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Editorial

Passat el Fstimatge i amb el darrer lliurament de la 49ena Lliga Social, arribem al final de les activitats programades pel curs 2021-2022. Felicitem els
guanyadors, Francesc Escarmena (tres anys consecutius) i el segon i tercer classificats Robert Lluís i Josep Maria Saurí. Anem tot seguit de cara
a la celebració del Sopar Social “Nit de la Llum” (16 juliol) on tindrà lloc el
lliurament de premis i demès actes socials de l’entitat: Emblema de Plata,
reconeixements i resum activitats, dins una trobada social de companyonia i
recordances. Farem recompte i valoració dels resultats del passat Festimatge tot començant a plantejar-nos l’exposició de la Fira, el Trofeu Carpinell
i altres novetats, cursets i tallers que caldrà anar adequant a les tècniques
informàtiques i digitals actuals. FFC amb 56 anys d’activitats continuades,
també necessita aturar-se per agafar aire i mirar cap el futur, un futur que
ens caldrà fer compatible amb noves generacions per renovar-lo i anar traspassats responsabilitats i nous projectes.

La Lliga
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Classificació final 49 Lliga Social de Fotografia

PREMIS

Classificació final de guanyadors: Primer classificat y Guanyador de la 49 Lliga
Social: Francesc Escarmena (128 punts) – Segon Classificat: Robert Lluís (126
punts) i Tercer Classificat: Josep Maria Saurí (125 punts)
Guanyadors de lliuraments: Francisco Escarmena (3) – Josep Maria Sauri,
Quico Gavara, David Rigau i Joan Maria Arenaza (2) – Robert Lluís, David Bou,
Pere G. Ejby, Joan Buch, Quim Botey, Josep Lluís Escudero, Marçal Mora, Xavier Garcia i Xavier Salicrú (1) Moltes Felicitats a tots!!!

El divendres 13 vam finalitzar la 49ena Lliga Social. El Jurat (Ferran Terra,
Montserrat Moraleda i Joan Laguna) ens va acompanyar en directe i vam
poder saber, la mateixa nit, els guanyadors de la competició. Felicitem en
Francesc Escarmena, que per tercer any consecutiu ha estat qui ha obtingut
la màxima puntuació, acompanyat d’en Robert Lluís i Josep Maria Sauri.
Comencem a preparar iniciatives i novetats per la propera lliga que serà la
del 50è Aniversari. Com a sorpresa final de la competició, Papereria Roger
(Àlfred Lieury) obsequia amb un revelat fotogràfic 30x40 a tots els fotògrafs
que hi han participat. Agraïment i promoció, moltes gràcies.

Foto Jurat 8é Lliurament - Ferran Terra, Montserrat Moraleda i Joan Laguna

La Lliga

La Lliga
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7è Lliurament
Jurat extern: Salvador Atance, Lluís Aracil i Joan Elías

Comentaris sense malicía - Xavier Rigola
Escric quatre ratlles com a comentaris personals, ja que no vaig poder assistir a l’entrega.
De totes les obres presentades, pel meu gust, la d’en Saurí, una foto d’un
grup de dones musulmanes que entraven a una mesquita portant uns nens,
és la que més m’ha agradat. Una foto de reportatge que podria haver estat
signada per qualsevol dels grans reporters que viatgen arreu del món. Molt
ben feta, molt ben trobada i molt ben executada. Crec que una de les millors
fotos que he vist en aquesta lliga. També m’ha agradat molt el retrat que la
Maria Seminova ha fet d’en Marçal Mora, ben treballat, amb classe i caràcter.
Per la seva banda, la foto d’en Marçal Mora, una aproximació a un conegut
retrat d’un pintor famós la considero molt ben realitzada amb unes llums
interessants.
Fotos espectaculars de paisatges són les d’Escarmena, Gavara i Rigau, ben
fetes, però ja una mica repetitives en els temes pel meu gust. Com a totes
les entregues no poden faltar els anomenats “bodegons humans” on el tipus
més clàssic d’en Buch és com sempre perfecte en execució per qui agradi
aquest tipus de foto. D’altres on potser hi ha alguna mancança tècnica que
els fa allunyar-se del que es pretén en aquests tipus de fotos. He trobat agosarats les propostes de la Glòria Masferrer i en Alfred Lieury uns retrats amb
enquadres molt agressius que segur tindran adeptes, una manera diferent
de fer retrats. També he notat algunes fotos que potser per ja les havia vist
en altres entregues amb alguna variació al tema o a les persones que hi surten, una mica
allò de “tirar d’arxiu”, però qui
no ho ha fet algun cop?
Ara a esperar la darrera entrega per decidir qui guanyarà
aquesta Lliga, atípica com les
dues últimes i amb l’esperança
que ja sigui la darrera a la qui li
podem penjar aquest cartellet.
... Tot ha de tornar a la normaJosep M. Sauri - 7è Lliurament
litat.

