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El cinema 9,5mm té el seu espai a Calella
 El FESTIMATGE celebra la 45a Trobada Internacional de Cinema 9,5mm, una de les
úniques trobades de cinema dedicades a aquest format, que queden al món.
 La sessió de cinema recuperat pren més força cada any, i enguany compta amb la
participació de la Directora de l’Arxiu Comarcal de Torredembarra, Sra. Núria Canyelles,
en un cinema-col·loqui-vermut on es projectarà el film “Baix a Mar. Els estius a
Torredembarra dels anys 20 als anys 40 del s.XX”.
 Els joves tenen el seu espai dins d’aquesta trobada amb la realització d’una mostra de
Cinema en found footage amb la que donen nova vida a imatges orfes, d’autoria
desconeguda.

Calella (El Maresme) acull, des de fa 45 anys, la Trobada Internacional de Cinema 9,5mm, que
reuneix, any rere any, a un grup d’amants del cinema en aquest format, arribats de tot Europa. Es
celebra en el marc del FESTIMATGE, Festival de la Imatge de Calella, que es fa del 7 al 29 d’abril.
El 9,5mm és un format de cinema residual, situat més en l’àmbit del col·leccionisme. Però que
ofereix a nivell històric un munt de documents per conèixer com era la vida dels nostres avis i
besavis fa quasi 100 anys.
El cinema recuperat, del que la Trobada Internacional de Calella fa anys que en fa difusió, és una
opció habitual per recuperar aquests films quasi oblidats. Enguany, la pel·lícula recuperada és
“Baix a Mar. Els estiu s a Torredembarra dels anys 20 als anys 40 del s.XX”, de Maria Roig. Per
primera vegada, la projecció es farà en un acte amb format de cinema-col·loqui-vermut, en el que
poder veure i després conversar sobre el film i els costums de l’època, en el que participa la
Directora de l’Arxiu Comarcal de Torredembarra, la Sra. Núria Canyelles. Serà el proper
diumenge 22 d’abril a les 12 del migdia, al primer pis de la Sala Mozart de Calella (C/Església, 91).
La Trobada Internacional de Cinema 9,5mm inclou també un Mercat del Col·leccionista, una
mostra de treballs en 9,5mm, una sortida cultural... però, sens dubte, el projecte que està prenent
més força darrerament és la mostra de treballs en cinema found footage, amb la que es vol
atraure als joves a la Trobada de cinema 9,5mm i a la passió per les imatges antigues. El found
footage és una tècnica que es basa en la recollida d’imatges diverses en format 9,5 que no tenen
autoria, es recuperen i els alumnes creen propostes audiovisuals, barrejant aquestes, segons els
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seu criteri. El resultat són “diferents històries” amb les mateixes imatges. Aquesta mostra es podrà
veure el dissabte 28 d’abril a les 17 hores, al primer pis de la Sala Mozart de Calella (C/Església,91).

El FESTIMATGE, únic al món
El Festival de la Imatge de Calella és l’únic festival de tot el món que reuneix cinema i fotografia en
un mateix festival, i amb una durada tan extensa, gairebé tot un mes d’activitats relacionades amb
la imatge.
Reuneix tres certàmens que, originàriament, es celebraven per separat: La Trobada Internacional
de 9,5 mm, única a Espanya i de les poques que queden arreu del món, que aquest any celebra la
seva 45a edició; el Trofeu Torretes de Fotografia, que es fa des de fa 42 anys i que és reconegut
per la Federació Internacional de Fotografia, la qual cosa demostra el seu prestigi; i, el més jove de
tots, el Trofeu Torretes de Curtmetratges, amb 24 anys de vida, que destaca per la quantitat de
curtmetratges seleccionats que projecta durant el festival, es realitzen més de 10 sessions
repartides entre el cinema Sala Mozart (sessions de 3 hores cada dia de projecció), la Biblioteca
Municipal Can Salvador de la Plaça i la cafeteria La Tetera, que ofereix un passi més informal.
Enguany, el FESTIMATGE 2018 celebra la tretzena edició des que els tres certàmens s’ajuntaren
per fer un gran festival. Un projecte ambiciós, fet amb el caliu que un grup d’amants de la
fotografia i el cinema, com són els aficionats de Foto-Film Calella, posen en el festival.

#festimatge2018
@festimatgecalella
www.facebook.com/festimatge
www.twiter.com/festimatge)
Per a més informació: www.festimatge.org
Programa d’activitats del FESTIMATGE: http://www.festimatge.org/index_ant.html
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