

Defensor de la tècnica cinematogràfica
Fundador de Kelonik -empresa líder en la fabricació d’equipament cinematogràfic-, 
Josep M. Queraltó ha aconseguit reunir al llarg de 35 anys una col·lecció de més 
de 20.000 peces del món del cinema i de l’audiovisual. Tot això per fer realitat un 
projecte museístic d’aula de cinema educativa i interactiva per a tothom.

Este año celebramos en Calella el 40 Festival Internacional de Cine 9,5mm. 
Reencuentro con el formato decano de cine familiar y que Charles Pathè llevó a 
todos los hogares en este mítico formato.
El coleccionista Josep M. Queraltó ha querido unirse a este acontecimiento con 
una interesante exposición dedicada en parte a Charles Pathè.

La exposición acerca al público una parte de este mundo sugerente de aparatos 
y objetos decisivos en el nacimiento del séptimo arte, auténticas joyas que forman 
parte de la Colección Josep M. Queraltó, una de las colecciones privadas de cine 
y audiovisuales más importantes de Europa.

Defensor de la técnica cinematográfica 
Fundador de Kelonik -empresa líder en la fabricación de equipamiento 
cinematográfico-, Josep M. Queraltó ha logrado reunir a lo largo de 35 años una 
colección de más de 20.000 piezas del mundo del cine y del audiovisual. Todo ello 
para hacer realidad un proyecto museístico de aula de cine educativa e interactiva 
para todos.

Del 7 al 28 d’abril

Del 7 al 28 d’abril

Col·lecció Josep M. Queraltó
coleccionjmqueralto.blogspot.com.es/

40 anys de cine 9,5mm 
a Calella

De les ombres al film

Lloc: Sala Ajuntament Vell (plaça de l’Ajuntament)
Horari: Dijous i divendres de 18.00h a 21.00h
Dissabtes i diumenges d’11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure

Lloc: Sala Ajuntament Vell (plaça de l’Ajuntament)
Horari: Dijous i divendres de 18.00h a 21.00h
Dissabtes i diumenges d’11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure
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El Mar 
En els aparadors de diversos establiments comercials de 
Calella està exposada una selecció de fotografies del XXXVII 
Trofeu Torretes de Fotografia relacionades amb el mar.

El Mar 
En los escaparates de varios establecimientos comerciales de 
Calella está expuesta una selección de fotografías del XXXVII 
Trofeu Torretes de Fotografía relacionadas con el mar.

X. Poch Laboratoris Digitals C. Barcelona, 18

Viatges Startour C. Jovara, 54-56       

Bebalia C. Sant Josep, 46

Mesos C. Església, 52

Linea Viva C. Església, 55-57

Farrutx Luxury Oulet C. Església, 82

Epsilon C. Església, 90

Planchart Fotografia C. Església, 115

Perfumeria Xaloc C. Església, 119

Sonia C. Església, 124

Can Villaret C. Església, 123

Porti C. Església, 134

Aromes C. Església, 141

Regals Marina C. Església, 179

Esports Disseny Torrent C. Església, 177

Renard C. Església, 180-182

Perfumeria Vila C. Església, 184

Erragé C. Església 237

Pastiseria Sauleda C. Bruguera, 86

The End C. Matas i Rodés, 7

Llibreria la Llopa C. Sant Joan, 62

Tubert moda C. Sant Joan, 27 

Electrosol Calella SL C. Sant Pere, 101 

Decoració La Llar C. Sant Antoni, 56

Assesoría Camps C. Amadeu,101 

Quim i Esteve Perruquers C. Amadeu, 98

Dos Espais C. Amadeu, 103

Papereria Roger C. Amadeu, 7

Viatges Elite C. Amadeu, 2

M&M C. Matas i Rodés, 11

Del 7 al 28 d’abril

Establiments expositors
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Fotografies del XXXVII Trofeu Torretes 
de Fotografia. Tema: El Mar



Que el Trofeu Torretes de Fotografia està considerat com un dels més prestigiosos 
a l’Estat espanyol i que s’està introduint en els circuits internacionals ho confirma 
la participació de fotògrafs de 48 països amb la presentació de 4696 obres.
El Trofeu Torretes consta de tres apartats: fotografies monocromes de temàtica 
lliure, color de temàtica lliure i les relacionades amb el mar en tots els seus 
aspectes.
La selecció de les millors fotografies de cada un dels tres apartats es mostra en 
aquesta exposició.

Selecció d’imatges del fons Roisin, dipositat a l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC, 
sobre la vida quotidiana a Catalunya al primer terç del segle XX. 

Retrobem els costums, les imatges i el tarannà de la nostra història: el dia de 
mercat, les processons, escenes de lleure i oci, tradicions populars o diferents 
mitjans de transport de l’època. Els pobles i les ciutats abans de les grans 
transformacions de la segona meitat de segle.

Que el Trofeu Torretes de Fotografia está considerado como uno de los más 
prestigiosos del estado español y que se está introduciendo en los circuitos 
internacionales lo confirma la participación de fotógrafos de 48 países con la 
presentación de 4696 obras.
El Trofeu Torretes consta de tres apartados: fotografías monocromas de temática 
libre, color de temática libre y las relacionadas con el mar en todos sus aspectos.
La selección de las mejores fotografías de cada uno de los tres apartados se  
muestra en esta exposición.

Selección de imágenes del fondo Roisin, depositado en el Archivo Histórico 
Fotográfico del IEFC, sobre la vida cotidiana en Cataluña en el primer tercio del 
siglo XX.

Reencontramos las costumbres, las imágenes y el talante de nuestra historia: 
el día de mercado, las procesiones, escenas de ocio, tradiciones populares o 
diferentes medios de transporte de la época. Los pueblos y las ciudades antes de 
las grandes transformaciones de la segunda mitad de siglo.

Del 7 al 28 d’abril

Del 7 al 28 d’abril

Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
Arxiu Històric Fotogràfic. Fotografies de la Col·lecció Roisin                                       
www.iefc.es

XXXVII Trofeu Torretes de Fotografia

Catalunya, 1920-1930

Lloc: Casal l’Amistat (Amadeu, 55)
Horari:  Divendres de 18.00h a 21.00h 
Dissabtes i festius d’11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure

Lloc: Biblioteca Can Salvador de la Plaça (plaça de l’Ajuntament)
Horari: De dilluns a divendres de 16.00h a 20.30h
Dissabtes de 10.00h a 13.00h Festius tancat 
Accés lliure
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Fotografies seleccionades
www.festimatge.org



En la seva “Oda fotogràfica a Sant Llorenç del Munt”, César Sánchez 
proposa tres recorreguts: el físic, que esbossa un coneixement visual de 
l’entorn; el creatiu, que es difon pel llenguatge; i l’emotiu, que transita per 
les vivències. L’estructura capitular, més un epíleg, formen una composició 
visual del que s’esdevé en una mateixa realitat. 

César Sánchez fotografia per establir un diàleg amb la naturalesa. Si el 
paisatge crea el seu marc li reconeix el seu llegat; si el domina li respon 
amb un silenci; i davant de la seva força li participa la seva admiració. Una 
constant que custodia amb fidelitat en les mil trobades de cadascun dels 
dies que inicia un camí des del seu sincer caminar. 

Entre mar i muntanyes, la Tet passeja els seus 115 quilòmetres i ofereix una 
multitud de facetes. Des de les deus al peu del Carlit, fins a l’embocadura a 
la Mediterrània, acompanya el dia a dia dels catalans. Ara davalla els gorgs 
amb cascades, sent una joia de puresa i ara s’estén a la plana, oferint uns 
indrets de quietud, però enterbolida per una de les plagues de la nostra 
societat: la contaminació. 

En su “Oda fotográfica a Sant Llorenç del Munt”, César Sánchez propone 
tres recorridos: el físico, que esboza un conocimiento visual del entorno; el 
creativo, que se difunde por el lenguaje; y el emotivo, que transita por las 
vivencias. La estructura capitular, más un epílogo, forman una composición 
visual de lo que acontece en una misma realidad. 

César Sánchez fotografía para establecer un diálogo con la naturaleza. Si el 
paisaje crea su marco le reconoce su legado; si lo domina le responde con 
un silencio; y delante de su fuerza le participa su admiración. Una constante 
que custodia con fidelidad en los mil encuentros de cada uno de los días que 
inicia un camino desde su sincero caminar. 

Entre montagnes et mer, longue de 115 kilomètres, la Têt offre une multitude 
de facettes. De sa source au pied du Carlit jusqu’à son embouchure en 
Méditerranée, elle rythme le quotidien des Catalans. Tantôt dévalant les 
gorges en cascades, joyau de pureté, tantôt s’étirant en plaine, lieux de 
quiétude, mais troublée par une des plaies de notre société: la pollution.

Del 7 al 28 d’abril

Del 7 al 28 d’abril

Fotografies de César Sánchez

Fotografies de Luc Barral

“Oda fotográfica” a Sant 
Llorenç del Munt

Prises de Têt

Lloc: Sala Mozart (Església, 93, pis)
Horari: de 19.00h a 21.00h tots els dies (dimecres tancat)

Dissabtes i festius de 12.00h a 14.00h i de 19.00h a 21.00h
Accés lliure

Lloc: Sala Mozart (Església, 93, pis)
Horari: de 19.00h a 21.00h tots els dies (dimecres tancat)

Dissabtes i festius de 12.00h a 14.00h i de 19.00h a 21.00h
Accés lliure
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La meva relació amb Equador va ser el 2004, quan vaig visitar per primera vegada 
el país per fotografiar el poble de Salinas de Guaranda (província de Bolívar) a 220 
quilòmetres al sud de Quito. Aquesta experiència em va permetre aprendre i apreciar 
el món i més concretament l’equatorià. Tant és així que el 2007 em vaig convertir 
en la senyora Martínez Carvajal. L’agost de l’any passat vaig anar amb el meu marit 
a l’Equador per visitar la família de nou i aprofundir en el descobriment d’Amèrica 
del Sud. D’aquesta segona ocasió va donar lloc al projecte fotogràfic Equador: El 
Petit Gegant, per moltes raons molt diferents a la primera. L’enfocament fotogràfic, 
de fet, ha canviat tant com el meu modus vivendi,  ara mig equatorià i mig  italià.

Selecció d’imatges del fons de l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC dedicada 
al transport ferroviari a Espanya el primer terç del segle XX. 
Els trens han unit pobles i ciutats de tot Espanya i durant anys han permès 
el creixement econòmic i demogràfic d’aquells indrets per on passaven. La 
geografia humana del país va canviar tal com anaven arribant els trens a 
noves poblacions: assentant-se noves indústries i habitants. 
Al voltant dels trens s’han construït estacions, molls de càrrega, vies mortes, 
cotxeres... infraestructures necessàries per a la circulació de trens de carbó 
o elèctrics, que han anat canviant amb els anys. De tot plegat, en algunes 
poblacions amb prou feines en queden les vies, o alguna estació tancada, 
testimoni d’altres temps.

