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Editorial

Estem arribant a les dates entranyables de Nadal i Cap d’Any i seguint
el costum hem encarregat la felicitació per aquestes festes a un soci
de l’entitat. En aquesta ocasió agraïm la feina que ha fet el company
Francisco Rojas, Felicitats i Enhorabona pel seu treball. Ja hem rebut
més de 600 films pel Trofeu Torretes de Curtmetratges del proper Festimatge. Tenim a la web les bases pel Trofeu Torretes de Fotografia i
hem començat una nova lliga de fotografia, pensem que amb il·lusió
pel fet que en el segon lliurament ja ens hem pogut “veure les cares”
al local social. Aprofitem per anunciar que s’hi han fet algunes millores
i que ja disposem d’un sistema d’escalfament del tot eficient, així que
ja no passarem fred aquest hivern. La Secció de Cinema ha penjat un
Taller Bàsic de Cinema a la web, que es pot consultar lliurament. No
ens ha semblat adequat competir pel Premi Ciutat de Calella i hem
aconsellat que les votacions siguin per l’Associació d’Amics i Voluntaris de l’Hospital de Calella, que ho tenen ben merescut. I potser res
més. Que passeu tots plegats unes Bones Festes i que l’any 2022 sigui
Molt Millor...
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Classificació 49 Lliga Social de Fotografia

La Lliga
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PROPERS LLIURAMENTS
10 de desembre- Tema: Pecats Capitals
14 de gener - Tema: Lliure

La LLiga

La Lliga

Tornem a començar una nova Lliga Social de fotografia.
Esperem poder-nos retrobar al local de l’entitat i parlar cara a cara sobre els treballs que estem presentant,
i com també dèiem al darrer Festimatge: “EN TENÍEM
GANES”.
Dit això a manera d’introducció, quatre paraules sobre
la primera entrega d’aquest any. Per una banda trobem
a faltar algun soci que ha decidit agafar un any sabàtic,
tant de bo aquesta decisió serveixi per carregar piles,
però ens agradaria que tot i no participar a la Lliga, assistissin als col·loquis, totes les opinions són interessants.
La contrapartida és el retrobament d’altres companys i
companyes que feia temps no teníem l’oportunitat de
veure les seves obres, i que podem constatar que no
han perdut trempera. Les noves incorporacions sens
dubte serviran també per renovar l’aire i les propostes
fotogràfiques. El fet d’estar-nos mirant constantment el
melic no ens farà pas avançar.
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La Lliga
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Resum comentaris sense malicía - 1er Lliurament
Jurat extern: Jordi Casademont, Francesc Alasà i Tino Guijarro
Respecte a les obres presentades, i com ja va sent habitual,
he vist dos grans grups: els que segueixen un camí de busca de la perfecció seguint les passes dels clàssics, sempre
respectable, però ja una mica avorrit sota el meu particular
punt de vista, i d’altra banda algunes propostes més trencadores i que surten una mica del camí ortodoxa, que sent
sempre molt interessants, de vegades es passen de frenada, o no?. Dins les darreres jo posaria un retrat surrealista
d’en Colomer i una fotografia de “street view” d’Escudero
on ombres i llum lluiten per sobreviure. En Xavier Garcia
presenta una foto on un cop de llum dona vida a un edifici.
Particularment a mi m’ha agradat molt. De les primeres, les
de Carmen Conde o Joan Buch amb els seus retrats (bodegons humans) en són un exemple. A comentar el fet que
hi ha dues obres que presenten el mateix model i fotografiat en la mateixa sessió. És el que pot succeir quan es fan
sessions conjuntes de bodegons humans, potser es perd el
“toc d’autor”. Com a propostes atractives també en aquesta
entrega, la de Rossend Ribas em va agradar molt, era una
al·legoria d’un niu feta amb eines i claus, molt bona pensada. Bon “street view” de na Glòria, un bon joc de llums i ombres sobre una figura i un cotxe, bona feina. La d’Arenaza,
per mi, és la millor de l’entrega de llarg.
Crec que ja he escrit prou, ara ens toca treballar per la pròxima entrega, que serà de tema lliure, però caldrà presentar
les fotos en suport paper i format digital. Com que no ho
fem des de molt temps enrere, segur que ho trobarem estrany... ANIMEU-VOS!
Xavier

