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El festival internacional de fotografia analògica contemporània Revela’T és un 
esdeveniment de caràcter únic a Catalunya, a l’Estat, pioner a nivell internacional i que atrau 
l’atenció de fotògrafs i persones interessades en l’Art i la Cultura de tot el món. La presència 
d’artistes i creadors de primer nivell ens ha permès anar consolidant l’excel·lència i dimensió 
internacional de l’esdeveniment.
 
Enguany, ja amb una relativa normalitat, hem pogut celebrar la novena edició amb força èxit i ja 
comencem a preparar la desena, que esperem que sigui molt especial.  
 
El festival Revela’T és un projecte organitzat per l’Associació Fotogràfica Espaifoto, que arrenca 
el 2013 de forma gairebé fortuïta i que és el mateix públic el qui ens empeny a donar-hi 
continuïtat anual. Aviat ens adonem que és l’únic festival del món dedicat en exclusiva a 
la fotografia analògica i a partir del nostre en surgeixen a diversos països. Des d’aleshores 
ens hem convertit en el referent dels nous interessats per la fotografia analògica, un públic 
majoritàriament jove, amb implicació i talent.

El festival cobreix una tercera part del seu pressupost amb entrades i marxandatge i rep ajuts de 
diferents Ens públics: l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona, i aquest any hem sumat el Ministerio de Cultura i el Consell Comarcal del Maresme. 
 
Revela´T compta amb una notable implantació a les xarxes socials: més de 35.500 seguidors a 
Facebook, més de 25.000 a Instagram i més de 4.800 a Twitter.
 
Hem mantingut les dates per setembre, han estat quatre caps de setmana, un més que el 
2020; del 18 de setembre al 12 d’octubre sense interrupció.

QUÈ ÉS EL REVELA’T



del 17 de setembre al 12 d’octubre de 20219ª EDICIÓ
Enguany, tot i la COVID, el festival s’ha pogut celebrar amb més normalitat.  Alguns punts a destacar són:

• La Insígnia de Plata que atorguem cada any a una personalitat destacada ha estat per a Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía 2016 i premi PHE aquest 2021.

• Èxit a Vic. Retrospectiva de quatre exposicions dedicades a Manel Esclusa a Vic i quatre d’individuals del Tino Soriano, Lluís Estopiñan, Pili Concellón, Joaquín Melero 
i una instal·lació sobre la història de la fotografia a La Farinera de Vic.

• Consolidació del  Visionat de Portafolis, amb 12 visionadors/es i 24 fotògrafs/es en dos torns. Aquesta vegada en una nova localització: el castell de Vilassar de Dalt 

• Com fem cada any hi va haver un brunch de benvinguda als artistes presents a l’edició, la majoria dels expositors i conferenciants, ofert per l’hotel Sorli Emocions. 



UNIVERSOS PROPIS
Després d’un any tan insòlit com el que hem viscut, vam decidir donar rellevància als projectes més íntims i personals. Ha estat un període que tots hem viscut molt més 
de cara endins, aquest és l’origen del lema d’aquest 2021, UNIVERSOS PROPIS 

Un lema molt ampli que pot acollir moltes i molt diferents temàtiques. Ha estat un any on hem exposat propostes molt més personals, més introspectives, més d’autor, 
fílies o fòbies, obsessions... treballs íntims i emotius, però també hem sortit als carrers permetent-nos la llicència de la hibridació tècnica per veure grans formats, i també, 
per què no?, instal·lacions, muntatges, sempre ens agrada explorar altres formats…   

el lema d’una edició força especial



a Vilassar de DaltEXPOSICIONS
Es vàren poder veure un total de 64 exposicions a les diferents localitzacions, de les quals 38 ubicades a Vilassar; d’aquestes hi havia 19 exposicions de dones, 16 
d’homes i 3 col·lectives. La més destacada va ser la d’Isabel Muñoz
 
La convocatòria d’aquest any ha estat un èxit sense precedents; s’hi varen presentar 333 propostes de 43 països d’arreu del món, el que evidencia que el festival 
Revela’T és un referent mundial que cal protegir i potenciar. D’aquesta convocatòria es van seleccionar tres primers premis que van recaure en tres autores, però hi 
van poder participar fins a 15 fotògrafs/es més en exposicions a altres localitzacions.

