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Editorial

És evident que aquest Portaveu té la funció de ser el missatger del Festimatge,
el Festival de la Imatge de Calella i per fer-ho recollim algunes paraules del
nostre president Xavier Rigola de l’escrit de presentació del Programa d’Actes.
“Amb AGRAÏMENT. Aquesta podria ser la premissa per aglutinar tots els actes d’aquest FESTIMATGE 2022... El programa d’actes recull tota la feina del
grup de socis de Foto-Film que ha estat treballant per oferir-vos tot el seguit
d’esdeveniments que es duran a terme a Calella, durant aquest mes d’abril...
Aquest any, celebrem el centenari del Cinema 9,5mm, el format que va permetre que fer cinema, rodar una pel·lícula, estigués a l’abast de tothom. Projeccions i conferències intentaran acostar aquest format, ja degà, a la gent més
jove que potser no el coneixen en profunditat... Amb el nostre Trofeu Torretes
de Fotografia i Curtmetratges, seguim presentant un tast del bo i millor de
les fotografies que, ara per ara, hi ha al món i oferir i projectar una escollida
selecció dels millors films presentats a concurs. També hem programat exposicions fotogràfiques d’autors reconeguts a nivell nacional i internacional, amb
tota mena d’estils i propostes. Estaran obertes, de forma gratuïta, al públic que
vulgui gaudir en un sol espai de les apostes actuals en l’àmbit fotogràfic. S’han
programat altres tallers i activitats a fi i efecte que, durant tot el mes d’abril,
puguem gaudir d’una Calella plena d’IMATGE”... No cal dir que us hi esperem
a tots per compartir junts les activitats que hem preparat... Amb Agraïment.

La Lliga

4

Classificació 49 Lliga Social de Fotografia

PROPERS LLIURAMENTS
8 de abril - Tema: Lliure
13 de maig - Tema: Lliure (Últim)

5è Lliurament - Tema Lliure
No sempre tot surt rodó. Aquesta vegada no tenim comentari sobre les fotografies presentades. És un bon moment perquè, cada ú, doni un cop d’ull a
la web on hi trobareu totes les fotos i feu directament i d’una forma personal
la vostra particular valoració. És una bona solució per omplir el buit d’aquest
lliurament. Total 27 participants. Fotos: Tema humà 12, Creatives 6, Natura i
paisatges 5, Urbanes 3 i 1 esportiva. Autor Guanyador: Francisco Escarmena

Foto guanyadora 5è lliurament
autor:Francisco Escarmena (original en color)

La Lliga

Jurat extern: Ramon Colell, Carina Balfegó i Potenciano Ahijado
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6è Lliurament - Tema Minimalisme
Jurat extern: Fernando Vecino, Aitor Arana i Antonio Garball0

Comentaris sense malicía - Xavier Rigola
Una entrega amb tema obligat: FOTO MINIMALISTA. Això ja d’entrada ha
sigut un tema a debatre en la reunió, sembla que per “foto minimalista” hi
ha hagut diversos punts de vista. Hi ha qui pensa que aquest tema demanava una foto amb pocs elements, d’altres que els elements havien de ser
petits amb relació a la superfície total de la foto... Era d’esperar que les fotos
presentades fossin d’acord amb les definicions que cada un tenia del tema.
Amb tot i això val a dir que ha estat una entrega on la posada en comú ha sigut d’allò més divertida, amb comentaris assenyats defensant les propostes
presentades. No puc deixar de mencionar l’aportació d’en Francisco Rojas.
Gràcies Francisco per la teva vehemència i alegria d’idees.
Si mirem la puntuació final, la foto guanyadora ha estat la d’Escarmena,
bàsicament una escala d’una paret que ell mateix va explicar que ha estat
inventada des de l’inici a fi. Amb un bon resultat final, si bé el tema de proporcions caldria, potser sota el meu punt de vista, que es revisés una mica.
A mi m’agrada molt la d’en Robert Lluís, una imatge d’una platja amb porteries d’handbol i pocs vianants, minimalista i simple. També m’agrada la d’en
Marçal Mora, un avió i la seva estela en blanc sobre un fons negre. Simple
i neta. La d’en Puche era un penjador sobre una paret blanca, interessant i
ben feta, amb una bona idea de la col·locació del objecte a l’espai, cosa que
va servir per donar peu a un interessant debat sobre la lectura d’imatges. La
d’en Arenaza va ser força comentada, es tracta d’una foto sobre un pont, on
potser havia massa elements que perdien l’estat de minimalista de la foto.
Per mi la millor foto ha sigut la d’en David Rigau, una planta on un difuminat
general i ben fet aïlla la flor per dur la lectura de la imatge a on realment vol
l’autor, la flor. Minimalista, si, i ben feta.
Com sempre no comentaré el “fallo” del jurat extern que si ja sempre és
complicat, aquest cop ho ha estat més i per les puntuacions sembla que
cada un tenia punts de vista diferents sobre el que són o no fotos minimalistes, vaja com nosaltres. Per una entrega d’aquesta mena, un comentari...
minimalista.
Fins a la pròxima entrega que ja serem plenament dins el FESTIMATGE
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La Lliga / Festimatge