David Bou - 8è Lliurament

Quico Gavara- 8è Lliurament

Robert Lluís - 8è Lliurament

Joan Buch - 7è Lliurament

La Lliga

Fotos guanyadores 7è i 8è Lliurament
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8è Lliurament i últim Lliurament

Jurat present al local social:
Ferran Terra, Montserrat Moraleda i Joan Laguna

Comentaris sense malicía - Xavier Rigola
entranya, podríem dir que una mica ressacosa de la COVID i tot això.
La darrera entrega va ser una mica diferent pel fet que vàrem poder
tenir al jurat amb nosaltres, que varen fer la seva tasca de forma individual i després explicaren quatre pinzellades sobre les fotos que
varen voler. Ja feia molt de temps que no teníem aquesta situació i va
estar bé.
Finalment i amb un ajustat marge de punts, en Paco Escarmena és el
guanyador d’aquesta edició, i ja van tres de seguides... Cosa que no
ens sorprèn després de veure les obres que va presentant, són bones,
ben treballades i amb sentit. FELICITATS PACO. !!!!! En Robert Lluís
i en Josep Maria Saurí han quedat una mica per sota però de ben just.
Si mirem doncs el resultat global sembla que ha sigut una edició força
renyida i la meva opinió personal és que deixant a part les puntuacions, hem vist bones fotos de quasi tothom, però com sempre la lliga
és una carrera de fons i cal ser regular. Que si sembla una bona tàctica
potser a algú li podria afectar a la valentia de presentar fotos més
agosarades a veure com són rebudes i així explorar noves fronteres...
Però tot són decisions.
Gràcies als nostres patrocinadors de Festimatge vàrem fer una copeta de vi per celebrar els guanyadors i acomiadar-nos potser fins
a la propera lliga ... Una llàstima que semblava que molta gent tenia
pressa per marxar, això no obstant els que ens vàrem quedar petant la
xerrada amb el jurat una estoneta vàrem gaudir d’opinions i anècdotes
variades ...
Ja anunciarem quan farem la reunió preparatòria per la propera lliga,
on com sempre intentarem entre tots millorar el format, si s’escau ...
Bon estiu per tothom i recordar-vos que als dilluns a la nit ens reunim
als locals de l’entitat per fer nous projectes o simplement per parlar
d’imatge.
Us hi esperem
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Un cop acabada l’edició 2022 Ja estem treballant amb el proper FESTIMATGE que serà el número 18, majoria d’edat.
Possiblement, una de les coses que caldrà ressaltar serà la commemoració
de les trobades de Cinema 9,5, seria l’edició 50a. Una fita que ni els més
optimistes quan varen instaurar l’esdeveniment s’ho podien imaginar que
s’assoliria, dissortadament molts ja no és troben entre nosaltres, però el seu
record tindrà sens dubte un pes important. Voldríem que aquesta efemèride
fos gaudida per tots els que estimem aquest format de cinema familiar.
Altres punts a treballar serà lligar noves exposicions fotogràfiques de primer
nivell, cosa que cada cop és més complicat pel fet de l’elevat cost que això
comporta, esperem que la gent que any rere any ens dona suport econòmic
segueixi al costat nostre, de fet el nostre Ajuntament així ja ho ha manifestat.
Volem treballar també a sortir una mica dels circuits preestablerts de plataformes de curts i explorar altres orígens i fonts d’aquests, feina complicada,
però que entomem amb il·lusió, hi ha temps per treballar-ho.
Esperem també que el trofeu Torretes de Fotografia torni a xifres anteriors a
la pandèmia, el que voldrà dir que el món torna a poc a poc a la normalitat.
Aprofitem per convidar a tothom que vulgui aportar el seu granet de sorra al
projecte que es posi en contacte amb nosaltres, segur que serà ben rebut,
com més serem … Millor sortirà tot.
A les nostres webs hi trobareu una Memòria molt detallada i un ampli resum fotogràfic de totes les activitats del Festival. Aquí ampliem informació
d’algunes que ens ha semblat adient recordar més concretament.
Xavier Rigola