Intentem que en totes les activitats hi hagi un nivell molt alt d’excel·lència i professionalitat, però sense oblidar els joves que seleccionem a partir de la convocatòria, 
fotògrafs/es emergents que busquen un camí d’entrada cap al món de l’Art, amb criteri i professionalitat.   

Compensem a tots els/les fotògrafes que hi participen d’una manera o altra: alguns a través d’un fee, a d’altres produint la seva obra, i a altres fent-nos càrrec del viatge 
i l’estada durant els dies principals del festival
 



a BCN i altres ciutats EXPOSICIONS
A les exposicions de Vilassar de Dalt hi sumem les d’altres espais que s’han incorporat al projecte, la majoria de la ciutat de Barcelona, però també hi ha moltes 
altres localitzacions com Mataró, Premià de Mar, l’Hospitalet de Llobregat i Torroella de Montgrí, Cadis i Villanueva de la Serena i s’hi ha sumat amb molta força la 
ciutat de Vic. Aquest any hem tingut 26 exposicions fora de Vilassar. 

Les 11 exposicions a diferents galeries de Barcelona han estat: Alisa Sibirskaya a Vàlid Foto, Enric Curto a Visual Korner, Raúl Hidalgo Plasencia al Centre Cívic Casa 
Golferichs, Lucie Hodiesne a l’Atelier Güell Art Space, Jaume Muñoz a Projekteria Art gallery, Lluís Ripoll a la Galeria Il Mondo, Joan Teixidor al Cercle Artístic de Sant Lluc, 
Lluis Tudela al Centre Cívic Can Basté, Maria Vernet al Patí Llimona, Henri Verreet a l’IEFC i Michael Wagener a RED03 Art Gallery. Frank Lassak a Mataró, Diane Meyer 
a Premià de Mar, Rodrigo Flechoso a L’Hopitalet de Llobregat,  Edra Galzerán a Torruella de Montgrí, Gianluca Mastrocinque a Cadis i Joaquín Melero a Villanueva de la 
Serena (Badajoz). Sense oblidar-nos de les 9 exposicions que hem tingut a Vic



VIC
Remarquem l’aposta que ha fet la ciutat de Vic per incorporar-se a les activitats del Revela’T.  Hi hem tingut 9 exposicions, 4 d’elles (en col·laboració amb ACVIC) en una 
gran exposició retrospectiva de l’obra del Manel Esclusa, originari i resident a Vic.  Volem que aquesta col·laboració segueixi creixent i refermant-se.
 
A part d’aquestes en vàrem tenir també de Tino Soriano, Lluís Estopiñan, Pili Concellón, Joaquín Melero, i una instal·lació sobre història de la fotografia a La Farinera de Vic

Durant aquest cap de setmana destacat a Vic s’hi varen fer activitats per a públic familiar i un taller amb el Tino Soriano.

un cap de setmana ple d’activitats  8, 9 i 10 d’octubre



Les visites guiades són un must per als que volen conèixer de primera mà els detalls de cada una de les exposicions. El cap de setmana principal són els propis autors 
els que les porten a terme.  Aquest any hem comptat un cop més amb la Norma Cano que n’és la conductora quan no tenim la presència dels autors. El feedback de 
les visites guiades sempre és molt positiu. 

Es van dur a terme més de 20 visites; entre setmana per als alumnes de les escoles de Vilassar i Cabrils, amb 514 nens/es i els caps de setmana al voltant dels 300 adults. 