Fotos guanyadores 1er Lliurament
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autor: Joan Maria Arenaza

autora: Carmen Conde (original en color)

La Lliga
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Resum comentaris sense malicía - 2on Lliurament
Jurat extern: Toni Barbany, Javier Checa i Lluís Cuminal
Aquesta segona entrega té dos fets que cal remarcar: el primer és que hem pogut tornar a fer-la presencial... Més d’una
quinzena ens hem aplegat per tornar a fer el que més ens
agrada, parlar de les nostres fotos tot aprofitant el nou sistema de calefacció del nostre local. El segon, ha sigut la sobtada mort de la companya Carmen Conde, coneguda fa un
parell de dies, no ens en sabíem avenir... Crec que la trobada
ha sigut un èxit i que com ja he esmentat en altres comentaris, la frase “En teníem ganes”, té validesa també aquí.

Es va comentar força la foto d’Escudero, un contrallum
d’una torre d’una església... La discussió va ser sobre si
calia o no esmenar el paral·lelisme de la façana... Opinions
creuades varen ser argumentades amb vehemència... Bona
estona de teoria de la imatge... Arenaza, va presentar un nu,
en B/N i amb la bona mà a l’hora d’il·luminar-lo, molt agosarat per la seva composició, va portar també bona estona
de comentaris...

PS: Recordeu que la propera entrega el tema es obligat. La
foto ha de tractar sobre un dels 7 pecats capitals
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Colomer, seguin la seva trajectòria de fotos que no deixen indiferent, va proposar un nocturn, que va ser molt comentat pel fet
que semblava que la il·luminació no era la correcta per algú... A
mi, particularment, em va agradar la foto d’en Jordi López, una
foto d’un tramvia a Lisboa, en B/N i que presentava un tractament
amb un filtre de moviment sobre les parets del carrer... La foto
guanyadora de l’entrega, la d’en David Rigau, era un retrat d’una
noia, en color i on les ombres i les llums juguen amb molt bona
tècnica per assolir un resultat enigmàtic, però del tot excel·lent...
En la nostra votació va
quedar també capdavantera, a un sol punt de la
d’en Saurí, una foto en B/N
on es veu un home i un
gos dins d’una habitació
antiga on l’ambientació
genera una imatge molt
suggestiva. Com és habitual no comentaré res de
la votació externa, agraint la col·laboració. Crec
que les dues fotos tenien
qualitat i bon treball per
guanyar.
Per concloure, m’haguera
agradat parlar del “bodegó humà” que segurament ens hauria presentat
Guanyadora 2on Lliurament
la Carmen Conde, però Foto
Autor:David Rigau (original en color)
no ha pogut ser... Els
trobarem a faltar... Fins a
Xavier
sempre Carmen.

