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Editorial

Encetem físicament un nou any quan els projectes per aquest nou curs social
ja els tenim en marxa. Estem a mitja lliga social. Ens ha agafat desprevinguts una nova festa de Sant Joan Bosco que no celebrarem. El proper febrer tindrà lloc el veredicte del jurat del Trofeu Torretes de Curtmetratges. Al
març veredicte del Torretes de Fotografia. Estem pensant ens nous projectes
mensuals per motivar i engrescar més aficionats al cinema i a la fotografia.
L’organització del Festimatge està al 100x100 i ens preparem per celebrar
com cal, el Centenari del Cinema format 9,5 (nou i mig) Pathè Baby, un
aniversari prou important per un format familiar que va fer entrar el cinema
a totes les cases. Mentre aquesta revista, el vostre Portaveu, a falta de nova
sàvia i nou impuls, s’ha anat convertint en una rutinària cronologia de les
activitats de FFC. Benvingut 2022!... A veure si et portes millor que el teu
antecessor i podem tornar a l’alegria dels anys més joves..

La Lliga
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Classificació 49 Lliga Social de Fotografia

PROPERS LLIURAMENTS
11 de febrer - Tema: Lliure
11 de març - Tema obligat: Minimalista
8 de abril - Tema: Lliure
13 de maig - Tema: Lliure

autor:Pere J. Egby (original en color)

autor: Josep María Saurí

La Lliga

Fotos guanyadores 3er Lliurament
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3er Lliurament - Tema “Un dels 7 pecats capitals”
Jurat extern: Andreu Noguero, Joan Serrano i Pili García

Comentaris sense malicía - Xavier Rigola (Resum)
Aquest cop era un tema obligat. Un dels “7 pecats capitals”. Val a dir que
personalment crec que la gent ha treballat el tema i globalment les fotos
presentades demostren un bon grau d’interès sobre la temàtica demanada.
Als jurats exteriors, gràcies per la seva ajuda.
Em va sorprendre el caràcter molt imaginatiu de la foto de Xavier García: un
primer pla d’un musclo; en la mateixa línia podria comentar la d’Arenaza on
“la ira” queda molt ben reflectida, fent servir una superposició d’un mateix
retrat. Al col•loqui, es va parlar molt de la foto d’en David Rigau, Un Spiderman en un entorn urbà que representava “la mandra”, bona idea, bona
representació i bona tècnica. En David ens va explicar com l’havia fet i alguns
dels “truquets” que havia fet servir. Pel meu gust, les dues fotos més bones
eren la de Pere Ejby, un retrat d’estudi on la luxúria quedava totalment identificada. Bona il·luminació i bon tractament de la idea i del treball en Blanc i
negre. L’altre que em va agradar va ser la d’en Quico Gavara, un retrat amb
un enquadrament molt retallat d’una cara ens portava plenament a la idea de
la ira. Una altre foto que va portar força comentari va ser la d’en Saurí, amb
una posada en escena quasi perfecta, potser el problema era que fins que no
va fer l’explicació, no es veia massa clar a quin pecat capital representava.
Pel meu gust una foto més que excel·lent, però potser no per aquest tema.
Com cada entrega podeu veure les fotos a la nostra plana web de Fotofilm.
Ara i per acabar, voldria aprofitar aquest altaveu per felicitar-vos les Festes
i desitjar-vos que aquest 2022 sigui un any de bones experiències per tots
i que tant de bo les nostres vides puguin d’un cop per sempre, ser guiades
pels nostres actes, anhels i voluntats.
Tot el millor per aquest 2022 per a tots vosaltres i els vostres

Lliurament telemàtic

Jurat extern: Ferran Moran, J.A. Andrés i Tino Guijarro

Comentaris sense malicía - Xavier Rigola (Resum)
Aquesta vegada per absència del comentarista ens quedem sense les seves
explicacions i punts de vista. Val a dir que no havíem vist mai “nou” guanyadors de lliurament entre 27 participants (una tercera part). La diferència
entre la puntuació màxima i la mínima han estat de 8 punts (16 i 8). Això
també deu voler dir que la qualitat estava força igualada. Ara anem pensant
en la propera entrega, que previsiblement podrà tenir lloc al nostre local
social, i que tornarà ser de tema Lliure. Que hi hagi sort.