VISITES GUIADES en dos tipus de formats



Ha estat la segona experiència organitzant un visionat de portafolis i hem introduït un canvi important respecte la primera, una nova ubicació en un lloc excepcional, el 
saló d’esdeveniments del Castell de Vilassar. Ha estat una experiència increïble que esperem poder repetir en el mateix lloc futurs visionats.

Entre els visionadors hem comptat amb professionals de provada experiència, professors/es, comissaris/es, galeristes, col·lecionistes, editors/es, etc.  Han estat la 
Meritxell Alvarez, Onofre Bachiller,  Vicenç Boned,  Jaume Buxeda, Natasha Christia, José Mª Díaz Maroto, Lola Garcia, Camilla de Maffei, Rebeca Méndez, Moritz 
Neumüller, Fernando Peracho, Llorenç Raich i Arianna Rinaldo. 

Dels 24 participants en el visionat en van sortir cinc premiats.  Els premis varen ser col·leccions de llibres, articles a revistes, possibilitat de fer diferents tallers, 
exposicions a galeries i finalment una exposició al Revela’T, aquest darrer premi ha estat per Rodrigo Flechoso.

VISIONAT DE PORTAFOLIS segona edició



WEEKEND PASS Cicle de conferències i projeccions 

El cap de setmana destacat (24, 25 i 26 de setembre) hem pogut gaudir d’una jornada completa 
de xerrades i debats. Hem tingut el plaer de comptar amb grans professionals com Enric de 
Santos i Tino Soriano, Paco Gómez i Fernando Maquieira, Eduardo Momeñe i Estela de Castro, 
Isabel Muñoz i Ai Futaki, Rafa Badia i Julián Ochoa, Carles Moner, i els creadors del programa de TV 
Detrás del Instante: Xavier Baig, Esperanza Escribano, Òscar Moreno i Jordi Rovira.

També vam fer tres projeccions de pel·lícules: El fotógrafo de Minamata, d’Andrew Levitas amb 
Johnny Depp, i The exquisite corpus dirigit per Peter Tscherkassky i My Mexican Bretzel en la 
que la pròpia directora Núria Giménez Lorang ens va parlar de les interioritats de la pel·lícula i 
seguidament va contestar preguntes a la gent interessada. 



TALLERS  per a professionals, aficionats i escolars
Hem pogut recuperar els tallers, tot i que ens agradaria fer-ne molts més també durant tot l’any, hem pogut tenir alguns tallers d’especialització que s’han portat a 
terme el cap de setmana principal.

• Taller de Daguerrotip Mercurial, amb Joaquín Paredes
• Taller Sistema de Zones en l’Era digital, amb Enric de Santos
• Taller de fotografia 3D, amb Òscar Laser
• Taller de Fotografia estenopeica, amb Ilan Wolff
• Taller Anatomia de una Foto de Tino Soriano a Vic
• Taller de Fotografia “LOW ISO” amb Lomography Babylon 13 i Fantôme 8

A més d’aquests tallers avançats per a adults, hem fet també tallers per alumnes de les escoles. del municipi. Concretament Tallers de Fotografia estenopeica, impartits 
per Ilan Wolff. Han estat 4 dies de tallers amb 9 grups escolars, amb un total de més de 250 alumnes de les escoles de Vilassar de Dalt.



FIRA COMERCIAL I MARKET FOTOGRÀFIC 25 i 26 de setembre
El segon cap de setmana acostuma a ser el més potent i ple d’activitats, que fan que aquest sigui un 
destí obligat pels amants de la fotografia. La Fira comercial amb destacades marques del sector i un llarg 
etcètera de venedors de material, càmeres, rodets, químics... En total 22 carpes, aquest cop amb més 
firmes estrangeres que mai. Algunes de les marques i col·lectius varen fer demostracions de productes o 
tècniques, com és el cas de Branco Ottico que van venir des d’Itàlia per a poder viure de prop el festival.
 
També vam comptar amb un market fotogràfic on 12 autors venien la seva obra directament al 
públic interessat, col·leccionistes, etc. També hi havia representació de escoles de fotografia, editorials i 
associacions i altres col·lectius.