Foto guanyadora 6è lliurament
autor:Francisco Escarmena (original en color)

Ja tenim editat i em plena distribució, el programa amb totes les activitats
del proper Festimatge. Hi trobareu feina per quasi tot el mes d’abril. Els
aficionats a la fotografia hi tenen els seus espais de tallers i exposicions a
l’Ajuntament Vell i a la Fàbrica Llobet. El centre per tots els que gaudeixen
de les imatges en moviment, aquest any la Sala Mozart està de “baixa per
obres “ i el nou espai on centrarem totes les activitats de cinema, projeccions, inauguracions i cloenda serà l’Auditori Can Saleta. Allà hi projectarem una ampla selecció dels treballs participants i guanyadors del 28è
Trofeu Torretes de Curtmetratges, conferències i altres films emblemàtics
i de record. Les fotografies del 46è Trofeu Torretes de Fotografia les podreu veure a la sala del Festimatge de la Fàbrica Llobet, amb tot un conjunt
d’exposicions d’altres autors seleccionats. A la Sala de l’Ajuntament Vell hi
tindrem fotografies originals de Masao Yamamoto, tot un espectacle visual.
També al carrer, als aparadors de diversos comerços i botigues hi trobareu

Festimatge
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fotografies d’autors socials i muntatges informatius sobre el Cinema format 9,5 que aquest any celebra l’Aniversari número 100. Amb la celebració
d’aquest Centenari del Cinema Pathè-Baby, oferirem xerrades i projeccions
especials i també homenatges a persones que ens han deixat i que sempre
ens han donat suport i molt especialment en aquest apartat del cinema històric i recuperat. Josep Maria Forn i Encarnació Soler tindran el seu espai
dins els actes del Festimatge. Bé no es tracta de explicar un per un tots els
actes, sinó oferir-vos un tast i un enllaç www.festimatge.org i demanar-vos
que entreu a la nostra web i allà hi trobareu tot el calendari complert. Dues
dates concretes a recordar, les de la inauguració: Dissabte 02 d’abril a les
19h. Auditori Can Saleta i a les 20,30 a l’Ajuntament Vell i Diumenge 03 a les
onze del matí a la Fàbrica Llobet. Dues cites per començar a degustar tot el
convit que us ofereix Foto-Film Calella a través del Festimatge, el Festival de
la Imatge de Calella.

46è Trofeu Torretes de Fotografia
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 (FLF) i de
Federació Catalana de Fotografia (FCF), per tant, es regeix per les seves normes i puntua per l’obtenció dels seus títols honorífics. En aquesta edició han
participat 268 fotògrafs de 46 països amb un total de 2901 fotografies.
Les imatges han estat avaluades individualment pels següents membres del
jurat: Oscar Manso Navas (MCEF-EFIAP), Enric de Santos Fdez-Luna (Embajador Mundial de CANSON), Cosme Oriol Riera (MFCF2*-HonFCF-SFCF–
ACEF–EFIAP), Climent Clerch Vall (EFCF), Juan Armentia Hernaez (President
FAFPV–AFIAP), Julián Redondo Fernández (AFIAP), José Beut Duato (EFIAPMCEF/O-MFLF/O), Manuel Lupion Manzano (MFCF3*-JBFCF-MCEF/B) i Pepo
Vázquez (HonEFIAP).
Aquest són els principals guanyadors de l’edició d’aquest any, d’un total de
49 autors premiats:
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Guanyador 46è Trofeu Torretes de Fotografia - Josef de Fraine - Belgica (original en color) Belgica