Fotos guanyadores 4rt Lliurament

autor: Joan Maria Arenaza

autor: Quico Gavara

autor: Quim Botey

7
La Lliga

4rt Lliurament - Tema Lliure - Telemàtic

La Lliga
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autor: Josep Lluís Escudero (original color)

autor: David Rigau (original color)

autor:Xavier García

autor: Xavier Salicrú (original color)

autor: Francesc Escarmena (original color)
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Festimatge

Exposicions
Per començar a preparar-nos a visitar exposicions, aquí tenim una primera
llista dels autors que tenim previst presentar a les sales de l’Ajuntament Vell
i de la Fàbrica Llobet el proper Festimatge: Masao Yamamoto, Aliosa Sibirskaya, Ana María Robles, Jesús Coll, Joan Pla, Joaquim Melero, Jordi Egea,
Kris Ubach, Marc Avila, Joan Mimó, Patxi Uriz, Pierre Radisic, Richard Le
Manz, Susana Blasco, Toni Vila, Ugo Mellone, Carmen Conde i Xavier Rigola,
amb la tradicional presencia dels alumnes del Institut Euclides de Pineda, els
autors guanyadors del 47è Trofeu Torretes de Fotografia, i una selecció dels
participants a la 49 Lliga Fotogràfica Social 2021-2022. Aquestes últimes
obres solen anar distribuïdes i exposades a comerços i establiments de la
ciutat. Alguns de tots aquests autors són sobradament coneguts, d’altres ja
són repetidors i un bon grup pendents de descobrir a la nostra ciutat. Serà
un gran espectacle visual.

Festimatge
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46è Trofeu Torretes de Fotografia
Recordem que el dia 1 de març acaba el termini per presentar fotografies a
aquest certamen. Al Portaveu passat us vam fer arribar un petit resum de
les bases que podeu trobar complertes a www.fotofilmcalella.org i www.
festimatge.org. No deixeu passar la oportunitat de participar al nostre Internacional Torretes de Fotografia. Un clàssic dins el món fotogràfic de competició.

Cinema - Curtmetratges
La secció de Cinema del Festimatge informa que les pel·lícules participants
al 28è Trofeu Torretes de Curtmetratges (més de 700 films) estam en fase
de preselecció. A l’apartat d’argument/ficció 505; 109 són documentals/reportatges, 93 formen part de la secció d’animació i dos films opten al Premi
Ciutat de Calella. El grup finalista serà visionat pel Jurat de Qualificació, que
es reunirà properament per decidir els films premiats. El veredicte es farà
públic la primera setmana del mes de març. Desitgem molta sort als autors
i encert als membres del Jurat.
(foto projeccions 2021)

Projeccions Sala Mozart 2021
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Centenari Cinema format 9,5 - 1922-2022- (01)
Amb motiu de celebrar el proper any 2022 el Centenari del format 9,5, el
primer de la història del Cinema Familiar creat per Charles Pathé, anirem fent
una mica de memòria per recordar aquest Aniversari.
Els germans Auguste i Louis Lumière van ser els primers a construir un
aparell de filmació i projecció d’imatges, el cinematògraf, amb el qual el dia
28 de desembre de 1895, al Saló Indi del Gran Cafè de París, van oferir la primera projecció cinematogràfica amb públic. Aquest invent que ells valoraven
simplement com un avenç científic i testimonial, va esdevenir per demanda
del públic, un instrument narratiu per explicar històries. Però el que primer
va veure les possibilitats comercials del cinematògraf va ser el prestidigitador, de nom Georges Meliès. Entre els anys 1896 i 1913, Meliès va escriure,
produir, dirigir i protagonitzar més de 500 pel·lícules. Les seves aportacions
principals van ser la invenció del cinema fantàstic i la introducció dels primers trucatges cinematogràfics. Recordem el seu “Viatge a la Lluna” (1902).
Al cap de poc temps (1922) van aparèixer societats de producció cinematogràfica, com la de Charles Pathé, empresa que fabricava càmeres i projectors. Amb els seus productes, Pathé va posar el cinema a l’abast de tothom.
El Pathé Baby va ser un sistema innovador de filmació i projecció que va
permetre que el cinema entrés a totes les cases. Es calcula que aquesta
moda va arribar a Calella, a finals dels any vint, començament dels trenta.
Cada sessió de projecció era un esdeveniment que agrupava la família per
gaudir tots junts de les imatges filmades d’excursions, celebracions i festes
familiars o populars.

Festimatge
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Aquestes pel·lícules de Pathé Baby en format 9,5 (nou i mig), han esdevingut, amb el pas dels anys, un document gràfic insubstituïble de tota una
època. En aquest format van ser enregistrades, entre els anys vint i quaranta,
diverses imatges de Calella pels aficionats Narcís Marré i Gay i Josep Guinart
i Pujol entre altres, i que han estat conservades per les seves famílies respectives i que són un autèntic tresor per la història de la nostra ciutat.
Gairebé la totalitat d’aquestes filmacions han estat recuperades i formen part
del catàleg cinematogràfic de la Filmoteca de Catalunya.