Es va donar l’oportunitat a aquells autors participants del festival que ho desitgessin, tenir un lloc per poder 
presentar els seus fotollibres o prints.



ACTIVITATS PER A PÚBLIC FAMILIAR
Durant el cap de setmana principal vam comptar també amb activitats familiars de caràcter gratuït. 
Procés analògic, Fotografia i Revela’T, a càrrec de White Rabbit
Transferència Fotogràfica, a càrrec d’Alejandra Morales
Enquadernació japonesa, a càrrec de Kokoro Enquadernació
Cianotípies amb vistes antigues de Vilassar, a càrrec de White Rabbit
Antotípies, a càrrec de Marta Garcia Cardellach
Collage Fotogràfic a càrrec de la Societat Barcelonina de Collage
Fotowalk, amb Pep Pérez

El diumenge 3 d’octubre vam dur a terme una gimcana gratuïta per als nens i coordinada per Juan Luis Ronco (Whitte 
Rabbit) i Miriam Martínez amb d’un nombrós equip de voluntaris. L’activitat consistia a descobrir el poble de Vilassar 
gràcies a un mapa, i preguntes que anaven sorgint gràcies al sistema de codi QR. 



NOVETATS DEL 2021
• Aquest 2021, gràcies a la col·laboració/patrocini amb l’empresa Sorli, hem pogut materialitzar per fi el somni de tenir una oficina pròpia des d’on portar a 

terme les activitats de l’Associació i sobretot la gestió del festival. 

• Hem sol·licitat recentment el reconeixement d’Entitat d’Interès públic, el que ens equipararia a una fundació i els patrocinadors particulars i empreses podran 
desgravar bona part de les seves aportacions, amb el que preveiem que tindrem més suport d’aquests.

• El Ministerio de Cultura també s’ha sumat a les entitats que donen suport al festival i esperem que puguem refermar aquesta col·laboració.

• La col·laboració amb Rodalies Renfe ens ha permès de situar un vinil de més de 70m2 a l’Estació de Renfe de la Plaça Catalunya, un suport publicitari excel·lent.

• Des de promoció econòmica de l’Ajuntament es varen fer uns flyers informatius de l’oferta gastronòmica que hi ha a Vilassar, amb el que tot el sector de la 
restauració ha pogut percebre molt més el fet de tenir un esdeveniment com el Revela’T.



NOVES ACTIVITATS
 
• Hem engegat un conjunt d’entrevistes a fotògrafs que anomenem Revela’TV i que anirem programant cada setmana. Aquesta experiència ens permetrà fer 

connexions directes durant els propers festivals i tenir contingut divers i interessant durant tot l’any.

• Hem recuperat els tallers presencials (que no vam poder fer l’any passat) i fins i tot hem pogut reforçar-los afegint a diferents escoles.

• S’han fet diferents projeccions de cinema, activitat que volem potenciar en futures edicions.

• A Vic s’ha configurat un nucli d’entitats i persones interessades a albergar una subseu del festival i esperem que es pugui refermar aquest compromís.

• S’ha fet una primera Gimcana infantil amb molts premis i un Photowalk que ha permès a moltes persones començar en aquest món de la fotografia 
aprofitant per mostrar el patrimoni de Vilassar de Dalt de forma amena i divertida.

• A cada edició anem incrementant el nombre d’exposicions exteriors i aquest any també n’hi ha hagut algunes de caràcter instal·latiu i interactives.