Il mio legame con l’Ecuador risale al 2004, anno in cui ho visitato per la prima volta 
il Paese per fotografare il villaggio di Salinas de Guaranda (provincia di Bolivar) a 
220km a sud di Quito. Quell’esperienza mi ha permesso di conoscere e apprezzare 
il mondo sudamericano e più precisamente quello ecuadoriano. Tanto che, nel 
2007 sono diventata la signora Martinez Carvajal. Nell’agosto dell’anno passato 
sono tornata con mio marito in Ecuador per visitare la nuova famiglia e approfondire 
la scoperta del Sud America. Da questa seconda occasione ha avuto origine il 
progetto fotografico Ecuador: il piccolo gigante, per tante ragioni molto diverso 
dal primo. L’approccio fotografico, infatti, è cambiato tanto quanto il mio modus 
vivendi, divenuto ormai metà italiano e metà ecuadoriano.

Del 7 al 28 d’abril

Del 7 al 28 d’abril

Fotografias de Loredana de Pace
Ecuador: il piccolo gigante

Trens: Viatge a principis del S.XX

Lloc: Galeria Cultural Pa, Vi i Moltó (Jovara, 104)
Horari: De dimarts a diumenge de 18.00h a 21.00h
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h
Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure
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Selección de imágenes del fondo del Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC 
dedicada al transporte ferroviario en España el primer tercio del siglo XX.
Los trenes han unido pueblos y ciudades de toda España y durante años 
han permitido el crecimiento económico y demográfico de aquellos lugares 
por donde pasaban. La geografía humana del país cambió tal como iban 
llegando los trenes a nuevas poblaciones: asentándose nuevas industrias 
y habitantes.
Alrededor de los trenes se han construido estaciones, muelles de carga, 
vías muertas, cocheras... infraestructuras necesarias para la circulación de 
trenes de carbón o eléctricos, que han ido cambiando con los años. De 
todo ello, en algunas poblaciones apenas quedan las vías, o alguna estación 
cerrada, testimonio de otros tiempos.

FESTIMATGE   Festival de la imatge de Calella 2013 

Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
Arxiu Històric Fotogràfic. Fotografies de la Col·lecció Roisin                                       
www.iefc.es



Aquest treball fotogràfic està basat en el recorregut de l’escriptora per 
l’exili a França. He tractat de redescobrir aquells espais de memòria que 
convoca l’obra de Mercè Rodoreda. És necessàriament un viatge en paral·lel 
per la història i pel present. Els testimonis visuals d’un temps brutal i caòtic 
demanen -i d’aquí neix el projecte- tornar a ser observats. 
Interpel·lar-los, veure aquells mateixos indrets com són ara, al segle vint-i-u. 
Amb tot allò que  ha desaparegut, amb tot allò que hi resta.

“Hi ha un territori en mi.
En ell s’escriuen amb tinta i a mà els meus somnis: promeses de llavors, 
cal·ligrafies ignotes trobades en terres alienes, d’altres que mai em van 
pertànyer ...
Marca el Nord, la meva estrella ... Fa olor de canyella i a versos. Acompanya al 
peu veler, sempre disposat a salpar amb el vent.
La promesa davant meu, els dies que treuen el cap amb llum de reflex...
El transita qui m’explora, aventurer, per dins.
És el meu òrgan suprem: la pell, com un llenç. “

Este trabajo fotográfico está basado en el recorrido de la escritora por el 
exilio en Francia. He tratado de redescubrir aquellos espacios de memoria 
que convoca la obra de Mercè Rodoreda. Es necesariamente un viaje 
en paralelo por la historia y por el presente. Los testimonios visuales de 
un tiempo brutal y caótico piden -y de ahí nace el proyecto- volver a ser 
observados.
Interpelarlos, ver aquellos mismos lugares como son ahora, en el siglo 
veintiuno. Con todo aquello que ha desaparecido, con todo aquello que 
queda.

“Existe un territorio en mi.
En él se escriben con tinta y a mano mis sueños: promesas de entonces, 
caligrafías ignotas halladas en tierras ajenas, de otros que nunca me 
pertenecieron...
Marca el Norte, mi estrella... Huele a canela y a versos. Acompaña al pie 
velero, siempre dispuesto a zarpar con el viento.
La promesa ante mi, los días que asoman con luz de reflejo...
Lo transita quien me explora, aventurero, por dentro.
Es mi órgano supremo: la piel, como un lienzo.”

Del 7 al 28 d’abril

Del 7 al 28 d’abril

Fotografies de Carme Esteve - www.relatsfotografics.com

Paisatges d’un exili
Mercè Rodoreda a França 

Hay mujeres... (a Jaume Sisa)

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h

            Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h

            Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure
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Fotografies de Ana  Sanz
www.anasanzllorens.com



Aquesta sèrie fotogràfica simbolitza una de les meves grans passions, la fotografia 
aèria, dins el marc de la naturalesa i dels viatges. Poder observar des de l’altura 
l’esplendor que et brinden els diferents ecosistemes juntament amb la incidència 
de la llum que recrea belles formes d’abstracció natural, et fan veure el món sota 
un altre prisma ple de màgia i sensacions. Des d’un petit enquadrament zenital 
on la bravura de la natura es transforma en un dibuix de línies abstractes, al gran 
pla on es pot mostrar la naturalesa en tota la seva grandesa. Jocs de siluetes 
naturals, recerca de colors i contrast, la transformació de la mà de l’home em 
fa plasmar en imatges la bellesa de la Terra per comprendre la importància de la 
seva preservació.

Portraits neix de la fotografia tradicional d’estudi, composició, color, vestuari i 
complements pensats amb antelació, i amb el meu punt de vista d‘acabat de 
la imatge. Des de sempre m´ha atret el color, la fotografia pictòrica. En els meus 
treballs, sobretot els bodegons, sempre han estat tan importants els fons com 
l´objecte a fotografiar; doncs si volia fer uns retrats havia de ser fidel a la meva 
manera d´expressar-me; amb color, amb un fons que acabi integrant-se en el 
conjunt de la imatge.
Aquest va ser, i continua sent, un projecte meditat llargament. Un projecte “íntim”, 
ja que he volgut amb aquests retrats d’amics relacionats amb mi per aficions 
comunes com ara la fotografia o els cotxes clàssics de Citroën, explicar amb cada 
retrat una petita i íntima història que el fotografiat identifiqui com a seva i la resta 
de companys també. Per a mi, convertir-me en el “retratista” dels meus amics ha 
sigut altament gratificant.

Esta serie fotográfica simboliza una de mis grandes pasiones, la fotografía aérea, 
dentro del marco de la naturaleza y de los viajes. Poder observar desde la altura 
el esplendor que te brindan los diferentes ecosistemas junto con la incidencia de 
la luz que recrea bellas formas de abstracción natural, te hacen ver el mundo bajo 
otro prisma lleno de magia y sensaciones. Desde un pequeño encuadre cenital 
donde la bravura de la naturaleza se transforma en un dibujo de líneas abstractas al 
gran plano donde se puede mostrar la naturaleza en toda su grandeza. Juegos de 
siluetas naturales, búsqueda de colores y contraste, la transformación de la mano 
del hombre me hace plasmar en imágenes la belleza de la Tierra para comprender 
la importancia de su preservación.

Portraits nace de la fotografía tradicional de estudio, composición, color, vestuario 
y complementos pensados con antelación, y con mi punto de vista de acabado 
de la imagen. Desde siempre me ha atraído el color, la fotografía pictórica, en 
las mis trabajos, sobre todo los bodegones, siempre han sido tan importantes 
los fondos como el objeto a fotografiar, pues si quería hacer unos retratos tenía 
que ser fiel a mi manera de expresarme, con color, con un fondo que acabe 
integrándose en el conjunto de la imagen.
Este fue, y sigue siendo, un proyecto meditado largamente. Un proyecto “íntimo” 
ya que he querido con estos retratos de amigos relacionados conmigo por 
aficiones comunes como la fotografía o los coches clásicos de Citroën, explicar 
con cada retrato una pequeña e íntima historia que el fotografiado identifique 
como suya y el resto de compañeros también. Para mí, convertirme en el 
“retratista” de mis amigos ha sido altamente gratificante.

Del 7 al 28 d’abril

Del 7 al 28 d’abril

La bravura de la naturaleza 
desde el aire

Portraits

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h
Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h
Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure
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Fotografies de Joan Picanyol
www.joanpicanyol.com

Fotografies de Nacho Sayas www.nachosayas.com



Les meves fotografies parlen de mi, parlen de qui generosament comparteix 
unes hores amb mi i amb la meva càmera. Els meus ulls, el meu cor, la 
meva càmera aniran poc a poc, en unes hores, desgranant i trobant rostres 
i expressions, sentiments que al cap i la fi tindran a veure amb el model però 
també amb mi.
Em reflecteixo en les meves fotos, es reflecteix el model a través de mi i de 
nosaltres, aquest nosaltres que breument es construeix, la majoria de les 
vegades, com una trobada fortuïta que difícilment es tornarà a repetir i qui 
sap si ens en penedirem. En qualsevol cas, els meus sentiments, la meva 
mirada, el seu cor, potser, estaran una mica en els meus RETRATOS.

Milers de devots arribats de tots els llocs d’Haití es banyen en aquestes 
aigües per purificar-se o per demanar al Gran Mestre que converteixi en 
realitat els seus somnis. Els adeptes necessiten ser posseïts per un esperit 
Iwa per poder comunicar-se amb el Gran Met, ja que aquest es troba molt 
allunyat del pla físic. A les fotografies alguns dels assistents es troben 
posseïts pel gran Iwa. Els seus ulls estan totalment fora de les òrbites i els 
seus moviments són convulsos. Algunes dones entren en trànsit. El trànsit, 
moment en què els esperits Iwa s’introdueixen en el cos dels sacerdots, 
és una tònica habitual entre els participants en el festival i no és estrany 
observar persones posseïdes que es deixen caure pel torrent d’aigua, amb 
els ulls en blanc i amb moviments espasmòdics.

Mis fotografías hablan de mí, hablan de quienes generosamente comparten 
unas horas conmigo junto a mi cámara. Mis ojos, mi corazón, mi cámara 
irán poco a poco, en unas horas, desgranando y encontrando rostros y 
expresiones, sentimientos al fin y al cabo que tendrán que ver con el modelo 
pero también conmigo. 
Me reflejo en mis fotos, se refleja el modelo a través de mí y de nosotros, 
ese nosotros que brevemente se construye, las más de las veces como un 
encuentro fortuito que difícilmente se volverá a repetir y del que quién sabe 
si nos arrepentiremos. En cualquier caso, mis sentimientos, mi mirada, su 
corazón, quizás, estarán un poco en mis RETRATOS.

Miles de devotos llegados de todos los lugares de Haití se bañan en estas 
aguas para purificarse o para pedirle al Gran Maestro que convierta en 
realidad sus sueños. Los adeptos necesitan ser poseídos por un espíritu 
Iwa para poder comunicarse con el Gran Met, ya que éste se encuentra 
muy alejado del plano físico. En las fotografías algunos de los asistentes se 
encuentran poseídos por el gran Iwa. Sus ojos están totalmente fuera de 
sus órbitas y sus movimientos son convulsos. Algunas mujeres entran en 
trance. El tránsito, momento en el que los espíritus Iwa se introducen en el 
cuerpo de los sacerdotes, es una tónica habitual entre los participantes en el 
festival y no es extraño observar personas poseídas que se dejan caer por el 
torrente de agua, con los ojos en blanco y con movimientos espasmódicos.