Festimatge

17è Festimatge - Abril 2022

Festimatge
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REPORTATGE GRÀFIC
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Centenari i 49 Trobada
Internacional Cinema 9,5
El Centenari del Cinema 9,5 el vam celebrar amb la visita inesperada d’un
Charlot (ben especial) a la gravació de l’espot i els primers dies del Festival,
també amb una exposició de material de col·lecció als aparadors de tres
establiments comercials, afegint-hi la conferència “Els orígens de Hollywood
- A la recerca del somni americà” a càrrec d’Alberto Beorlegui, una projecció
de Cinema Mut en format original 9,5mm, amb acompanyament de piano en
directe, a càrrec del mestre calellenc Jordi Flaquer, i evidentment no podia
faltar la 49ena Trobada Internacional i 2a. “on line” de Cinema 9,5, el mercat
del col·leccionista i les projeccions de diverses pel·lícules del participants en
format original. Agraïm la participació i suport tècnic de Lluís Argelich i els
seus companys senyors Vizcarri i Gassó..
L’Auditori municipal de Can Saleta va acollir l’acte presencial on es van
projectar 11 pel·lícules en format original 9,5mm de diferents cineastes de
França, Anglaterra, Alemanya, Dinamarca i Catalunya. L’acte es va emetre
en directe mitjançant streamYard i es va poder seguir a través de Facebook
o Youtube, en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès). Amb una
bufada d’espelmes a càrrec de Santiago Marré, President Honorífic de FotoFilm Calella i fundador de la secció de Cinema 9,5mm de l’entitat i de les
Trobades Internacionals de Cinema 9,5mm a Calella, acompanyat del Xavier
Rigola, President de Foto-Film Calella, i els representants del 9,5mm a Europa, es va tancar la celebració del Centenari del Cinema 9,5mm

L’acte d’Homenatge i reconeixement a Josep Maria Forn, es va fer projectant el seu mític film “La pell cremada”, una lliçó magistral sobre
la vida d’aquestes zones turístiques als anys 50 i 60. Josep Maria Vila
va fer memòria de la trajectòria cinematogràfica del homenatjat i tot
seguit va tenir lloc el lliurament pels presidents de FFC, Santiago Marré i Xavier Rigola, d’un record amb la Medalla de l’entitat, a les filles
Sandra i Marta que en representació de la família ens van acompanyar
en aquest acte de recordança. L’altre seva filla Daniela no pogué ser-hi
presentat tota vegada que estava fora del país en un rodatge cinematogràfic. Josep Maria Forn, director, guionista i productor de cinema,
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, era membre del seu Comitè d’Honor i cada any
participava en les activitats del Festival. A més tenia un fort lligam amb
Calella, d’on era tota la seva família i on ell passava molt de temps des
de nen.