RECULL DE PREMSA
XIFRES GLOBALS

IMPACTES: 138 notícies
AUDIÈNCIA POTENCIAL: 76.766.940 persones
VALORACIÓ: 425.604 euros

Per tipus de mitjà

DIARIS, SUPLEMENTS I REVISTES
Impactes: 29 noticies   Lectors: 74.233.324   Valoració: 127.830 €

MITJANS ONLINE
Impactes: 88 noticies   Audiència: 181.216     Valoració: 87.284 €

TELEVISIÓ
Impactes: 13 noticies   Audiència: 2.285.200   Valoració: 200.534 €

RÀDIOS
Impactes: 8 noticies     Audiència: 67.200      Valoració: 9.956 €

Aquest any hem comptat amb la Teresa Vallbona com a contacte de premsa i comunicació digital. La 
Teresa treballa actualment amb els millors festivals culturals del panorama català i s’especialitza sobretot 
aquells de l’àmbit fotogràfic. 



CANALS

35.600

SEGUIDORS

Twitter 4.850

Instagram 25.350

Facebook

WEB I XARXES SOCIALS
Durant el mes de setembre, els dies de mes afluència del festival, vam registrar més de 700.000 visites



Cada any, es un gran plaer per a nosaltres tornar a reunir tot un grup de gent ens ajuda a fer que aquest gran repte sigui possible. Son col·laboradors fidels que 
tant de forma particular com a través de l’Escola de Protocol o de la Fundació Maresme ens cedeixen el seu temps i la seva bona voluntat. Aquest any han estat  
prop de 180 persones voluntàries.  Amb la Fundació Maresme col·laborem des de fa uns anys amb persones amb diferents discapacitats per intentar minimitzar i 
normalitzar la situació.

Qui participa torna!!!

UNA GRAN FAMILIA



CRÈDITS EDICIÓ 2021
Organitza i promou: Assoc. Fotogràfica Espaifoto
Direcció: Pep Mínguez
Coordinació: Ana Gallart
Organització: Glòria Peruga i Miriam Martínez
Producció: Ainoa Guilera
Equip suport: Ana Sofia Farrera, Miriam Bonada, 
i Adriana Gállego
Voluntariat i prot. : Irina Muniente i Manju Rubí
Disseny i gràfica: Susana Blasco
Comunicació: Teresa Vallbona
Xarxes: Alfonso Fornes & Co
Web: Oscar Ciutat i Joan López 
Video: Toni Comino, Ana S. Ferrera, Miriam Bonada i 
Adriana Gállego
Foto fixa: Pep Prats
Activitats: J.L. Ronco, Pep Pérez, Santos Montes
Visionat portafolis: Marc Àvila 
Visites guiades: Norma Cano 
Correccions texts Miquel Bohigas i Tina Rowe
Equip consultor Vilassar : Xavier Yelo, Pau Morales i 
Denis Fornés 

Patrocini institucional: Ajuntament de Vilassar de Dalt, 
Generalitat de Catalunya, Ministerio de Cultura y 
Deporte i Diputació de Barcelona

Col.laboren: Sorli Emocions, Lucta, Comas Partners, 
Fujifilm, EGM, HP, Estrella Damm,  VMFoto, Kitoli, Visal 
Korner, Còpialab, Impressionart, Angle, Kitoli, Corma i 
Emesa

Entitats col·laboradores: AC/E, Consell Comarcal 
Maresme, Ajuntament de Vic, Aj. Mataró, Aj. Premià de 
Mar, ACVIC, Museu Arxiu Vilassar, Vilassar Turisme, La 
Massa CC, Fundació Maresme, Fund. Lluís Coromina, 
DKV, PhotoEspaña, Rodalies catalunya Renfe, Carnet Jove