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

Ja vam comentar al Portaveu passat que FFC va demanar que aquest premi, al qual érem candidats per sol·licitud popular, anés directament a l’altra
entitat designada, tota vegada que “aquest any no ens tocava”, com va manifestar el nostre president Xavier Rigola al seu torn de parlament. Que consideràvem més apropiat dedicar-lo com a reconeixement a la labor de l’altra
entitat en competició, l’Associació Amics i Voluntaris de l’Hospital Sant Jaume de Calella. No volíem dividir votacions sinó sumar-les i en aquest cas
donar-les directament als companys de l’Hospital. Josep Puig, president
d’aquella associació, va agrair aquest gest solidari i també va apuntar que
potser la forma d’atorgar aquests premis, mitjançant una competició, no era
segurament la més adequada. Felicitem doncs als nostres “competidors”
per la distinció i també ho volem fer molt especialment a la Comunitat de
Germanes Vedruna a les quals l’Ajuntament va oferir un Premi Ciutat de
Calella Honorífic i institucional pels més de cent cinquanta anys de tasca
humanitària desenvolupada a l’Hospital de Calella. Va tancar l’acte l’Alcalde
provisional Marc Buch amb paraules d’agraïment per a tothom. Esperem una
reflexió seriosa sobre la forma d’atorgar aquests tipus de premis, distincions
o reconeixements en les properes ocasions.

Social

Premi Ciutat de Calella
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Defunció Joaquin Noheras i Pumarola
En Joaquim Noheras
ens va deixar durant
les darreres festes nadalenques. Pare, familiar i amic de varis socis de l’entitat, fou un
dels protagonistes del
nostre llibre i exposició “Gent de Calella”
(1991). Volem recordar-lo juntament amb
la seva esposa Carme
Pagès,
traspassada
fa més temps, per la
seva participació com
a parella protagonista
del curt “L’Anna del
Far”(2009) i altres
col·laboracions. Marit
i muller formaven un
parella de populars actors coneguts i apreciats per tota la gent
de Calella. Activistes i
Rodatge “L’Anna del Far” 2009
col·laboradors calellencs a diversos espais socials, culturals i representatius de la seva època.
En Joaquim, posseïdor d’una sonoritat de veu irrepetible, fou un dels millors
actors (sinó el millor) interpretant el paper de “Satanàs” a la rondalla nadalenca “L’Estel de Natzaret”. El nostre condol a familiars i amics. Reposin en
pau.

Defunció de Francina Serra de Blanes

A darrera hora ens arriba la noticia de la defunció de Francina Serra que
juntament amb el seu marit Jaume Escalé, residents a Blanes, són socis
antics de FFC i han participat en diferents Lligues Fotogràfiques i treballs
col·lectius. Fem arribar el nostre condol a familiars i amics.
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NOVES PROPOSTES SOCIALS

COL·LABORACIÓ PESSEBRISTES

Estem preparant dues propostes amb
la finalitat de fer-nos més visibles
en els diferents àmbits del món de
la imatge calellenc. Ho volem fer en
col·laboració amb altres entitats, generant una activitat mensual pròpia
de l’entitat a la recerca de nous socis
i activar la participació dels que ja ho
són. La primera idea és programar
“Circuits/sortides” fotogràfiques a diferents espais urbans de Calella per
descobrir, cada ú, la seva pròpia “mirada o visió fotogràfica Una exposició
al final del projecte servirà per il·lustrar
la feina feta. La segona proposta és
un seguit d’entrevistes (xerrades)
amb socis actius, d’aquells que solen participar en els diferents treballs
col·lectius de l’entitat, per obrir un espai de punts de vista personals sobre
la fotografia i el cinema d’aficionat. De
moment són només dues propostes
que esperem poder fer realitat properament.

Un any més hem col·laborat amb
l’Associació de Pessebristes aportat
un aparell de televisió al muntatge nadalenc ubicat al Portal Gran de la Parròquia, on s’hi han projectat fotografies i films de pessebres particulars.

ERNEST VILA I EL DOCUMENTAL
“OCTUBRE”
L’Ernest Vila, guanyador del Premi
Ciutat de Calella de curtmetratges l’any
2013, activista solidari, reporter, que
ha format part del grup humanitari gallec “Pallasos en Rebeldía”, i autor de
videoclips comercials, ha tingut el detall de regalar a la nostra entitat el seu
documental “Octubre”, un treball que
ha estat projectat per moltes ciutats de
Catalunya i també del País Basc. És un
relat del dia 01 d’octubre del 2017on la
ciutat de Calella es converteix en l’eix
vertebrador del documental extrapolable a qualsevol municipi de Catalunya.
Gràcies a l’Ernest per la seva aportació
al nostre arxiu d’audiovisuals
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