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Catifa vermella, per l’estrena de “Roger de Can Bou” a Calella
El proper diumenge, 19 d’abril, a les 11.30h s’estrena, en el marc del FESTIMATGE
2015, “Roger de Can Bou, Baró de Calella”, un curt de Foto-Film Calella en el que han
participat més d’un centenar de persones.
A finals de novembre del 2013
començava el rodatge del curtmetratge
més important realitzat per la Secció de
Cinema i Vídeo de Foto-Film Calella,
“Roger de Can Bou, Baró de Calella”, una
història entre la ficció i la realitat, que ha
estat possible gràcies a la col·laboració de
moltes entitats i persones de Calella. La
Biblioteca, el Museu, Ràdio Calella TV, els
patis de l’Escola Pia... són alguns dels
escenaris on es desenvolupa la història, a
banda d’espais naturals, com el Parc
Dalmau o la masia Cal Xebro a Fogars de
Tordera, amb els seus cavalls i la seva
gent...
“Roger de Can Bou, Baró de Calella”
explica, en 35 minuts, la història de la
possible existència als segles XV i XVI del
cavaller Roger de Can Bou. Un fet fortuït
actualitza la possibilitat que algú de
Calella podria ésser el successor de la
seva nissaga i l’hereu o hereva del títol
de Baró o Baronessa de la ciutat... A
través de diverses històries d’aquest
personatge, es van fent salts en el temps
entre el passat i el present de Calella.
La història sobre aquest personatge, que
podia haver existit entre els segles XV i
XVI, està estructurada entre el
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documental, la història i el conte. Relata uns fets que ens traslladen als temps de l’Edat
Mitjana i el Renaixement amb personatges entre reals i ficticis, protagonistes d’una història
que, fins i tot avui dia, podria continuar.
Ha estat una proposta agosarada, la més agosarada de Foto-Film Calella, que s’ha fet amb un
pressupost de poc més de 300€, gràcies a la col·laboració desinteressada de tot el municipi,
tant entitats i associacions com particulars. S’ha comptat, fins i tot, amb un grup d’homes
“armats”, gràcies a la Confraria de la Verge del Roser.
A l’agost de 2014 acabaven el rodatge i era el moment de la post-producció i el muntatge. Tot
plegat, un any i mig de feina, del que el proper diumenge en podrem gaudir. Serà a la Fàbrica
Llobet de Calella, a les 11.30 hores, amb catifa vermella, photocall i un engalanat especial per
l’ocasió.

I més FESTIMATGE
A banda de l’estrena de “Roger de Can Bou, Baró de Calella”, el FESTIMATGE ens porta altres
activitats durant el cap de setmana.
Avui divendres, a les 20 hores, Xavier Casillanis, realitzador d’esports a TV3, farà una xerrada
sobre “El reportatge esportiu a la televisió professional”, a l’Ajuntament Vell.
Dissabte, 18 d’abril, a les 10.30 h, Joan Porredon, càmera de TV3 i autor de l’exposició
“nuSnu”, que es pot visitar a La Fàbrica, impartirà el taller “Col·lodió Humit” a la plaça del
mercat.
I el mateix dissabte, a l’Ajuntament Vell, matinal de cinema infantil a les 11.30 hores i
projecció de curtmetratges seleccionats del XXI Trofeu Torretes de Curtmetratges a les 20
hores.
Diumenge, a banda de l’estrena de “Roger de Can Bou”, a les 17 hores es farà a l’Espai Teatre
de La Fàbrica, el taller “Shooting Llum Negre”, a càrrec de Joan Carles Marco.
Més informació: www.festimatge.org
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