Festimatge

Premi d’Honor 46è Trofeu Torretes de Fotografia: JOSEF DE FRAINE (Bèlgica) Pin Azul FIAP: LOURDES GÓMEZ (Espanya) – Trofeu FFC Millor Autor Monocrom: HOANG LONG LY (Vietnam), Millor Autor Color: JIE ZHANG (China) – Millor Autor El Mar: IVES GUENOT (Reunion)
Tema Especial Festes i Tradicions Popular Catalanes – Millor Col·lecció
– Medalla Daurada FFC: Josep Maria Colomer Mir (España-Calella)
Aquest any Foto-Film Calella tenim tres socis entre els fotògrafs premiats:
Rossend Ribas Orlach (Menció Honor GPU tema Color i Medalla Platejada
FFC Modalitat Creativa tema Mar), David Bou García (Medalla Bronzejada
FFC Modalitat Creativa Color) i JM Colomer Mir (Medalla Daurada FFC Millor
col·lecció Festes i Tradicions Populars Catalanes).
Enhorabona a tots els guardonats i fem arribar el nostre agraïment a tothom
que hi ha participat. Els esperem a la propera edició.
La resta d’obres i autors premiats els trobareu a la web www.festimatge.org
- www.fotofilmcalella.org i al catàleg del trofeu amb totes les fotos guanyadores que editarem el mes de juliol. A la Fàbrica Llobet hi podreu veure,
durant el Festimatge, una selecció de les fotos guanyadores.

Festimatge
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28è Trofeu Torretes de curtmetratges
Ara ja podem fer públics els noms dels guanyadors de la 28 edició del Trofeu
Torretes de Curtmetratges, un veredicte atorgat pel Jurat Qualificador format
per: Santi Planet, Francesc Aguilar i Patxi Uriz

El nostre agraïment a tots els participants i una ben sincera Felicitació als
guanyadors d’aquesta 28ena edició. Una ampla selecció del films participants els podeu veure a l’Auditori Can Saleta. Consulteu dies i horaris al
programa www.festimatge.org

Dins els actes del Festimatge, no hi podia faltar una sessió del cinema representatiu de Foto-Film Calella. Amb aquest motiu hem programat pel dia
14 d’abril (dijous) a l’Auditori Can Saleta a les 20,00 hores, la projecció
dels films “AQUELLA NOIA, AQUELLA SOLITUD” (1983-1984), la primera
pel·lícula realitzada per l’entitat, amb guió de Quim Ribas (DEP) adaptació
d’un conte de Mercè Rodoreda, amb tots els actors i equips tècnics formats
per gent de Calella i rodalies i membres de FFC. Una experiència que cal
tornar a veure i comentar. L’altre producció és el documental “CINEMA 9,5”
(2013), un resum de la història de les Trobades Internacionals de Cinema
9,5 que es van iniciar a la nostra ciutat, organitzades per FFC, l’any 1974. Un
film en reconeixement a aquestes Trobades que enguany celebren la 49ena
edició i al CENTENARI del cinema Pathé-Baby, el format degà familiar i amateur, que ha esdevingut un document gràfic insubstituïble per enregistrar la
història de tota una època. Serà una projecció plena de records i emocions.
Us esperem a tots!.