Del 7 al 28 d’abril

Del 7 al 28 d’abril

 www.lafotografia.org  Fotografies de César Ceniceros
Retratos

Voodoo in Haiti

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h

            Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h

            Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure
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Sèrie de fotografies nominades als premis 
PICTET del Financial Times de l’any 2012 

Fotografies de Sergi Reboredo. www.sergireboredo.com



Javi Aguilar, fotògraf català especialitzat en retrats, sempre va sentir profunda 
admiració pel món medieval. Història, mites, llegendes i fantasia literària es 
barregen en aquesta mostra fotogràfica, en què destaquen especialment 
l’ús de la llum i la composició. Centra el seu treball en el retrat i també ofereix 
cobertura d’espectacles teatrals i musicals, cosa que l’ha portat a veure les 
seves fotos publicades en els principals mitjans de comunicació.

Kike Suay ens incita amb la seva obra a l’obertura d’una dinàmica de 
fugida de tot el que cada dia que passa ens resulta més important, en el 
que podríem entendre com un viatge a través de centres sense cercles ni 
perifèries, de mars i de llacs que són llum, que a la vegada allotja penombra 
i misteri, de curvatures de l’audàcia, de paral·leles de l’imprevist, de restes 
o vestigis d’allò que va perdre el sentit pel que va ser creat, però que se 
sobreviu en pura permanència, aliè a tot, menys al temps del que marca el 
seu transcurs, de blocs de formigó en qualsevol part llançats a l’atzar i que 
no només configuren la seva pròpia geografia, sinó que generen la suficient 
capacitat d’erigir-se en metàfora de tot el que en la nostra civilització ja té 
vocació d’ensorrament, d’arquitectures que manquen de fi.

Javi Aguilar, fotógrafo catalán especializado en retrato, siempre sintió 
profunda admiración por el mundo medieval. Historia, mitos, leyendas y 
fantasía literaria se mezclan en esta muestra fotográfica, en la que destacan 
especialmente el uso de la luz y la composición. Centra su trabajo en el 
retrato y también ofrece cobertura de espectáculos teatrales y musicales, 
lo que le ha llevado a ver sus fotos publicadas en los principales medios de 
comunicación.

Del 7 al 28 d’abril

Del 7 al 28 d’abril

Fotografies de Javi Aguilar
www.javiaguilar.com

Historia, llegendes i mites

Geografías del Silencio

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h
Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h
Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure
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Kike Suay nos incita con su obra a la apertura de una dinámica de fuga 
de todo cuanto cada día que pasa nos resulta más importante, en lo que 
podríamos entender como un viaje a través de centros sin círculos ni periferias, 
de mares y de lagos que son luz, que a su vez aloja penumbra y misterio, de 
curvaturas de la audacia, de paralelas de lo imprevisto, de restos o vestigios 
de lo que perdió el sentido para lo que fue creado, pero que se sobrevive en 
pura permanencia, ajeno a todo, menos al tiempo del que marca su discurrir, 
de bloques de hormigón en cualquier parte arrojados al azar y que no sólo 
configuran su propia geografía, sino que generan la suficiente capacidad de 
erigirse en metáfora de todo cuanto en nuestra civilización ya tiene vocación 
de derrumbe, de arquitecturas que carecen de fin.

FESTIMATGE   Festival de la imatge de Calella 2013 

Fotografies de Kike Suay
www.kikesuay.com



La meva obra és un reflex de la societat i una crítica als problemes que 
aquesta mateixa genera. El desequilibri vertiginós en què viu el nostre món, 
l’opulència i la pobresa, la cultura i la ignorància... i d’altra banda mostro 
l’aïllament, la incomunicació, el consum massiu, l’alienació i la pèrdua 
d’identitat personal...
Formalment utilitzo el blanc i negre per a representar el passat i el color per 
constatar el present.
Incorporo en forma de tatuatge el codi de barres, com a símbol de pèrdua 
d’identitat individual, homologació, alineació i consum massiu.

Mi obra es un reflejo de la sociedad y una crítica a los problemas que ésta 
misma genera. El desequilibrio vertiginoso en que vive nuestro mundo, la 
opulencia y la pobreza, la cultura y la ignorancia... y por otro lado muestro el 
aislamiento, la incomunicación, el consumo masivo, la alienación y la pérdida 
de identidad personal...
Formalmente utilizo el blanco y negro para representar el pasado y el color 
para constatar el presente.
Incorporo en forma de tatuaje el código de barras, como símbolo de pérdida 
de identidad individual, homologación, alineación y consumo masivo.

Del 7 al 28 d’abril

Fotografies de Lluís barba
lluisbarba.blogspot.com.es

Viatgers en el temps

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h

            Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure

Col·lecció de retrats realitzats per Setmana Santa a Bercianos de Aliste, un 
petit poble de la província de Zamora, gairebé fronterer amb Portugal, de tot 
just 200 habitants.
El dia de Dijous Sant, desfila en processó la Confraria del Sant Enterrament, 
els confrares van coberts per una espessa i gruixuda capa de color marró 
amb caputxa.
El meu interès se centra gairebé exclusivament en realitzar primers plans i 
captar les expressions dels confrares desfilant.

Colección de retratos realizados en Semana Santa en Bercianos de Aliste, 
un pequeño pueblo de la provincia de Zamora, casi fronterizo con Portugal, 
de apenas 200 habitantes.
El día de Jueves Santo, desfila en procesión la Cofradía del Santo Entierro, 
los cófrades van cubiertos por una espesa y gruesa capa de color marrón 
con capuchón.
Mi interés se centra casi exclusivamente en realizar primeros planos y captar 
las expresiones de los cófrades desfilando.

Del 7 al 28 d’abril

Fotografies de Juan A. Palacios
www.juanantoniopalacios.com

Expresiones

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h

            Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure
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Aquesta mostra recull un conjunt de fotomuntatges realitzats per l’alumnat 
de primer de batxillerat artístic a la matèria de dibuix Artístic. L’alumnat 
podia triar transmetre les sensacions de por i/o d’angoixa o bé d’alegria i/o 
relaxament.
Una vegada realitzats els fotomuntatges han transformat les fotografies en 
imatges 3D.

Exposició col·lectiva d’alumnes de Fotoespai al voltant del nu.
Múltiples interpretacions de la figura humana tant en exteriors, on es cerca la 
integració del cos amb l’entorn, com a l’estudi, treballant la il·luminació amb 
diversos plantejaments i amb el punt de vista de cada autor.

Esta muestra recoge un conjunto de fotomontajes realizados por el 
alumnado de 1 º de bachillerato artístico en la materia de Dibujo Artístico. 
El alumnado podía elegir transmitir las sensaciones de miedo y/o angustia o 
bien de alegría y/o relajación.
Una vez realizados los fotomontajes han transformado las fotografías en 
imágenes 3D.

Exposición colectiva de los alumnos de Fotoespai al entorno del desnudo.
Multiples interpretaciones de la figura humana tanto en exteriores, donde se 
busca la integración del cuerpo al entorno, como en el estudio, trabajando 
la iluminación con distintos planteamientos y con el punto de vista de cada 
autor. 

Del 7 al 28 d’abril

Del 7 al 28 d’abril

Fotografies dels alumnes de batxillerat d’arts 
del IES Euclides

Paisatges imaginaris 3D

Llum al cos

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h
Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h
Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure
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Fotoespai Barcelona Centre d’Imatge
www.fotoespai.cat



L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) presenta quatre 
adaptacions lliures sobre el text de la poeta i filòsofa Chantal Maillard: “En 
la traza. Pequeña zoología poemática.”, realitzats per alumnes del tercer 
curs del Graduat en Fotografia. Ivet Fernádez, amb “Certeses” es qüestiona 
els límits de la llibertat per mitjà de la metàfora visual. Patricia Rodrígues, 
amb “Metamorfose” ens crea una nova percepció temporal sobre el paisatge 
urbà. Laura Sicart, amb “Sois dioses” ens parla des de la llum com a origen 
per endinsar-nos en el concepte hindú de Maya (il·lusió). Alba Simón, amb 
“Detener para tener”, es planteja la representació visual del temps a través 
del simbolisme de l’aigua.

Per la Fira de Calella 2012, a l’estand de la nostra entitat es varen fotografiar 
al voltant de 1800 cares de gent de Calella, rodalies i d’altres indrets. La 
nostra idea era que tota aquesta gent participés també d’una forma o altra 
al Festimatge 2013. Pensem que totes aquestes persones són úniques i, 
d’alguna manera i durant un interval de temps, fan viure Calella. Aprofitant la 
idea què cada retrat és únic, els components del Curset de Fotografia 2013 
han fotografiat detalls de Calella, que també són únics.
De la unió d’aquestes idees de retrats i detalls únics surt l’exposició que FFC 
presenta en aquest Festimatge 2013.

El Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) presenta cuatro 
adaptaciones libres sobre el texto de la poeta y filósofa Chantal Maillard: 
“En la traza. Pequeña zoología poemática.“, realizados por alumnos del 
tercer curso del Graduado en Fotografía. Ivet Fernádez, con “Certezas”, se 
cuestiona los límites de la libertad por medio de la metáfora visual. Patricia 
Rodrígues, con “Metamorfose”, nos crea una nueva percepción temporal 
sobre el paisaje urbano. Laura Sicart, con “Sois dioses”, nos habla desde la 
luz como origen para adentrarnos en el concepto hindú de Maya (ilusión). 
Alba Simón, con “Detener para tener”, se plantea la representación visual del 
tiempo a través del simbolismo del agua.

Durante la Fira de Calella 2012, en el estand de nuestra entidad, se 
fotografiaron alrededor de 1800 caras de gente de Calella, cercanías y de 
otros lugares. Nuestra idea era que toda esta gente participara también 
de una forma u otra en el Festimatge 2013. Pensamos que toda estas 
personas son únicas y, de algún modo y durante un intervalo de tiempo, 
hacen vivir Calella. Aprovechando la idea de que cada retrato es único, los 
componentes del cursillo de fotografía 2013 han fotografiado detalles de 
Calella, que también son únicos.
De la unión de estas ideas de retratos y detalles únicos sale la exposición 
que FFC presenta en este Festimatge 2013.

Del 7 al 28 d’abril

Del 7 al 28 d’abril

Treball col·lectiu de Foto-Film Calella
www.fotofilmcalella.org

Visualitzar el pensament

Calella... única

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h

            Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h

            Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure
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Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
www.iefc.es



L’estat d’Orissa, situat al sud de Bengala, és una de les zones menys 
conegudes de l’Índia. Cada any, acull un dels festivals hinduistes més 
importants del país, el Rath Yatra, que reuneix més d’un milió de pelegrins. 
Orissa té, a més, una gran riquesa ètnica. S’han comptabilitzat uns 62 grups 
com els Saora, els Paraja o els Dongria Kondh que mantenen intactes els 
seus costums en ple segle XXI. Per a preservar la seva forma de vida, les 
autoritats ja no permeten fotografiar aquestes ètnies.

“Entre llums” és un recull d’imatges de paisatges i viatges a on la recerca de 
la màgia de la llum ha estat el principal objectiu; treure d’un lloc el seu millor 
moment. Segons la llum, pot canviar radicalment la percepció i la bellesa 
d’una escena o indret. Amb aquesta exposició vull compartir amb vosaltres 
aquests instants fantàstics i emocionants d’impactes visuals, il·luminats amb 
tecnologia LED sobre un suport Luminpanel Apphoto.