Fotografia
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Bases 46 Trofeu Torretes de Fotografia
Adjuntem algunes dades importants per participar al nostre
46è Trofeu Torretes de Fotografia. Les Bases senceres les trobareu a les web de Foto-Film Calella i Festimatge: www.festimatge.org – www.fotofilmcalella.org
Aquest saló gaudeix dels reconeixements de la: Fédération
Internationale de l’Art Photographique (FIAP), Confederación
Española de Fotografía (CEF), Global Photographic Union
(GPU), Image Sans Frontieres (ISF) Federación Andaluza de
Fotografía (FAF), Federación Levantina de Fotografía (FAF) i
Federació Catalana de Fotografia (FCF), per tant, es regirà per
les seves normes, i serà puntuable per l’obtenció dels seus
títols honorífics.
MODALITAT: Arxius digitals.
SECCIONS: (A) MONOCROM: Temàtica lliure. (definició FIAP)
– (B) COLOR: Temàtica lliure. – (C) COLOR: El mar, amb tots
els seus aspectes, paisatge, treball retrat, etc… - (D) COLOR: Festes i tradicions populars catalanes, (balls, gegants,
castellers, folklore en general) Puntuable exclusivament per
l’obtenció de títols de la FCF i CEF - CATÀLEG (5 ***** FIAP)
- NÚMERO DE FOTOGRAFIES: SECCIONS A, B, C: Màxim de
4 per secció, no premiades en anteriors edicions del Trofeu
Torretes. SECCIÓ D: Màxim 5 fotografies, no premiades en
anteriors edicions del Trofeu Torretes. - MANERA DE PARTICIPAR: La participació és exclusivament en format digital i
la inscripció és a través del web https://www.festimatge.org/
trofeo-torretes-de-fotografia-participacion/ - DRETS DE PARTICIPACIÓ: Per autor: 30€, independentment del número de
seccions en què participi. El pagament s’efectuarà per PayPal
des del formulari d’inscripció.
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Trofeu Torretes de Curtmetratges
El 20 de novembre va ser el darrer dia per acceptar els curts que
participen al 28è Trofeu Torretes de Curtmetratges. En aquesta edició la quantitat de films rebuts és de 699, repartits en els diferents
apartats. Els temes són molt variats. Els guions d’una bona part fan
referència a l’estat actual de la pandèmia, però principalment tracten
de problemes personals i de parella. La qualitat es manté com en
edicions anteriors. En aquests moments estem en la fase de preselecció. A través de les plataformes, hem rebut treballs de diferents
països com ara, Perú, Iraq, Alemanya, Taiwan, França, Veneçuela,
Estats Units, Regne Unit, Suècia, Itàlia, Argentina, Brasil, Noruega,
Suïssa, Turquia, Holanda i naturalment la majoria són d’Espanya.
Pere Mas - Secció de Cinema

Festimatge

- CALENDARI DEL SALÓ: Obertura admissió: 1 de desembre de
2021. Data límit d’admissió: 1 de març de 2022. Veredicte del
jurat: 12 i 13 de març de 2022. - PREMIS SECCIONS A, B, C:
Premi d’Honor “Trofeu Torretes”: per al participant en les seccions A, B, C, que el jurat consideri com a millor autor. Premi
FIAP: Pin Blau a l’autor que amb la suma d’acceptacions de les
seccions A, B, i C. hagi obtingut major puntuació.

Festimatge
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El 2022 el Cinema 9,5 farà 100 anys

(Santiago)