Cinema

Cinema Social
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Social
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Reconeixements i homenatges
Josep Maria Forn - Director i productor de Cinema
Quan desapareix alguna persona vinculada amb FFC, sembla que és un deure mostrar-li el reconeixement de l’entitat per tot allò que ha aportat a les
activitats i projectes, en aquest cas cinematogràfics. No hi ha dubte que en
Josep Maria Forn va oferir el seu suport a les activitats de cinema calellenques començant per les Festes de Primavera, amb la presentació a Calella,
l’any 1967 del seu film emblemàtic “La Piel Quemada”, que podrem tornar
a veure dins els actes del Festimatge. També des de la Direcció General de
Cinema de la Generalitat ens va ajudar promocionant i donant suport a les
Trobades Internacionals de Cinema 9,5. I ja des de la primera edició del
Festimatge (2006) fins les darreres, ha estat col·laborant en tots els actes
del Festival. Va manifestar el seu desig de reposar al cementiri calellenc i
això fa que el tinguem permanentment al nostra costat. Reconeixement i
Homenatge ben merescut.
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L’Encarnació Soler és un altra cas de convivència amb FFC. Amb motiu de
buscar informació per la seva tesi doctoral sobre la recuperació del cinema
oblidat, i seguint els consells de Miquel Porter, va venir a Calella a contactar amb en Santiago Marrè primer i després amb l’alcalde d’aquells anys i
President del Consell Comarcal del Maresme, Joaquim Rey, establint-se una
llarga col·laboració en el sentit de recerca i restauració del cinema català
oblidat en tots els seu formats (també 9,5mm), tot això amb la complicitat de
la Filmoteca de Catalunya on es dipositaven els films recuperats. Creadora
i Presidenta de Cinema-Rescat, membre de l’Acadèmia del Cinema Català,
Doctora en Història de l’Art, l’Encarnació va ser sempre una bona amiga, una
persona amb qui es podia confiar i una treballadora incansable en la feina
que més li agradava, la recuperació del Patrimoni Cinematogràfic Català.
Reconeixement i Homenatge ben merescut.

Social

Encarnació Soler - Historiadora

Social
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Centenari Cinema 9,5 - Pathé-Baby (02)
L’any 1966 va néixer Foto-Film Calella, que a través d’un grup de socis
entusiastes del cinema amateur organitzaven, cada any, per les Festes de
Primavera (del 1967 al 1975), el Festival de Cinema Amateur en el qual hi
participaven els més importants cineastes amateurs de Catalunya, Espanya i diversos autors internacionals... També hi tenien cabuda, en sessions
especials, les produccions dels autors locals i socials.
Els formats de pel·lícula d’aquests festivals, anaven des del 9,5, i el 16 mm,
utilitzats pels aficionats de poder adquisitiu més elevat, fins els formats
sub-estàndards doble 8 mm, super 8 i single 8, que estaven a l’abast de la
majoria de les economies dels cineastes amateurs d’aquella època... A partir dels anys 70, s’iniciaren, impulsades pel “Grup 9,5”, (una nova secció
de FFC), encapçalades per l’entusiasta i engrescador cineasta francès Pau
Vilar i el president de l’entitat Santiago Marrè, les projeccions en format
original... L’any 1974 va tenir lloc la Primera Trobada Internacionals de Cinema 9,5, que també aportaven un interessant Mercat del Col·leccionista.
Podem definir aquestes Trobades, com una reunió que aplega cineastes de
França, Anglaterra, Escòcia, Alemanya, Bèlgica, Holanda, d’altres països
d’Europa, també catalans i de la resta de l’Estat, tots ells enamorats del
format 9,5. Aquestes trobades comencem amb l’arribada i presa de contacte de tots els congressistes... Segueixen amb una visita per les terres
catalanes, sempre vinculades al tema cultural i cinematogràfic... Continuen
amb el Mercat del Col·leccionista, on s’hi pot trobar material de col·lecció,
peces de museu i tota mena de productes relacionats amb la imatge...
Després té lloc la projecció dels films rodats i projectats en el seu
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format
original
9,5... I finalment el
lliurament de guardons dintre la Gala
de Cloenda i Dinar
de Germanor del
FESTIMATGE... Cal
destacar que els
anys 1988, 1996 i
2008, Calella fou
designada seu del
Festival de Europa
d’aquest format…
L’any 2020 per motius de la pandèmia
no és va dur a terme
la Trobada i l’any
2021 es va fer en
format telemàtic, amb el nom de Iª Trobada ON LINE... Per les activitats de
la 49a. Edició d’aquest 2022, estem pendents de les decisions sanitàries del
moment... Tot plegat un gran esdeveniment que tindrà com activitat principal la celebració del
Centenari del format 9,5 Pathè-Baby
(1922-2022)...
Des de l’any 2006
el FESTIMATGE, el
festival de la imatge
de Calella, aplega
juntament amb diverses activitats de
fotografia i curtmetratges,
aquesta
Trobada Internacional de Cinema 9,5,
el format degà del
cinema amateur...