El estado de Orissa, situado al sur de Bengala, es una de las zonas menos 
conocidas de la India. Cada año, acoge uno de los festivales hinduistas 
más importantes del país, el Rath Yatra, que reúne a más de un millón 
de peregrinos. Orissa posee, además, una gran riqueza étnica. Se han 
contabilizado unos 62 grupos como los Saora, los Paraja o los Dongria 
Kondh que mantienen intactas sus costumbres en pleno siglo XXI. Para 
preservar su forma de vida, las autoridades ya no permiten fotografiar estas 
etnias.

Del 7 al 28 d’abril

Del 7 al 28 d’abril

Fotografies de Silvia Gracia
Agencia EFE

Orissa, la India más desconocida

“Entre llums”

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h
Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h
Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure
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“Entre luces” es una recopilación de imágenes de paisajes y viajes donde 
la búsqueda de la magia de la luz ha sido el principal objetivo; sacar de 
cada lugar su mejor momento. Según la luz, puede cambiar radicalmente 
la percepción y la belleza de una escena o lugar. Con esta exposición 
quiero compartir con vosotros estos instantes fantásticos y emocionantes 
de impactos visuales, iluminados con tecnología LED sobre un soporte 
Luminpanel Apphoto.

FESTIMATGE   Festival de la imatge de Calella 2013 

Fotografies de Jaume Cusidó
www.jaumecusido.com



“Recordant la Patagònia” és una mirada modesta, íntima i personal a la 
Patagònia austral. Una successió d’imatges que representen l’ànima dels 
paisatges patagònics. El Chaltén, Parque de los Glaciares, Torres del Paine, 
Canal de Beagle… terres i espais que, un cop vistos, mai no poden ser 
oblidats. La Patagònia és molt més que paisatges, són vivències.

Alastair Magnaldo va obtenir el Gran Premi de la Creativitat fotogràfica de 
la Fédération Photographique de França. Les seves fotografies han estat 
exposades en galeries. Entra en aquest món estrany entre el somni i la realitat 
i retroba la poesia de la infància en el nostre univers de vegades inquietant 
i pertorbador. L’artista ens convida i ens qüestiona algunes escenes més 
fosques que suggereixen potser una amenaça en el futur i que ens deixen 
sense resposta.

“Recordando la Patagonia” es una mirada modesta, íntima y personal en 
la Patagonia Austral. Una sucesión de imágenes que representan el alma 
de los paisajes patagónicos. El Chaltén, Parque de los Glaciares, Torres 
del Paine, Canal de Beagle... tierras y espacios que, una vez vistos, nunca 
pueden ser olvidados. Patagonia es mucho más que paisajes, son vivencias.

Alastair Magnaldo obtuvo el Gran Premio de la Creatividad fotográfica de la 
Fédération Photographique de Francia. Sus fotografías han sido expuestas 
en galerías. Entra en este mundo extraño entre el sueño y la realidad y 
reencuentra la poesía de la infancia en nuestro universo a veces inquietante 
y perturbador. El artista nos invita y nos cuestiona algunas escenas más 
sombrías que sugieren tal vez una amenaza en el futuro y que nos dejan 
sin respuesta.

Del 7 al 28 d’abril

Del 7 al 28 d’abril

“Recordant la Patagònia”

Rêve et réalité

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h

            Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h

            Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure
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Fotografies de Toni Vila
500px.com/tonivila

Fotografies d’Alastair Magnaldo



Sempre he gaudit de la costa d’Irlanda. Nombroses platges de sorra donen 
pas a les predominants roques escarpades. Quan era petit, a les visites a 
la platja, explorava aquestes roques amb una sensació de sorpresa, sense 
saber què trobaria.
Anys més tard, com a fotògraf i amb el mateix sentit de sorpresa, em trobo 
cada vegada més fascinat pel moviment perpetu de la mar i la seva interacció 
amb el cel i les últimes vores de la terra. La recerca de composicions i 
l’espera dels canvis subtils de la llum amb la càmera llesta és sempre una 
experiència absorbent. Sovint capritxosa i imprevisible, sempre és bonica, 
especialment quan és esculpida per la llum dramàtica.
Si torno a casa de la costa sense una imatge que faci justícia a la realitat, 
sempre tinc el plaer d’haver estat allà.

Cada quatre anys, durant la setmana del 14 de juliol, els grans velers més 
bells del món es reuneixen al port de Brest a la punta del Finisterre francès. 
Aquest esdeveniment es diu “Tonnerre de Brest” i es refereix a la maledicció 
del capità Haddock, pintoresc personatge de l’edició còmica de Tintín.
Què podria ser més bonic que embarcar en un d’aquests vaixells 
especialment el Full Sail en un llarg viatge a través del nostre imaginari món.
Les fotografies van ser preses en la seva majoria en plata durant les 
celebracions del 2008 i 2012, amb la finalitat que el lector entrés més en 
aquesta exposició i em va semblar adequat fer les impressions amb el gra 
d’una altra època fotogràfica, en tinta sèpia i les vores cremades, que ens 
tornessin a l’època del filibusterisme.

I have always enjoyed the coastline of Ireland. Numerous sandy beaches 
give way to the predominant rugged rocks. As a child, on visits to the beach, 
I explored these rocks with a sense of wonder, never knowing what I would 
find.
Years later, as a photographer and filled with the same sense of wonder, I find 
myself increasingly fascinated by the perpetual motion of the sea and how it 
interacts with the sky and the last edges of land. Searching for compositions 
and waiting for subtle changes of light with a camera ready is always an 
absorbing experience. Often moody and unpredictable, it is always beautiful, 
especially when sculpted by dramatic light.
If I come home from the coast without an image that does it justice, I always 
have the pleasure of having been there.

Tous les quatre ans, pendant la semaine du 14 juillet, les plus beaux vieux 
gréements du monde se rassemblent à Brest, port à la pointe du Finistère 
français. Cette manifestation porte le nom de “Tonnerre de Brest”  référence 
au juron du capitaine Haddock, personnage haut en couleur de la bande 
dessinée de Tintin. Quoi de plus beau que ces navires surtout toutes voiles 
au vent qui nous embarquent pour des voyages au long cours à travers notre 
monde imaginaire.
Photographies réalisées en majorité en argentique lors des festivités 2008 
et 2012, afin d’embarquer encore plus le lecteur de cette exposition il m’a 
paru évidant de travailler mes tirages avec le grain d’une autre époque 
photographique, une teinte sépia et des bords brûlés qui nous ramène à 
l’époque de la flibuste. 

Del 7 al 28 d’abril

Del 7 al 28 d’abril

Fotografies de Wesley Law www.photographie-joelespie.com

Coastline of Ireland

Larguer les amarres

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h
Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h
Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure
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Fotografies de Joël Espié www.photographie-joelespie.com



Jesús ens acosta a aquest exòtic país d’una gran riquesa arqueològica a 
través de la mirada de la seva gent. Mirades aparentment serenes i plenes 
de vida però que oculten cicatrius. Un país que ha patit la pèrdua de gairebé 
una generació. Mirades que amaguen les ferides d’un brutal conflicte bèl·lic. 
I les seqüeles de pobresa que l’han continuat.
Els rostres de Jesús tenen l’honestedat dels que amb prou feines no tenen, 
dels que lluiten cada dia per superar un món advers però esperançador. Dels 
que miren a la vida de front, capaços de vèncer un passat ple de cicatrius. 
Són fonamentalment nens els protagonistes d’aquest treball, potser perquè 
radiqui en ells aquesta esperança de futur, aquesta il·lusió per afrontar la 
consecució d’un món millor.

El 1984 Salvador Espriu (Santa Coloma de Farners, 1913 - Barcelona 1985) 
publicava un darrer llibre titulat “Per a la bona gent”, un poemari construït 
en quatre parts i precedit per una cita de Maquiavel: “Els homes sempre et 
sortiran perversos si una necessitat no els fa ser bons”. Llegida la cita, les 
quatre parts que componen el poemari i els noms de totes les persones que  
s’hi esmenten a  més de ser el que són esdevenen molt més: una mena de  
promesa, o millor encara: un llegat. Espriu ens llega el país, i alguns artistes.  
El grapat de gent que donen sentit a cada vida, i un aplec d’intencions que  
no deixen de ser motors que ens mouen. No gaire res més. No gaire res  
menys. 

Jesús nos acerca a este exótico país de una gran riqueza arqueológica a 
través de la mirada de sus gentes. Miradas aparentemente serenas y llenas 
de vida pero que ocultan cicatrices. Un país que ha sufrido la pérdida de casi 
una generación. Miradas que esconden las heridas de un brutal conflicto 
bélico. Y las secuelas de pobreza que le han continuado.
Los rostros de Jesús poseen la honestidad de los que apenas nada 
tienen, de los que luchan cada día por superar un mundo adverso pero 
esperanzador. De los que miran a la vida de frente, capaces de vencer un 
pasado lleno de cicatrices. Son fundamentalmente niños los protagonistas 
de este trabajo, quizás porque radique en ellos esa esperanza de futuro, esa 
ilusión por afrontar la consecución de un mundo mejor.

En 1984 Salvador Espriu (Santa Coloma de Farners, 1913 - Barcelona 
1985) publicaba un último libro titulado “Per a la bona gent” un poemario 
construido en cuatro partes y precedido por una cita de Maquiavelo: “Los 
hombres siempre te saldrán perversos si una necesidad no les hace ser 
buenos “. Leída la cita, las cuatro partes que componen el poemario y los 
nombres de todas las personas que se mencionan además de ser lo que 
son se convierten mucho más: una especie de promesa, o mejor aún: un 
legado. Espriu nos lega el país, y algunos artistas. El puñado de gente que 
dan sentido a cada vida, y un encuentro de intenciones que no dejan de ser 
motores que nos mueven. Ni mucho más. Ni mucho menos.

Del 7 al 28 d’abril

Del 7 al 28 d’abril

Fotografies dels Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí
fototorroella.blogspot.com.es

La mirada de Camboya

“Per a la bona gent”

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h

            Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h

            Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure
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www.jesusbotaro.com   Fotografies de Toni Vila



Quan un arriba a una ciutat com és Londres, es troba amb moltes coses a 
les quals no s’està habituat, vas conduint i veus els seus carrers, els racons i 
la  gent; és quan en la meva ment es va crear aquesta exposició, de seguida 
em vaig adonar que havia de ser B/N. Aparcant el cotxe durant el temps que 
vaig estar a Londres i caminant la ciutat fins que dels peus en sortia fum, vaig 
anar creant aquesta exposició que us presento.

El Club Natació Reus Ploms des de 1970 organitzen aquest saló internacional 
de fotografia dedicat a l’esport.
Fotosport pretén projectar Reus i Catalunya cap a Europa i a la resta del món 
a través de la fotografia.
Des de 2010 Fotosport disposa d’un espai permanent al Museu Olímpic i 
de l’Esport de Barcelona, en el qual es mostren les fotografies guanyadores 
de cada edició.
Actualment, a l’entorn de Fotosport, s’han creat dos salons anuals, 
GaudiRfoto, a la primavera, i Europa, a la tardor, tots ells inclosos a la 
plataforma www.fotoartreus.cat 

Cuando uno llega a una ciudad como es Londres, se encuentra con muchas 
cosas a las que no se está habituado, vas conduciendo y ves en sus calles, 
los rincones y la gente; es cuando en mi mente se creó esta exposición, 
enseguida me di cuenta que tenía que ser B/N. Aparcando el coche durante 
el tiempo que estuve en Londres y caminando la ciudad hasta que de los 
pies salía humo, fui creando esta exposición que os presento.