El format de cinema 9,5mm conegut popularment com “Pathè Baby” va veure la llum el 1922 però el seu naixement, el seu prototip, es va crear el 1921 de
la mà de l’enginyer Victor Continsouza, creador d’altres formats procedents
del 35mm, però comercialitzat per l’empresa francesa Pathé Frères per Nadal del 1922 i en poc temps es van vendre més de 300.000 projectors entre
França i Anglaterra.
Pierre-Victor Continsouza va crear un taller de mecànica de precisió i el
1896 va presentar diverses patents sobre el mecanisme de transmissió de
pel·lícules conegut com la “creu de Malta”. La seva creu maltesa de quatre
puntes serà la més utilitzada en dispositius de projecció cinematogràfica.
A Espanya, Charles Pathé va obrir una filial a Barcelona; i enmig del personal
contractat, figurava un jove aristòcrata de 30 anys d’origen francès, Segon
d’Chomon, inventor d’un mètode original de donar color a de les pel·lícules
per mitjà d’anilina, així com també de nombrosos efectes especials i decorats
increïbles.
Nosaltres, Foto-Film Calella, ens adonarem fa més de 50 anys de que aquest
format de cine familiar estava encara vigent en molts països menys en el nostre. Era la dècada de 1960 en que el cine amateur estava en la seva època
daurada passant per la nostra pantalla la flor i nata del cinema amateur vigent,
incloent en una ocasió, una projecció de pel·lícules en el format 9,5mm que
de la mà de Salvador Baldé i amb pel·lícules seves i de Delmir de Caral, aquest
molt vinculat amb la nostra ciutat, fou la “xispa” de començar contactes amb
en Pau Vilar, de Montesquieu, França, iniciant així el periple que ens ha portat
avui poder celebrar, com es mereix, el centenari del primer format de cine
familiar.
Des de, Foto-Film Calella, volem du a terme un aniversari digne al format que,
juntament amb altres també familiars, ha portat a molts de nosaltres a nivells
inesperats. Esperem aconseguir una fita que segueixi la línia del bon saber fer,
tota vegada que el treball i la labor de difusió
en cinema i fotografia
de la nostra entitat, es
reconeguda a tota la
geografia nacional i
internacional.
Feliç Centenari!.

Taller Bàsic de Cinema i Vídeo

13

Després d’un llarg període de preparació, la Secció de Cinema de
FFC presenta el Taller Bàsic de Cinema i Vídeo, un curs online totalment gratuït, amb el qual es pot aprendre la teoria i les bases del
llenguatge cinematogràfic en 3 unitats de dos vídeos cadascuna, així
com la pràctica i ús del mòbil per gravar, editar i exportar vídeos.
Aquest taller que han dut a terme Pere Mas, Marçal Mora i Josep
Maria Colomer amb la col·laboració de Maria Simonova, està pensat
com un exercici i una mostra gravada del format en llibre del taller
que oferia l’entitat en versió presencial. En aquesta ocasió, i via online, han volgut deixar en obert les classes per tal que en puguin fer
ús els qui volen aprendre i iniciar-se en el món de la videogravació.
El teniu disponible al web de Foto-Film i també a través de Youtube al
canal de FFC. No us el perdeu!... Es tracta d’unes normes bàsiques i
són les primeres passes per realitzar històries mitjançant imatges en
moviment... Feu-nos saber la vostra opinió i comentaris...

Cinema

Videoclips de Jonathan Ruiz
El cineasta i director de cinema vinculat a diversos tallers de FFC,
Jonathan Ruiz, ha elaborat el guió i dirigit el videoclip del cantautor
empordanès de folk-rock, Cesc. En Jonathan l’any 2011 va participar
i guanyar el Premi Ciutat de Calella del Concurs de Curtmetratges
Trofeu Torretes amb el seu film “N-II KM 666”. Va ser el primer
director del “Calella Film Festival”, que va deixar fa uns anys. Ha
treballat en altres videoclips de cantants com ara Dave Zulueta i Laia
Soto. Li desitgem una llarga carrera cinematogràfica.

Proposta Premi “Ciutat de Calella”

Social
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Hem sabut darrerament que a proposta de persones de Calella, la nostra entitat ha estat designada a competir en el
premi “Ciutat de Calella” que atorga l’Ajuntament a través
del vot popular. Volem agrair a questa persona o grup de
persones que ens van proposar per aquest premi, el seu interès en les nostres activitats. D’altra banda també volem dir
que FFC no vol ni entén la “competició” entre agrupacions
per assolir qualsevol tipus de premi o reconeixement, creiem
que això s’atorga però no ha de ser competitiu. Aquests reconeixements no són per competir, sinó en tot cas s’han de
compartir. Sembla que l’altre entitat és l’Associació d’Amics
i Voluntaris de l’Hospital que segons la nostra opinió són del
tot mereixedors a rebre qualsevol guardó, a nivell popular i/o
oficial. Agraïm una vegada més el interès en promocionar la
nostra entitat, però no entenem aquesta promoció com una
competició de guanyadors i perdedors. Dins els àmbits cívics, socials, culturals i populars tots som guanyadors....
Amb l’aprovació de la Junta hem fet arribar aquesta carta a
la Regidoria Adjunta a l’Alcaldia, Àrea de Participació:

Xavier Rigola
President de Foto Film Calella
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Calella, 18 de Novembre de 2021
At: Cindy Rando
Regidora Adjunta a l’Alcaldia
Àrea de Participació
Benvolguda,
Serveixi la present per contestar al mail rebut el 12 de novembre
i on teníem constància que la nostra entitat havia sigut proposta
al premi Ciutat de Calella en la modalitat col·lectiva. Per la present doncs li comuniquem la resolució de la Junta de la nostra
entitat, amb data 15/11/2021, que decideix per unanimitat:
a) Agrair a qui ha proposat la nostra entitat com a candidata
al premi.
b) Proposar a l’entitat” Amics de l’Hospital de Calella” com a
guanyadora del premi
per la seva gran tasca de solidaritat i
ajuda en aquests temps de pandèmia.
c) La nostra primera idea ha sigut la de demanar la retirada
de la nostra candidatura al Premi a fi i efecte que es pugui dur
a terme el punt anterior, però un cop revisades les normes que
regeixen aquest premi, hem notat que si ho féssim, el premi romandria desert i l’entitat “Amics de l’Hospital de Calella” no seria
distingida amb el premi Ciutat de Calella. Dit això, mantenim la
candidatura de forma únicament virtual.
d) Agrair a l’Ajuntament que faci pública aquesta comunicació
de forma que tots els calellencs i calellenques coneguin la nostra
postura al respecte.
e) Informar que per la nostra part, ho farem també públic a les
xarxes socials que depenen de la nostra supervisió. Recomanant
a tots aquells que pensaven votar-nos que modifiquin el seu vot
en favor dels “Amics de l’Hospital” si ho creuen convenient en
base a la nostra proposta.
Moltes gràcies i estem a la vostra disposició per qualsevol aclariment al respecte.
Salutacions,

Social
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Lamentem la mort de Carmen Conde
Una trucada de Joan Buch ens comunicava una noticia luctuosa: a causa d’un
vessament cerebral ens havia deixat
Carmen Conde, fotògrafa, companya
molt apreciada, sòcia de l’entitat, participant molt activa i competitiva de la
nostra Lliga Social, que va guanyar l’any
2015 essent la primera dona que assolia
aquest guardó. El dia del segon lliurament de la Lliga, vàrem recuperar unes
imatges de quan l’any 2015 va recollir
aquest premi. Havia començat amb la fotografia analògica passant-se
més endavant a la digital amb fotos de viatges, carrer, veïns... Participava al Continuat de Mataró i a la Lliga de FFC... També era sòcia del Grup
Fotogràfic de Sant Vicenç de Montalt, col·laborant en tallers, sortides,
exposicions col·lectives... Feia retrat d’estudi amb un estil molt personal... Ens comenten que tenia una visió molt especial per la fotografia
de carrer.. Alguns socis de FFC van assistir als funerals a Sant Vicenç
de Montalt. Lamentem la seva pèrdua i fem arribar el condol a familiars
i amics. FFC i la Lliga han perdut una gran fotògrafa i competidora. La
trobarem molt a faltar.
(foto) En Joan Buch ens ha fet arribar aquesta foto de la Carmen.