Social
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Per tota la seva trajectòria, Calella es conserva com a símbol de ciutat pionera de tot l’Estat en acollir la única trobada internacional de cinema 9,5,
un format que de la mà de Pathé-Frères, es va comercialitzar l’any 1922
per convertir-se en el Pathé-Baby, cinema familiar per excel·lència, del qual
aquest any en celebrem el Centenari.

2011 - Trobada Internacional de Cinema 9,5

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

El nostre soci i company de
FFC Quim Botey ha exposat
la seva col·lecció fotogràfica titulada “Carnaval de
l’Alt Maresme” a la Biblioteca de Santa Eulàlia de
Ronçana, del 15 de febrer
fins el 5 de març, en horari de la biblioteca. Aquesta
exposició recull fotografies de les rues i actes organitzats per la Comissió
Carnaval de l’Alt Maresme entre els anys 2016 i 2019.

La Maru té una font
La Maru Toledo, sòcia de l’entitat, d’esperit inquiet i conversa franca, oberta i divertida, va ser escollida per l’Ajuntament per donar nom a la font del
Parc de les Veles, un espai molt familiar, sobre tot a l’estiu, on els més
petits es poden remullar i divertir jugant amb els brolladors d’aigua. La
Maru va fer fotografia de competició, participant en concursos estatals
i guanyant diversos premis importants. Les activitats físiques i l’esport
l’han acompanyat sempre (futbol, tennis, natació, golf, caminar...). Noies
(dones) com ella continuen fent falta per engrescar el personal que a la
majoria d’agrupacions està força anquilosat. Estem segurs que va notar
l’escalf dels seus companys fotògrafs, que en representació de l’entitat,
la vam acompanyar a la inauguració de la “seva” font. Tot i que en el currículum oficial, només es fa esment a la seves etapes esportives (Barça,
evidentment), la Maru però, sempre ha fet referència a la seva important
època fotogràfica dins Foto-Film Calella.
Enhorabona per haver posat el teu gra
de sorra a la lluita per
la igualtat del món
femení tant en la
vida, com a l’esport
i en el teu cas també
en la cultura fotogràfica. Felicitats!...

Social

Exposició Quim Botey
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Rodatge spot Festimatge
Aquest darrers dies els company Pere Mas, Marçal Mora, Josep Maria
Colomer i Maria Simonova, acompanyats per en Charlot (gràcies Rafael
Torres) van enregistrar les imatges per l’espot del Festimatge. Agraïm també les col·laboracions de la Biblioteca Can Salvador de la Plaça i la senyora
Anna Lafitte.

El marc fotogràfic de les Torretes destrossat
i reparat
A primers d’any el marc que vam instal·lar per “enquadrar” les Torretes
amb motiu de celebrar el 50è aniversari de FFC, va aparèixer trencat. Avisats el departament tècnic de l’Ajuntament d’aquest desperfecte, ho van
solucionar directament i en pocs dies. El nostre agraïment a Paco Godines
i a tot l’equip. Gràcies.
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AGRAÏMENTS
El nostre agraïments a Llibreria La
Llopa, Fusteria Llobet i Los Extremeños, per haver-nos cedit un espai dels
seus aparadors durant el Festimatge,
per mostrar material divers relacionat
amb el col·leccionisme del Cinema 9,5

COL·LABORACIÓ VOC
Ja fa tres anys de col·laborem en la
projecció (pantalla i projector) i difusió
dels curtmetratges, en català, que participen en aquesta promoció que organitza Òmnium Cultural. La projecció va
tenir lloc el divendres 25 de febrer al
pis de la Sala Mozart.

LLIBRE JAUME PRUNA
El proper dia 9 d’abril a les 18:30 h.
al pati del Museu Arxiu de Calella, hi
haurà la presentació del llibre “Jaume
Pruna i Paradell, un home d’acció¨
que és una petita biografia d’en Jaume.

Aquest llibre un cop més ha rebut la
col·laboració d’en Robert Lluís, soci i
company de la entitat. Amb aquesta
és la tercera portada que ha fet dels
llibres editats per Albert Pruna i ens
els quals hi col·labora també en la
reproducció i restauració de les imatges. L’Albert ens convida a acompanyar-lo i a fer un brindis.

Notícies / Garbuix

Notícies / Garbuix

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