El Club Natación Reus Ploms desde 1970 organizan este salón internacional 
de fotografía dedicado al deporte.
Fotosport pretende proyectar Reus y Cataluña hacia Europa y el resto del 
mundo a través de la fotografía.
Desde 2010 Fotosport dispone de un espacio permanente en el Museo 
Olímpico y del Deporte de Barcelona, en el que se muestran las fotografías 
ganadoras de cada edición.
Actualmente, alrededor de Fotosport, se han creado dos salones anuales, 
GaudiRfoto, en primavera y Europa, en otoño, todos ellos incluidos en la 
plataforma www.fotoartreus.cat

Del 7 al 28 d’abril

Del 7 al 28 d’abril

XXII Bienal Internacional de Fotografia de l’Esport
www.fotoartreus.cat

Fotosport 2012

Els carrers de Londres
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Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h
Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h. Dissabtes i 
diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure 

Lloc: Club Natació Calella (Rierany de Valldenguli, s/n)
Horari: De dilluns a dissabte de 9.00h a 21.00h. Diumenges de 9.00h a 13.00h

Lloc: Restaurant La Gàbia (Passeig de Manuel Puigvert)
Horari: Tots els dies d’11.00h a 13.00h i de 17.00h a 20.00h 

FESTIMATGE   Festival de la imatge de Calella 2013 

Fotografies de Joan Buxó
www.jbuxo.com



Els participants, que poden optar al “Premi Catalunya de Fotografia”, són 
els que durant l’any van sumant punts als premis nacionals i premis o 
acceptacions internacionals, obtinguts als diferents concursos reconeguts 
per la Federació Catalana de Fotografia. Les obres han de ser inèdites, és a 
dir, no premiades ni publicades amb anterioritat i valorades per la coherència 
de la col·lecció.
Els autors amb la seva obra ajuden al reconeixement de Catalunya i, més 
enllà dels nostres límits, actuen com a impulsors de l’art de la fotografia.

Los participantes, que pueden optar al “Premio Catalunya de Fotografía”, 
son los que durante el año van sumando puntos con los premios 
nacionales y premios o aceptaciones internacionales, obtenidos en 
los diferentes concursos reconocidos por la Federación Catalana de 
Fotografía. Las obras deben ser inéditas, es decir, no premiadas ni 
publicadas con anterioridad y valoradas por la coherencia de la colección.
Los autores con su obra ayudan al reconocimiento de Cataluña y más 
allá de nuestros límites, actúan como impulsores del arte de la fotografía.

És un treball format per una sèrie de retrats realitzats en diversos llocs de 
l’illa de Cuba, on l’autor ha connectat d’una manera molt directa amb les 
persones retratades, convivint amb la gent a casa, simpatitzant i dialogant 
per a poder entendre la seva forma de vida i plasmar en cada retrat el millor 
de cada un d’ells.
Nens, ancians, mestresses de casa, camperols..., persones anònimes 
són els protagonistes d’aquestes petites històries, que es poden llegir 
en cadascuna de les seves impactants imatges en blanc i negre d’intens 
contrast, que dota les seves fotografies d’un cert grau d’intemporalitat i 
sentit poètic.

Es un trabajo compuesto por una serie de retratos realizados en diversos 
lugares de la isla de Cuba, donde el autor ha conectado de una forma muy 
directa con las personas retratadas, conviviendo con la gente en sus casas, 
simpatizando y dialogando para poder entender su forma de vida y plasmar 
en cada retrato lo mejor de cada uno de ellos.
Niños, ancianos, amas de casa, campesinos... personas anónimas son los 
protagonistas de estas pequeñas historias, que se pueden leer en cada 
una de sus impactantes imágenes en blanco y negro de intenso contraste, 
que dota a sus fotografías de un cierto grado de intemporalidad y sentido 
poético.

Del 7 al 28 d’abril

Del 7 al 28 d’abril

Fotografies seleccionades de la 4a. Lliga Catalana de Fotografia
www.fedcatfotografia.org

Fotografies de Santos Moreno
www.santosmoreno.com

Premis Catalunya

Alma de Cuba

Lloc: La Fàbrica
Horari: Divendres de 17.00h a 21.00h

            Dissabtes i diumenges d‘11.00h a 14.00h i de 16.00h a 21.00h
Accés lliure

Lloc: Hotel Bernat II (Av. Turisme, 42-44)
         Hotel Les Palmeres (Diputació, 21)
Horari: Tots els dies de 10.00h a 22.00h

Accés lliure
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Usant el títol de l’exposició “Bodegons simplement” intento explicar que 
les obres presentades no són únicament bodegons sinó que són també el 
resultat del procés d’un estudi i aprenentatge. Basant-me inicialment en la 
composició i la llum dels bodegons clàssics he intentat iniciar un procés més 
personal, experimentar i anar aprenent en cada un dels passos efectuats, 
incorporant textures, fusions, noves composicions i els nous tractaments 
que ens ofereixen les tecnologies actuals i amb això aconseguir per part 
meva una evolució en el tractament de la imatge.

Selecció de fotografies que han participat en l’edició internacional del XXXVII 
Trofeu Torretes de Fotografia en l’apartat relacionat amb el mar.

Usando el título de la exposición “Bodegones simplemente” intento explicar 
que las obras presentadas no son únicamente bodegones sino que son 
también el resultado del proceso de un estudio y aprendizaje. Basándome 
inicialmente en la composición y la luz de los bodegones clásicos he 
intentado iniciar un proceso más personal, experimentar e ir aprendiendo en 
cada uno de los pasos efectuados, incorporando texturas, fusiones, nuevas 
composiciones y los nuevos tratamientos que nos ofrecen las tecnologías 
actuales y con ello conseguir por mi parte una evolución en el tratamiento 
de la imagen.

Selección de fotografías que han participado en la edición internacional de 
XXXVII Trofeo Torretes de Fotografía en el apartado relacionado con el mar.

Del 7 al 28 d’abril

Del 7 al 28 d’abril

El mar

Bodegones simplemente
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Lloc: Hotel Volga (Jovara, 350) 
Horari: Tots els dies de 10.00h  a 22.00h
Accés lliure

Lloc: Restaurant La Peixateria (Doctor Vivas, s/n)
Restaurant Casa Carlos (Turisme,21)
Horari: d’11.00h a 13.00h i de 17.00h a 20.00h

FESTIMATGE   Festival de la imatge de Calella 2013 

Selecció de fotografies del XXXVII Trofeo Torretes 
www.festimatge.org

Fotografies de Txema Lacunza
500px.com/Txemalacunza



Curs Camera RAW
Introducció a Photoshop
Eines bàsiques - Histograma
Nivells - Corbes
Camera RAW - Funcions d’optimització
DNG i RAW de càmera - Balanç de blancs
Recuperació llums/ombres - Correcció defectes de lent
Correccions selectives
Màscara d’enfoc - Eina de clonació

Curso Camera RAW
Introducción a Photoshop
Herramientas básicas - Histograma
Niveles - Curvas
Camera RAW - Funciones de optimización
DNG y RAW de cámara - Balance de blancos
Recuperación luces / sombras - Corrección defectos de lente
Correcciones selectivas
Máscara de enfoque - Herramienta de clonación

Dissabte 13 d’abril

Dissabte 20 d’abril sessió teòrica 

Diumenge 21 d’abril sessió pràctica 

Taller de fotografia

Seminari / taller il·luminació en retrats

Lloc: Hotel Les Palmeres (Diputació,21). Horari: 9.30h a 14h.
Inscripció prèvia: places limitades.

Informació: www.festimatge.org/tallers
Inscripcions: foto@festimatge.org

Lloc: Sala Mozart (Església,93, pis). Horari: 16.00h a 20.00h

Lloc: Castell de Palafolls. Horari: de 10.00h a 14.00h

Inscripció prèvia: places limitades. Informació: www.festimatge.org/tallers. Inscripcions: foto@festimatge.org
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A càrrec de Toni Vila.
Responsable Formació Grupo Casanova 

www.casanovafoto.com

Impartit per: Javi Aguilar amb Alma Cubrae 
www.javiaguilar.com - www.almacubrae.com

Sessió teòrica 
Introducció. Llum natural. Demostració amb la llum d’una finestra.
La llum del flaix, i els seus principals modificadors. Creativitat amb dos i més 
llums. Demostracions en diferents esquemes d’il·luminació.
Pràctiques en exteriors amb Alma Cubrae.
Realització d’exercicis pràctics en exteriors amb la companyia Alma Cubrae.

Sesión teórica
Introducción. Luz natural. Demostración con la luz de una ventana.
La luz del flash, y sus principales modificadores. Creatividad con dos y más 
luces. Demostraciones con diferentes esquemas de iluminación. 
Prácticas en exteriores con Alma Cubrae.
Realización de ejercicios prácticos en exteriores con la compañía Alma Cubrae.
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Plànol de Calella
Les fotografies que estan exposades a diversos aparadors d’establiments comercials de Calella.

1   PAPERERIA ROGER
2   VIATGES ELITE
3   ASSESORIA CAMPS
4   QUIM I ESTEVE PERRUQUERS
5   ERRAGÉ
6   PERFUMERIA VILA       
7  RENAR 
8   ESPORTS DISSENY TORRENT

9   REGALS MARINA
10  AROMES
11  PORTI
12  CAN VILLARET
13  SONIA
14  PERFUMERIA XALOC
15  PLANCHART FOTOGRAFIA
16  EPSILON

17  FARRUTX LUXURY OULET
18  LINEA VIVA
19  MESOS
20  X. POCH LABORATORIS   
  DIGITALS
21  VIATGES STARTOUR
22  BEBALIA
23  PASTISSERIA SAULEDA

24  LLIBRERIA LA LLOPA
25  M&M
26  TUBERT MODA
27  ELECTROSOL CALELLA
28  DECORACIÓ DE LA LLAR
29  DOS ESPAIS
30  THE END

FESTIMATGE   Festival de la imatge de Calella 2013 
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Sales d’exposició

1   SALA AJUNTAMENT VELL
2   BIBLIOTECA CAN SALVADOR DE LA PLAÇA
3   CAPELLA SANT QUIRZE
4   GALERIA CULTURAL PA, VI I MOLTÓ
5   SALA MOZART
6   LA FÀBRICA

7   RESTAURANT LA PEIXATERIA
8   CASAL L’AMISTAT
9   ORFEÓ CALELLENC
10  LA TETERA CAFÉ
11  HOTEL VOLGA
12  RESTAURANT LA GÀBIA

13  HOTEL LES PALMERES
14  HOTEL BERNAT II
15  RESTAURANT CASA CARLOS
16  CLUB NATACIÓ CALELLA      

Festival de la imatge de Calella 2013   FESTIMATGE   



Tertúlia amb la intenció d’afavorir diàleg entre els aficionats a la fotografia i 
establir un col·loqui entre els assistents.
Ens mostraran, amb uns audiovisuals, els seus treballs i les seves 
experiències en el món de la fotografia. Fotògrafs com:
Quim Fàbregas (Fotografia de viatges), Santos Moreno (Premi Catalunya 
de Fotografia 2012), Francesc Sans (Fotoperiodista), José R. Moreno 
(Doctorat en Història), Herman Cater (Guanyador del XXXVII Trofeu Torretes 
de Fotografia) i Raul Villalba.