Festimatge

Homenatge Josep Maria Forn
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Homenatge Encarnació Soler
L’acte d’Homenatge i reconeixement a Encarnació Soler, es va incloure
dins les activitats del Certamen Trobada Internacional del Cinema 9,5.
Encarnació Soler era Coordinadora del Certamen de Cinema 9,5mm
i cada any portava al festival veritables tresors de cinema recuperat
que els assistents al FESTIMATGE podien gaudir en una Trobada única
a tot l’estat i que ella treballava per mantenir viva. La seva vinculació
amb la Filmoteca de Catalunya i com a presidenta de Cinema-Rescat
va fer possible que el festival pogués gaudir de films de difícil accés.
Enguany, la seva absència feia obligat dedicar-li un merescut homenatge. Aquest reconeixement va aplegar a Calella diferents companys
de l’Encarnació, entre ells Rosa Cardona en representació de la Filmoteca, Jan Baca i Raúl Contel, que va recordar la personalitat i un munt
de vivències de l’Encarnació. Paul Perea al piano i Yolanda Sánchez
a la veu van posar-hi música interpretar àries d’òpera. Assistiren a
l’acte el seu marit Joaquim, fill Gener i família als quals es va lliurar
un record amb la Medalla de l’entitat. La família per veu del seu fill, va
dedicar unes paraules d’agraïment per l’acte celebrat.

Les projeccions del trofeu Torretes de curtmetratges es van dur a terme a
l’Auditori de Can Saleta, tota vegada que la Sala Mozart (Can Salom) estava en obres. El Trofeu Torretes se’l va endur el curtmetratge “Heurtebise”
de Elisa Torres i Octavio Guerra, El Premi Ciutat de Calella va ser pel film
“Corriols de llegenda” del calellenc Sergi Ferrer. Gran expectació va tenir la
programació de la sessió de Cinema Local amb projeccions del curt premiat i
altres de Martí Arañó, Toni Trueba, Hilario Martin, Jaume Forest, Carlos Mesa
i el veterà Manel Mas. Igualment va despertar interès popular la projecció de
cinema de FFC, “Aquella noia, aquella solitud” i “40 Anys de Cinema 9,5” rememorant el Centenari d’aquest format familiar. Fou interessant la presencia
i comentaris d’autors i intèrprets de diferents curts a competició com ara
Josep Rota, Eva Maria Milara, Ismael i Carmen Panadero. Va haver-hi igualment una assistència de públic fidel durant totes les sessions.
Quant a les exposicions fotogràfiques potser els punts més comentats foren la col·lecció de Masao Yamamoto, a l’Ajuntament Vell (que encara es
pot visitar), les obres guanyadores del 46è Trofeu Torretes de Fotografia (el
Premi d’Honor va ser pel fotògraf belga Jozef de Fraine), i de forma especial
la de Jesús Coll “Xpressions”, juntament amb totes les altres de la sala de
La Fàbrica. Valorem també la participació dels alumnes de l’Institut Euclides
tant en fotografia com en curtmetratges. Moltes altres mostres fotogràfiques
conferències i tallers van merèixer l’atenció dels visitants així com la creixent
assistència a les visites guiades.

Festimatge

Projeccions a “Can Saleta” i exposicions
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Expo Fira - 50 aniversari lliga - Trofeu Carpinell
Tenim per endavant programar l’exposició que farem aquest any per la
Fira. Haurem de preparar les bases i les possibles novetats per la propera
Lliga Social que serà la del 50è Aniversari i també pensar en la propera
edició del Trofeu Carpinell. Reunions que tindran lloc en el decurs dels
propers mesos.

Assemblea Federació Catalana de Fotografia
El passat dia 2 d’abril de 2022 vam celebrar l’Assemblea General Ordinària
a la seu de la Secció Fotogràfica del Grup d’Estudis Sitgetans de Sitges.
L’assemblea va ser un èxit de participació i es va presentar l’informe de
gestió de 2021, l’estat de comptes de 2021 i pressupost de 2022.