Valldebanador, 1
Tel. 93 769 49 53
08370 CALELLA (Barcelona)

Ens ha deixat Josep Maria Forn i Costa
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El cinema està
de dol. Al seu
moment ens van
assabentar de la
mort del director, guionista i
productor de cinema calellenc
Josep Maria Forn
i Costa. Un home
que ha dedicat la
seva vida al cinema. Li fou concedida la Creu de Sant Jordi i el Gaudí d’Honor
de l’Acadèmia del Cinema Català. Entre altres films recordem
“La piel quemada” i “Companys, procés a Catalunya”. “La piel
quemada”, que es va presentar i fer la pre-estrena a Calella,
juntament amb els seus protagonistes, per les Festes de Primavera de l’any 1967, és encara un retrat analític i històric sobre
les relacions entre els immigrants del sud de la península que
van venir cercant una vida millor, i els habitants de la Catalunya
dels anys 60... Un relat tan cruel com real... No s’hi estalviava
la paraula “xarnego” que utilitzava molta gent d’aquí, de forma
insultant, per referir-se a “els altres catalans” com els definia
Francesc Candel en el seu gran llibre reivindicatiu de l’any 1964.
L’any 1988 des del seu departament com a Director General de
Cinematografia de la Generalitat, va donar suport i fou un dels
impulsors de les Trobades Internacionals de Cinema en format
9,5mm de Calella... Vinculat al Festimatge des de la primera
edició, cada any ens ha acompanyat en les activitats del nostre
Festival de Cinema... No es tracta ara de fer un resum de la seva
vida sinó de tenir un record per tota la seva passió i dedicació al
món de cinema... Reposi en pau.

Social

Social
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Expo Quim Botey
Dins el programa de
“Jornades Culturals AUB:
Índia”, en col·laboració
amb la comunitat Sikh de
Barcelona i organitzades
per Amics de la UNESCO
de Barcelona, el nostre
company Quim Botey,
ha participat durant tot
el mes d’octubre, en una
exposició col·lectiva, amb el seu treball fotogràfic sobre la festa del
Holi, que amb motiu del començament de la primavera es celebra per
tota la Índia. Enhorabona i endavant.

Exposició JM Colomer
El divendres 17 de desembre a les 19h., a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça
s’inaugurarà
l’exposició
“RETRATS” (Pactats i Robats) del nostre soci JM
Colomer Mir. Es tracta
d’un nou treball fotogràfic d’aquells que, des de
fa molts anys, presenta
aprofitant les dates nadalenques. Són 20 retrats,
alguns pactats i d’altres
robats, de persones conegudes de la nostra ciutat.
L’exposició estarà oberta
fins el 15 del proper gener
2022. Tots hi estem convidats.

Notícies / Garbuix
A proposta de Oncolliga Calella, des del passat dia 22 d’octubre, podeu tornar a veure l’exposició de Foto-Film Calella titulada “El pit al
descobert” aquest cop a l’edifici del MiD (Escola Municipal de Música
i Dansa) a Palafolls.
Coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita Contra el Càncer de Mama,
es va inaugurar aquesta exposició que és una proposta que vol mostrar l’evolució del pit de la dona des de la infantesa fins a la vellesa, en
els diferents estats en què el podem trobar, de la salut a la malaltia, i el
seu significat iconogràfic.
SOPAR SOCIAL

PREPAREU-VOS !!!
L’ANY PASSAT NO VA SER
POSSIBLE PERÒ ARA ESTEM ORGANITZANT PEL
DISSABTE 18 DE DESEMBRE EL “SOPAR SOCIAL
DE NADAL”... UNA TROBADA DIFERENT I ESPECIAL... INFORMEU-VOS A LA WEB I TAMBÉ CONTACTANT AL TEL. 646653502 (Quim)... US HI ESPEREM!!!

Notícies / Garbuix

EXPOSICIÓ EL PIT AL DESCUBERT A PALAFOLLS
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CENTRE
ESPORTIU

Batlle, 38-40
Tel. 93 769 13 58
CALELLA

CARNISSERIA
Bruguera, 27 - Tel. 93 769 01 60
Església, 352 - Tel. 93 769 26 50
08370 CALELLA

Visiteu les nostres webs i Facebook

www.fotofilmcalella.org
www.festimatge.org