La mitologia grecollatina ha estat des del seus orígens font inesgotable 
d’inspiració artística. Les arts plàstiques a l’antiguitat, l’escultura, la pintura, 
la ceràmica, la mateixa arquitectura, van beure ja de les fonts mitològiques, 
dels seus déus, dels seus herois, d’unes històries que per la seva naturalesa 
extraordinària van inspirar la imaginació dels més grans creadors. L’arribada 
de la fotografia i el cinema obren noves perspectives creatives que no 
obliden, però, aquesta tradició iconogràfica que representa el mite antic. 
Fidel a aquesta tradició secular, el fotògraf Joan Picanyol, l’obra del qual 
presentem, ha aprofundit en tot aquest món inesgotable i fascinant de la 
mitologia clàssica i ha plasmat les seves reflexions intel·lectuals i artístiques 
en aquesta col·lecció de fotografies de temàtica mitològica.

Joaquim Gestí Bautista (Barcelona, 1961)
És llicenciat en filologia clàssica per la Universitat Autònoma, actualment 
compagina la seva feina com a traductor amb la de professor d’institut. Ha 

traduït nombrosos autors del grec modern al català, i de l’italià les principals 
obres de Dino Buzzatti i de Luigi Pirandello. És també col·laborador de la 
Fundació Bernat Metge, per a qui ha versionat tota l’obra d’Heròdot. És 
coautor, juntament amb Montserrat Franquesa, de la versió catalana del 
Diccionari de Mitologia grega i romana de Pierre Grimal (2008), obra de 
referència per als estudiosos i afeccionats al món clàssic. 

Montserrat Franquesa Gòdia (Lleida, 1966)
Llicenciada en filologia clàssica i en filologia germànica i doctora en traducció. 
Actualment és professora d’alemany en un institut i professora associada a la 
Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Tradueix de l’alemany, el francès i el grec modern. És coautora, juntament 
amb Joaquim Gestí, de la versió catalana del Diccionari de mitologia grega 
i romana de Pierre Grimal (2008), llibre de referència que normalitza més de 
tres mil noms propis en català.

Tertulia con la intención de favorecer diálogo entre los aficionados a la 
fotografía y establecer un coloquio entre los asistentes.
Nos mostrarán, con unos audiovisuales, sus trabajos y sus experiencias en 
el mundo de la fotografía. Fotógrafos como:
Quim Fàbregas (Fotografía de viajes), Santos Moreno (Premi Catalunya 
de Fotografia 2012), Francesc Sans (Fotoperiodista), José R. Moreno 
(Doctorado en Historia), Herman Cater (Ganador del XXXVII Trofeu Torretes 
de Fotografía) y Raul Villalba. 

Diumenge 21 d’abril

Dissabte 20 d’abril

Conferència a càrrec de Joaquim Gestí i Montserrat Franquesa
Audiovisual a càrrec de Joan Picanyol

La fotografia mitològica

Tertúlia fotogràfica
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Lloc: Hotel Volga (Jovara, 350) 
Horari: 22.00h
Accés lliure

Lloc: Sala Mozart (Església,93, pis). Horari: 18.00h Accés lliure

FESTIMATGE   Festival de la imatge de Calella 2013 



Diumenge dia 7 d’abril

De Bòsnia
a l’ictus

Lloc: Capella de Sant Quirze       
Horari de les 18.00h a les 19.00h

Accés lliure
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Miquel Ruiz, cofundador de fotògrafs per la  pau, ens relata les experiències que  va 
viure durant la guerra de Bòsnia, després de 30 anys treballant de foto periodista, 
ara lliura una batalla personal contra un ictus. Els problemes físics provocats pel 
vessament cerebral no evitaran que en Miquel torni a la seva estimada Sarajevo amb 
motiu del 20è aniversari de la guerra de Bòsnia (1992-1995).
Vivències emotives dels que van viure la guerra de Bòsnia, dels que van patir el setge 
a Sarajevo i el genocidi de Srebrenica. Testimonis dels primers refugiats arribats a 
Catalunya, tant dels que finalment s’hi han establert, com dels que varen decidir 
retornar a la seva terra.
Petites grans històries que tenen en comú la capacitat de l’ésser humà per superar  
las adversitats.
“De Bòsnia a l’ictus” és un documental rodat a Girona, Sarajevo i Srebrenica, entre 
l’octubre de 2011 i  l’octubre de 2012.
Per tot plegat ens fa molta il·lusió que vingueu a veure “De Bòsnia a l’ictus”.

Pep Boix-Pere Margall-Vicens Tomás. 

Miguel Ruiz, cofundador de “Fotògrafs per la Pau”, nos relata las experiencias que 
vivió durante la guerra de Bosnia. Después de 30 años trabajando de periodista, ahora 
libra una batalla personal contra un ictus. Los problemas físicos provocados por  el  
derrame cerebral no evitarán que Miguel vuelva a su querida  Sarajevo, con motivo  del 
20 aniversario de la guerra de  Bosnia (1992-1995).
Vivencias emotivas de los que vivieron la guerra, de los que sufrieron el sitio de 
Sarajevo y el genocidio de Srebrenica. Testimonios de los primeros refugiados llegados 
a Catalunya, tanto de los que finalmente se quedaron, como los que decidieron volver 
a su tierra. Pequeñas pero grandes historias que tienen en común la capacidad del ser 
humano para superar las adversidades 
“De Bòsnia a l’ictus” es un documental  rodado en Girona, Sarajevo y Srebrenica, entre 
octubre de 2011 i octubre de 2012.
Por todo lo contado nos haría mucha ilusión que vinieras a ver “De Bòsnia a l’ictus”.

Pep Boix-Pere Margall-Vicens Tomás. 



Projecció de curtmetratges seleccionats
Proyección de cortometrajes seleccionados

D. ENRIQUE DE GUZMÁN de Aranxa Echevarría. 18 minuts

CAMPING de Pilar Gutiérrez. 22 minuts

FREE BASE EN RIGLOS de Jesús Mediavilla. 15 minuts

DESAYUNO CON DIADEMA de Oscar Bernácer. 18 minuts

PROJECCIONS A LA CAPELLA DE SANT QUIRZE

Aquest any, per primera vegada i com a novetat, comencem a la Capella de Sant Quirze 

les sessions cinematogràfiques per donar a conèixer els curtmetratges que competeixen 

en la dinovena edició del nostre Trofeu Torretes. Els quatre curts escollits que hi projectem 

són una bona mostra de la qualitat rebuda en aquesta edició.

PROYECCIONES EN LA CAPELLA DE SANT QUIRZE

Este año, por primera vez y como novedad, empezamos en la “Capella de Sant Quirze” 

las sesiones cinematográficas para dar a conocer los cortometrajes que compiten en 

la decimonovena edición de nuestro “Trofeu Torretes”. Los cuatro films seleccionados 

representan una buena muestra de la calidad de los trabajos recibidos.

Dijous  dia  11 d’abril

XIX Trofeu Torretes de  
Curtmetratges

Lloc: Capella de Sant Quirze (Carrer Bartrina)      
Horari: 22.00h
Accés lliure
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En col·laboració amb la Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Sessió matinal amb programació infantil.

En colaboración con la Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Sesión matinal con programación infantil.

PROGRAMACIÓ INFANTIL / JUVENIL

Fer una bona selecció de films per un públic eminentment infantil suposa haver de pensar 

una mica com ells. Per això resulta una mica complicat elegir adequadament els temes, no 

massa infantils per als més grandets i no massa complicats d’entendre per als no tan grans.

Sentiments, amistat, històries de companys de jocs... això és el que reflecteixen els curts que 

projectem aquest matí i que estan pensats i dedicats als més petits.

PROGRAMACIÓN INFANTIL / JUVENIL

Hacer una buena selección de cortometrajes para un público eminentemente infantil supone 

hacerlo pensando un poco como ellos. Por este motivo resulta algo complicado elegir 

adecuadamente los temas, no demasiada infantiles para los mayores y no tan difíciles de 

comprender para los más pequeños.

Sentimientos, amistad, compañerismo... es lo que reflejan los cortos que proyectamos esta 

mañana y que hemos pensado y dedicado al  público infantil.    

O XIGANTE de Luis da Mata i Julio Vanzeler ( animació ). 11 minuts

BAJO LA ALMOHADA de Isabel Herguera ( animació ). 8 minuts

L’EQUIP PETIT de Roger Gómez i Dani Resines ( reportatge ). 10 minuts

GRAN PRIX de Marc Riba i Anna Solanas ( animació ). 8 minuts

Dissabte  dia  13 d’abril    

XIX Trofeu Torretes de 
curtmetratges

Lloc: Ajuntament Vell    
Horari: 11.30h

Accés lliure
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Diumenge dia 14 d’abril               

Gala matinal 
de cinema curt

Lloc: Cinema Sala Mozart (Església 91)
Horari: 12.30h
Accés lliure
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Programem en aquesta matinal de la vuitena edició del 
FESTIMATGE, tres curts d’estrena d’autors locals i un 
documental dedicat al 40è aniversari de les Trobades 
Internacionals de Cinema 9,5 a Calella.

Programamos en esta matinal de la octava edición del 
FESTIMATGE, tres cortos de estreno de autores locales 
y un documental dedicado al 40 aniversario de las 
“Trobades Internacionals de Cinema 9,5” a Calella.

EL CINEMA 9,5 - 40è Aniversari de les Trobades 
Internacionals del Cinema 9,5 a Calella de Foto-Film 
Calella (documental ). 23 minuts

EL SOMNI DELS ULLS OBERTS 
de Jordi Montmany, Miki Gual i Roc Llahuet. 11 minuts 

MARES  DE  RISA, BARCOS DE PIEDRA 
d’Ernest Vila i Jordi Matas (reportatge). 23 minuts

LA  BALLARINA de Marçal Mora (argument). 10 minuts



Dijous dia 18 d’abril   

XIX Trofeu Torretes de 
curtmetratges

Lloc: La Tetera (Matas i Rodés)
Horari: 21.00h

Accés lliure
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Projecció de curtmetratges seleccionats
Proyección de cortometrajes seleccionados

VERSIÓN DE UN DELINCUENTE de Carlos Lidón. 16 minuts

SE  VENDE de Carmen Marfá i Christian Moyes. 12 minuts

TARDE DE FUTBOL de Miguel Pita.19 minuts

3.2 LO QUE HACEN LAS NOVIAS de Jota Linares. 15 minuts



Dissabte dia 20 d’abril  

XIX Trofeu Torretes de  
Curtmetratges

Lloc: Ajuntament Vell  
Horari: de las 20.00h a 21.00h    
Accés lliure
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En col·laboració amb l’Associació Amics de la Biblioteca i Càritas. 
Projecció de quatre curtmetratges seleccionats d’aquesta edició.

En colaboración con la “Associació Amics de la Biblioteca” y Cáritas.
Proyección de cuatro cortometrajes seleccionados de esta edición.

Q de Felipe Vara del Rey. 8 minuts

ALGO EN COMÚN de David García-Villaraco. 15 minuts

AL OTRO LADO de Alícia Albares. 19 minuts

A NEW WAY OF LIFE de Mikel Mas. 17 minuts
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Dilluns dia 22 d’abril      

XIX Trofeu Torretes de 
curtmetratges

Lloc: Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251)   
Accés lliure
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En aquesta nova edició del Trofeu Torretes, hem sobrepassat la participació d’anys anteriors. Això ha 
estat possible una vegada més gràcies a la vostra col·laboració i a la confiança que teniu en el nostre 
certamen.