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

El proper dijous 25 d’agost a les 21 hores, al pati de la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, organitzat conjuntament per FFC i la Biblioteca, tindrà
lloc la tradicional projecció estiuenca de cinema. El projecte d’aquest any
inclou, de moment, quatre parts ben diferenciades. Per començar farem
memòria al Centenari de la poetessa calellenca Maria Cardona, tot seguit
tindrem una referència al Centenari del format de Cinema 9,5 (Pathè Baby)
amb la projecció d’un film de l’any 1995, enregistrat en pel·lícula original d’aquest format de cinema. Seguidament hi haurà una part de cinema
amateur antic, d’autors calellencs i finalitzarem la sessió amb dos curtmetratges del Trofeu Torretes 2022. Agraïm a la Directora de la Biblioteca,
Coral Prieto, el suport que ha donat a aquesta nova experiència cinematogràfica d’estiu.

Projecció 2019

Sopar Social NIT de la LLUM

Preneu nota que el dissabte 16 de juliol, tindrà lloc el tradicional Sopar Social
“Nit de la Llum”. Podeu encarregar l’assistència al tel. 646653502 (Quim).
Després de dos anys amb poques possibilitats de trobar-nos compartint un
àpat i unes hores de companyonia, ja és hora de
emprendre la vida social habitual de l’entitat. Hi haurà
el lliurament de Premis de
la Lliga Social, també de
l’Emblema de Plata i temps
per passar una bona estona.
Us esperem a tots
Nit de la Llum - 2019
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Projecció pati Biblioteca
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Exposicions
Josep Roig i Casas
Hem rebut informació referent al nostre soci Josep
Roig i Casas que el passat
dia 2 d’abril, en un ambient
ple d’emoció i afició per
l’art de la fotografia, va inaugurar l’exposició “Terra
Santa” a l’Ateneu Arenyenc. Aquesta mostra fotogràfica es va poder visitar
durant tot el mes d’abril.
Enhorabona i Felicitats.

Carmen Conde
Del 2 al 31 de maig a la Biblioteca La Muntala de Sant Vicenç dels Horts,
s’hi pot veure l’exposició “Fotografia Intel·ligent” de la Carmen Conde, sòcia de FFC i que ens va deixar l’any passat. És la col·lecció fotogràfica que
teníem dins el conjunt d’exposicions del Festimatge a la Fàbrica Llobet..

Quim Botey
Durant tot el mes de juny, el nostre soci i
amic Quim Botey, tindrà la seva col·lecció
de fotografies “Un viatge a les Tribus de la
Vall del riu Omo” a Espai 30 – Ateneu Sagrerenc, carrer Hondures 30 - Districte de Sant
Andreu - Barcelona. Aquesta exposició és el
resum d’un viatge fotogràfic apassionant als
pobles ancestrals del sud d’Etiòpia. Felicitem
en Quim per la seva aportació i difusió dels
treballs fotogràfics de viatges.

REUNIÓ AMB RADIO CALELLA TV
El divendres dia 13, vam tenir una reunió amb la nova Directora de Ràdio
Calella TV, Mar Mir i Martí, per parlar
de noves col·laboracions entre ambdues entitats. Els projectes a nivell de
xarxes possiblement seran les iniciatives que caldrà tenir més en compte.
Pensarem diferents propostes i farem
una nova trobada.

JOSEP LLUÍS ESCUDERO A
“EL PROJECTOR
DE FOTO COLECTANIA”
El nostre company i soci de Foto-Film
Calella Josep Lluis Escudero és un
dels autors que participaran amb el
seu treball “El mistral” al 12è cicle de
“El Projector” de Foto Colectania, on es
projecten treballs d’autories formades
a l’IEFC, realitzats en el context del seu
Graduat en Fotografia. Enhorabona!!!

NETEJA AL MAGATZEM
Demanem als que tinguin temps, que els
dilluns a partir de les 10 (matí) donin un
cop de mà al “minúscul” equip de socis
(2) que fan neteja al magatzem... Apunteu-vos-hi!!!... Sereu benvinguts!!!...

AMICS DEL PATRIMONI
L’Associació Amics del Patrimoni ha
proposat a FFC fer una xerrada-projecció sobre fotos antigues de Calella. És
una activitat interessant que comencem a preparar.

Notícies / Garbuix
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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