El jurat d’aquesta edició està format per:
José Manuel Campos, director de cinema i membre de la “Academia de las Artes y las Ciéncias 
Cinematográficas de España”. Fabià Matas, sociòleg, actor i membre de l’Acadèmia del Cinema 
Català. I Anna Rodón, professora i llicenciada en Belles Arts.

En esta nueva edición del “Trofeu Torretes”, hemos  sobrepasado la participación de años anteriores. 
Eso ha sido posible, una vez más, gracias a vuestra colaboración y la confianza que tenéis en nuestro 
certamen.

El jurado de esta edición está formado por:
José Manuel Campos, director de cine y miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España. Fabià Matas, sociólogo, actor y miembro de la “Acadèmia del Cinema 
Català”. I Anna Rodón, profesora y licenciada en Bellas Artes.

Tarda / Tarde de 19.00h a 20.30h

LADAKH (El petit TÍbet) de Josep Rota (reportatge). 17 minuts

UN CONTE D’AVUI DIA de Ramón Font. 25 minuts

PERRITO CHINO de Fran Gil-Ortega. 15 minuts

LA CIUTADELLA de Salvador Strohecker (documental). 13 minuts

¿ACASO NO ME QUIERES? de Julio de la Fuente. 19 minuts  

   

Nit / Noche de 22.00h a 23.30h

SETMANA SANTA A SALAMANCA de Ricard Bernat (documental). 24 minuts.

LE BAISER de Isaac Bazán. 21 minuts

UN CHICO DE PORTADA de David Muñoz (reportatge). 20 minuts

LOS OJOS DE DANTE de Gonzalo Gurrea (documental). 6 minuts 

EL DIA QUE DECIDÍ MATARME de Salvador Guerra. 20 minuts



Dimarts dia 23 d’abril

XIX Trofeu Torretes de  
Curtmetratges

Lloc: Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251) 
Accés lliure
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Per als autors, directors i creadors de cinema, tenir una obra seleccionada i que arribi a la pantalla és, 
sens dubte, un motiu de satisfacció. Per aquesta raó, en aquesta edició hem programat una extensa 
selecció dels curts participants.

Para los autores, directores y creadores del arte cinematográfico, tener una obra seleccionada y que 
pueda llegar a la pantalla, es sin lugar a dudas, un motivo de satisfacción. Por esta misma razón, 
hemos programado en la presente edición una extensa selección de los cortos participantes.

Tarda/Tarde de 19.00h a 20.30h

JAISALMER de Irene Zoe (documental). 12 minuts

THE ACTRESS de Yolanda García ( argument ). 16 minuts

EL ESCONDITE de Pablo Fdez-Clemente (experimental ). 11 minuts

BESPOKE de Enric Ribes (documental). 15 minuts

BEIG de Triana Lorite (argument). 6 minuts

DONDE QUEDÓ LA BELLEZA de Enrique Cerrejón (animació). 9 minuts           

TETA Y SOPA de Alberto Gómez (argument). 11 minuts

Nit/Noche de  22.00h a  23.30h

QUA El príncipe del tiempo de Andrés Vidal (animació). 9 minuts

WELKOME BACK de Jesús Plaza. 5 minuts

EL LLANTO de Saul Gallego. 23 minuts

LA MIRADA PERDIDA de Damián Dionisio. 11 minuts

ÈXODE XXI de Jordi Matas i Xavier Palau (experimental). 17 minuts

LA CIUDAD DE GADPENG de Oriol Martínez (argument). 14 minuts

ANACOS de Xacio Baño. 6 minuts



Dimecres dia 24 d’abril

XIX Trofeu Torretes de  
Curtmetratges

Lloc: Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
Accés lliure
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Dintre els curtmetratges que rebem, seleccionem i premiem, descobrim en cada nova edició 
autors d’una gran vàlua, als quals encoratgem perquè segueixin en aquest bon camí de creativitat 
cinematogràfica.

En los cortometrajes que recibimos, seleccionamos y premiamos, descubrimos en cada nueva edición 
autores de un gran talento, a los cuales animamos para que sigan ese buen camino de creatividad 
cinematográfica.

Tarda / Tarde de 19.00h a 20.30h 

AYÚDAME A RECORDAR de Fran Casanova. 17 minuts   

REYKJAVIK de Victor Correas  i Joan Enric Barceló. 16 minuts

IGUAZÜ de Martí Arañó (documental). 19 minuts

GERNIKA de Angel Sandimas (animació). 13 minuts

DESPIERTA A LAS MOSCAS de Nacho Ruiz. 15 minuts

Nit / Noche de 22.00h a 23.30h

Y LA MUERTE LO SEGUÍA de Angel Gómez. 20 minuts

SHOOT FOR THE MOON de Casandra Macías. 10 minuts

LA ALFOMBRA ROJA de Iosu López i Manuel Fernández (reportatge). 11 minuts

LES (El bosque) de Aida Ramazánova (argument). 20 minuts

LIFE VEST UNDER YOUR SEAT de M.Giraldez i M.Provencio (arg.). 18 minuts



Dijous dia 25 d’abril 

XIX Trofeu Torretes de  
Curtmetratges

Lloc: Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251) 
Accés lliure
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Un any més ens sentim molt satisfets de la qualitat de les obres rebudes, i per aquest motiu volem fer 
arribar a tots els autors la nostra més sincera felicitació pel treball realitzat.

Un año más nos sentimos muy satisfechos por la calidad de las obras recibidas, y por este motivo 
queremos reconocer a todos los autores el trabajo realizado y expresarles nuestra más sincera 
felicitación.

Tarda/Tarde de 19.00h a 20.30h

LUISA NO ESTÁ EN CASA de Celia Rico. 19 minuts   

ALFRED de Menna Fité (documental). 23 minuts

LUMINARIS de Juan Pablo Zaramella (animació). 6 minuts

NECROLOVERS de Victor Uribe (experimental). 13 minuts

BEERBUG de Ander Mendia (animació). 7 minuts

LA BODA de Marina Seresesky. 12 minuts

Nit/Noche de 22.00h a 23.30h

EL NACIMIENTO de Xavi Sala. 14 minuts

FRACASO ESCOLAR de Gracia Querejeta. 8 minuts

SSSH de Laura M. Campos. 19 minuts

A PAEDOPHILE de Nacho Rodríguez (animació). 2 minuts

A STORY FOR THE MODLINS de Sergio Oksman (documental). 25 minuts

OJOS QUE NO VEN de Natalia Mateo. 15 minuts 



Divendres dia 26 d’abril

XIX Trofeu Torretes de  
Curtmetratges

Lloc: Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
Accés lliure
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Com ja ve sent habitual en totes les edicions del certamen, seguim donant suport al cinema amateur, 
al cinema en català i als treballs d’autors de la nostra ciutat.

Como ya viene siendo habitual en todas las ediciones de nuestro certamen, nos complace continuar 
apoyando al cinema amateur, al cinema en catalán y a los autores de nuestra ciudad.

MATINAL DE CINEMA JOVE

Matí/Mañana de 10.30h a 12.30h

Projecció de curtmetratges realitzats als tallers de l’Institut Euclides de Pineda de Mar.

Proyección de cortometrajes realizados en los talleres del Instituto Euclides de Pineda de Mar.

 

TROFEU TORRETES 

Projecció de curtmetratges seleccionats del Trofeu Torretes

Proyección de cortos seleccionados del “Trofeu Torretes”

Tarda/Tarde de 19.00h a 20.30h                                                                                                 

CUBA YORUBA de Rai Fernández (reportatge). 17 minuts

PRÓLOGO de Lucas Figueroa. 8 minuts

YO QUIERO TU VIDA de Gerardo de la Fuente (animació). 4 minuts

SUB de Jossie Malis. 15 minuts

OJOS QUE NO DUERMEN de Leonardo Santana. 14 minuts                                  

SON DOS DÍAS de Andrés Lopetegui. 11 minuts

LA MANADA de Mario Fernández. 15 minuts

Nit/Noche de 22.00h a 23.30h

CROSSBOW AÑO UNO de Tino Fernández. 17 minuts

RIDÍCULA de Domingo J. González. 15 minuts

AQUEL NO ERA YO de Esteban Crespo. 23 minuts

THE ACROBAT de Gerardo Herrero. 15 minuts

AHORA NO PUEDO de Roser Aguilar. 12 minuts 
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Cinema 9,5
40a Trobada Internacional 
de Cinema 9,5

40 ANYS DE CINEMA 9,5 MM A CALELLA 

Quan Charles Pathè va posar en marxa el somni que el cine comercial arribés 
a les llars familiars, poc podia imaginar-se que quasi cent anys després (en 
fan ja 90) estigués encara vigent.

El fet que a Calella enguany celebrem els 40 anys del retrobament amb 
aquest format, degà del cine familiar, també anomenat “amateur”, sorprèn 
a molts, uns per desconeixement i altres que no imaginaven que el projecte 
que portem a Calella fora una realitat convertint-se en el centre d’interès en 
el món del cine subestàndard.

Dins aquest marc, el festival és conegut arreu d’Europa amb profusió dins 
publicacions especialitzades, formant part també de l’oferta turística de la 
nostra ciutat.

Per altra banda, el mercat del col·lecionista de cinema, les projeccions de 
films recents i la sortida cultural que oferim als que ens acompanyen fan que 
gaudeixin d’una agradable estada entre nosaltres.

Enguany, un fet que ens omple plenament és la concessió de la medalla de 
la UNICA (Unió Internacional de Cine no professional) en reconeixement a 
la tasca portada a terme durant aquests anys de recerca del format degà.

Dins d’aquests 40 anys s’ha rebut el suport de companys de l’entitat i 
d’altres punts de la nostra geografia i, molt especialment dels senyors i grans 
amics Pere Català i Roca i Salvador Baldé i Oller que han animat a que no 
defallís el projecte que celebrem i que enguany s’hi uneix el senyor Josep M. 
Queraltó, extraordinari col·leccionista i bon amic, que aporta una magnífica 
exposició de material de cinema.

S’ha aconseguit que aquest format, el 9,5 mm, tingui vida i Calella n’és 
testimoni.

40 AÑOS DE CINE 9,5 MM EN CALELLA 

Cuando Charles Pathé puso en marcha el sueño que el cine comercial 
llegara a los hogares familiares, poco podía imaginarse que casi cien años 
después (en hacen ya 90) estuviese todavía vigente.

El hecho de que en Calella año celebramos los 40 años del reencuentro 
con este formato, decano del cine familiar, también llamado “amateur”, 
sorprende a muchos, unos por desconocimiento y otros que no imaginaban 
que el proyecto que llevamos a Calella fuera una realidad convirtiendo en el 
centro de interés en el mundo del cine subestándar.

Dentro de este marco, el festival es conocido en toda Europa con profusión 
en las publicaciones especializadas y forma parte de la oferta turística de 
nuestra ciudad.

Por otra parte, el mercado del coleccionista de cine, las proyecciones de 
filmes recientes, la salida cultural que ofrecemos a los que nos acompañan 
hacen que disfruten de una agradable estancia entre nosotros.

Este año, un hecho que nos llena plenamente es la concesión de la medalla 
de la UNICA (Unión Internacional de Cine no profesional) en reconocimiento 
a la gestión llevada a cabo durante estos años con el formato decano.

Dentro de estos 40 años ha recibido el apoyo de compañeros de la entidad 
y de otros puntos de nuestra geografía y, muy especialmente de los señores 
y grandes amigos Pere Català Roca y Salvador Baldé Oller que han animado 
a que no desfalleciese el proyecto que celebramos y que este año se une 
el señor Josep M. Queraltó, extraordinario coleccionista y buen amigo, que 
aporta una magnífica exposición de material de cine.

Se ha conseguido que este formato, el 9,5 mm, tenga vida y Calella es 
testigo.
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40 ANYS DE TROBADES INTERNACIONALS 
DE CINEMA 9,5 A CALELLA

Quaranta anys és una xifra força important i més encara si es tracta de reunir 
als aficionats al format degà de tots els formats d’aficionat: el 9,5.

Calella te l’honor i la responsabilitat de ser la seu emblemàtica d’aquestes 
Trobades. 

Com ja és habitual, iniciem els actes amb una Sortida Cultural. En aquesta 
ocasió la destinació és Figueres, on visitarem el Museu Dalí i el Museu de 
les Joguines. Dos exponents de la diversitat cultural d’aquella ciutat i també 
del país.

40 AÑOS DE “TROBADES INTERNACIONALS 
DE CINEMA 9,5” A CALELLA 

Cuarenta años es una cifra respetable, y más si cabe, si se trata de reunir 
a los aficionados al formato decano de todos los formatos de cine familiar: 
el 9,5.

Calella tiene el honor y la responsabilidad de ser el destino emblemático de 
estas “Trobades”.

Como viene siendo habitual se inician los actos con una Excursión Cultural. 
En esta ocasión el destino es Figueres, donde visitaremos el Museo Dalí y 
el Museo de Juguetes, dos exponentes diferenciados sobre la diversidad 
cultural de aquella ciudad y de nuestro país en general.

Divendres dia 26 d’abril

Divendres, 26 d’abril

Cinema 9,5

Sortida cultural a Figueres

Lloc: Hotel Bernat II (Av. Turisme, 42-44) Horari: 9.00h

Informació/reserves: Santiago Marrè. Tel. 629892307

Festival de la imatge de Calella 2013   FESTIMATGE   

40a Trobada Internacional 
de Cinema 9,5

Visita al Museo Dalí i el 
Museo de les Joguines
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Dissabte 27 d’abril

Cinema 9,5
Mercat del col·leccionista de cine

Lloc: Hotel Bernat II (Av. Turisme, 42-44)
Horari: de 10.00h a 14.00h
Accés lliure

UNA CITA AMB EL COL·LECCIONISME 

El mercat del col·leccionista d’aquest any d’aniversari, ens proposa un viatge 
en el temps.
Les opcions són immenses. El material exposat que s’ofereix als visitants 
aficionats al col·leccionisme passa de les càmeres i projectors en formats 
originals en 9,5 mm (els populars Pathè Baby), 16mm, 8 i Super8mm, 
als films muts i sonors de col·lecció, cartells, fotos promocionals i altres 
productes tots ells relacionats amb el món de la imatge.
Sigueu atrevits i participeu en aquesta aventura que de ben segur seduirà 
tots els vostres sentits.

UNA CITA CON EL COLECCIONISMO

El mercado del coleccionista de este año de aniversario, nos propone un 
viaje en el  tiempo. 
Las opciones son múltiples. El material expuesto y que se ofrece a los 
aficionados al coleccionismo, pasa de las cámaras y proyectores de formatos 
originales en 9,5, (los populares Pathè Baby), 16mm, 8 y Super8mm, a las 
películas mudas y sonoras de colección, carteles, fotos de promoción y 
demás productos relacionados con el mundo de la imagen. 
Atrévanse a participar en esta aventura que seducirá todos sus sentidos.
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Dissabte 27 d’abril

Cinema 9,5

Lloc: Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249)
Horari: 17.00h

Accés lliure

Festival de la imatge de Calella 2013   FESTIMATGE   

40a Trobada Internacional 
de Cinema 9,5

CINEMA RECUPERAT: NOUS LLEGATS, NOVES IMATGES. El llegat dels pioners catalans: Isidre Socías i Ferré

El cinema amateur català va comptar entre els seus pioners amb Isidre Socías i Ferré (Barcelona 1899-1940). Els seus primers films, rodats amb format 9,5 
mm, van rebre reconeixement immediat. Riu Avall, rodada el 1932, fou presentada al II Concurs Català de Cinema Amateur (1933) i va guanyar diversos 
guardons, entre el quals destaca el rebut al 3me. Concours International de Cinéma d’Amateur a París, d’aquell mateix any, rebent el Diploma d’Honor 
de mans de Louis Lumière. El film va ser presentat a l’apartat ‘’Avantguarda” i es valorà l’extraordinari domini tècnic del cineasta, els plans agosarats, les 
sobreimpressions i l’excel·lent actuació del protagonista.

Títol:	RIU AVALL Autor: Isidre Socías i Ferré. Barcelona, 1933
Sinopsi: Un home arriba a la ciutat, on se sent angoixat pels sorolls, el trànsit, la gent… Tot plegat el portarà a una situació límit.

PROJECCIÓ DE LES PEL·LÍCULES INSCRITES A COMPETICIÓ PELS CONCURSANTS, 
RODADES EN FORMAT 9,5 MM.  

CINE RECUPERADO: NUEVOS LEGADOS, NUEVAS IMÁGENES. El legado de los pioneros catalanes: Isidre Socías i Ferré

El cine amateur catalán contó entre sus pioneros con Isidro Socías  Ferré (Barcelona 1999-40). Sus primeros filmes, rodados con formato 9,5 mm, recibieron 
reconocimiento inmediato. Riu Avall, rodada en 1932, fue presentada en el II Concurs Català de Cine Amateur (1933) y ganó varios galardones, entre los 
que destaca el recibido en el 3me. Concours International de Cinéma de Amateur de París, de ese mismo año, recibiendo el Diploma de Honor de manos 
de Louis Lumière. El film fue presentado en el apartado’’ Vanguarda” y se valoró el extraordinario dominio técnico del cineasta, los osados planos, las 
sobreimpresiones y la excelente actuación del protagonista.

Título:	RIU AVALL Autor: Isidre Socías i Ferré. Barcelona, 1933
Sinopsis: Un hombre llega a la ciudad, donde se siente angustiado por los ruidos, el tráfico, la gente... Todo ello le llevará a una situación límite.

JURAT:
Miquel	Albert	Álvarez-Betriu,	col·leccionista de 
cinema, propietari del cinematògraf La Lluna.
Raül	Contel,	director de cinema.
Jordi	Marín,	cineasta amateur.

JURADO:
Miquel	Albert	Álvarez-Betriu,	coleccionista de cine, 
propietario del cinematógrafo La Luna
Raül	Contel,	director de cine.
Jordi	Marín,	cineasta amateur.

PROYECCIÓN DE LAS PELÍCULAS INSCRITAS EN COMPETICIÓN POR LOS CONCURSANTES, 
RODADAS EN FORMATO 9,5 MM.
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Dissabte, 27 d’abril

Nit golfa
Xevi il·lusionista
www.xevi-ilusionista.com

Lloc: Sala Mozart
Horari: 23.00h
Accés lliure

A la “Nit Golfa” del Festimatge, us oferim una vetllada 
màgica, El cinema, que màgic fou als inicis del passat 
segle XX, ens portarà a reviure aquells moments i que en 
aquesta edició ens vindrà acompanyada d’un reconegut 
mag.   

Chomón i Meliès foren precursors de la màgia 
cinematogràfica i el Mag “Xevi”, il·lusionista internacional, 
ens farà viure amb les seves àgils mans  aquest món de 
ficció i de  màgia amb la simpatia i professionalitat i amb 
una mena de seducció que per ella mateixa és també 
una màgia.  

Gaudiu d’aquesta nit.

En la “Nit Golfa” del Festimatge, os ofrecemos una 
velada mágica. El cine, que fue mágico  en los inicios 
del pasado siglo XX, nos llevará a revivir aquel momento 
y que en esta edición nos vendrá acompañada de un 
reconocido mago.

Chomón y Meliès fueron precursores de la magia 
cinematográfica y el Mago “Xevi” ilusionista internacional, 
nos hará vivir con sus ágiles manos este mundo de 
ficción y de magia con la simpatía y profesionalidad y 
con una especie de seducción que por ella misma es 
también una magia.

Disfrutad de esta noche.
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Diumenge 28 d’abril

Gala de cloenda 
i lliurament de premis 

Lloc: Cinema Sala Mozart (Esglèsia, 91)
Horari: 12,00h

Accés lliure

Festival de la imatge de Calella 2013   FESTIMATGE   

Projecció d’una selecció dels films guanyadors del XIX Trofeu Torretes de 
Curtmetratges. Lectura de les actes del jurat del XXXVII Trofeu Torretes 
de Fotografia, Curtmetratges i de la Trobada Internacional de Cinema 9,5. 
Lliurament de premis amb la assistència dels autors guardonats, autoritats 
i convidats. Ens acompanyaran  Joan Burgues, Vice-President Federation 
Internationale de l’Art Photographique, Joan F. Palmer, President de la 
Confederación Española de Fotografía, Joseph A. Andrés, President 
de la Federació Catalana de Fotografia, Josep M. Forn, Premi d’Honor 
de l’Acadèmia del Cinema Català, Joseph M. Queraltó, col·leccionista i 
membre de l’Acadèmia del Cinema, entre altres convidats.

Proyección de una selección de los filmes ganadores del XIX Trofeu 
Torretes de Cortometrajes. Lectura de las actas del jurado del XXXVII 
Trofeo Torretes de Fotografía, Cortometrajes y del Encuentro Internacional 
de Cine 9,5. Entrega de premios con la asistencia de los autores 
galardonados, autoridades e invitados. Nos acompañarán Juan Burgues, 
Vicepresidente Federation Internationale de l’Art Photographique, Joan F. 
Palmer, Presidente de la Confederación Española de Fotografía, Joseph A. 
Andrés, President de la Federació Catalana de Fotografia, Josep M. Forn, 
Premio de Honor de la Academia del Cine Catalán, Joseph M. Queraltó, 
coleccionista y miembro de la Academia del Cine, entre otros invitados.



Col·laboradors
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Acadèmia Cinema Català

Anna Rigola

Associació de Comerciants de Calella – Centre Comercial

Associació Turística Calella

Bancells Floristes

Biblioteca Can Salvador de la Plaça

Cafeteria La Tetera

Casal L’Amistat

Centre Excursionista Calella

Cinema-Rescat/CinemAcció

Club Natació Calella

CNL del Maresme

ComunicAcció

Estudi Press

Fedració Catalana de Fotografia

Filmoteca de Catalunya

FotoArtReus

FOTOESPAI Escola de Fotografia

Galeria Sicar

Grup Pa, Vi i Moltó

Guillem Torné

Hotel Bernat II

Hotel Les Palmeres

Hotel Volga

IES Euclides Pineda de Mar

Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

Jaume Tortós

Joan M. Martínez-Moro  

Juan Carlos Narzekian

L’ARCADA Galeria d’art

M. Dolors Llieury

Oficina de Turisme

Productora Alma Cubrae

Publintur

Ràdio Calella Televisió 

Restaurant Casa Carlos

Restaurant La Gàbia

Restaurant La Peixateria

Sala Mozart

Termotur

COL·LABORADORS D’ÀMBIT INTERNACIONAL

Federation Internationale de l’Art Photographique                            

Fédération Photographique de France

Club Perpignan-Photo

Visa OFF Perpinyà





www.festimatge.org