Festivals amics: Analogue Now, Rotlich i GetxoPhoto 

Fotògrafs/es axpositors: Isabel Muñoz, Ilan Wolf, Sohei Nishino, Georges Georgiou, Max Donoso, Ai Futaki, Mayte Francin 
& Óscar Laser, Valentina Kalinger, Paco Gómez, Alex Llovet & Josep Mª de Llobet, Marc Àvila, Fernando Flores Huecas, 
Ricardo Montesdeoca, Giorgi Shengelia, Ricardo Guixà Frutos, Ralf Jacobs, Bruno Daureo, Margarito dela Guetto, Santos 
Montes, Susana Blasco, Laura Pannack,  Verónica Losantos, Florence Cuschieri, Irmina Anna Walczak, Sina Niemeyer, Laura 
Aubrée, Leonor Benito de la Lastra, Montse Campins, Giovana Zuccarino, Kati Riquelme, Aleydis Rispa, Lucia Peluffo Iriarte, 
Miho Kajioka, Mercedes Cosano, Eri Makita, Film Shutter Collective FSC (Ellen Goodman), Alumnes taller Joan Teixidor 
& Manuel Serra& IEFC (Ariadna Sardà, Carles Viola, Jordi Font Recasens), Manel Esclusa, Farinera Vic, Tino Soriano, Lluís 
Estopiñan, Pili Concelón, Frank Lassak, Alisa Sibirskaya, Jaume Muñoz, Joan Teixidor, Henri Verret, Maria Vernet, Rodrigo 
Flechoso, Lucie Hodiesne, Raúl Hidalgo Plasencia, Michael Wagener, Lluis Tudela, Enric Curto, Lluís Ripoll, Diane Meyer, Olga 
Cabezuelo, Joaquín Melero i Gianluca Mastrocinque   

Ponents: Enric de Santos i Tino Soriano, Paco Gómez i Fernando Maquieira, Eduardo Momeñe i Estela de Castro, Isabel 
Muñoz i Ai Futaki, Rafa Badia i Julián Ochoa, Carles Moner, Núria Giménez Lorang i els creadors del programa de TV 
Detrás del Instante: Xavier Baig, Es-peranza Escribano, Òscar Moreno i Jordi Rovira.

Visionadors: Meritxell Alvarez, Onofre Bachiller,  Vicenç Boned, Jaume Buxeda, Natasha Christia, José Mª Díaz Maroto, Lola 
Garcia, Camilla de Maffei, Rebeca Méndez, Moritz Neumüller, Fernando Peracho, Llorenç Raich i Arianna Rinaldo

Talleristes: Tino Soriano, Joaquín Paredes, Ilan Wolff, Enric de Santos, Òscar Laser, Juan Luis Ronco (WhittebRabbit), 
Alejandra Morales, Kokoro Enquadernació, Marta Garcia Cardellach, Pep Pérez i la Societat Barcelonina de Collage

Voluntariat: Artur Akhmetov, Alba Alison, Ángeles Andrade, Cèlia Andrés, Sara Arruga, Judit J. Ascó, Ferran Batlle, Samra 
Benhaouli, Conce Boldú, Maria Àngels Bosch, Catherine Brownell, José Candel, Ylenia Cañadas, Miguel Carvalho, Aida 
Castellanos, Noah Coral, Luz Cubas, Chara Dincheva, Elisenda Domènech, Tania Domínguez, Cinzia Duran, Jaume Estapé, 
Ricard Falcó, Florencia Fancione, Marta Farré, Ana Farrera, Roger Font, Idoia Fradejas, Pau Garro, Elisenda Guedea, Alexia 
Guilera, Dídac Humà, Irati Jerez, Laura López, Ferran Lorca, Aina Lütken, Enric Manonelles, Olga Marín, Sofia Masiello, Laila 
Medina, Ianthé Meylemans, Pere-Josep Montiel, Nuria Moral, Núria Moreno, Bianca Motto, Valeria Nasibova, Berta Navarro, 
Mònica Noguer, Johnjoe Nugent, Manuela Orden, Maria Alejandra Ossa, Andrea Peris, Marc Planas, Xenia Planas, Maria Puig, 
Jordi Puyoles, Marija Radosevic, Maria del Pilar Rubi, Joan F. Sáez, Sergio Sánchez H., Kaviya Sekar, Jeymi Sivoli, Mireia Soler, 
Joan Sorolla, Jeannine Swallow, Carla Ulloa, Fernanda Valentina, Andrea Velásquez, Mayra Villaverde, Pol Verdú i Xavier Yelo.  I 
totes les persones de la Fundació Maresme que han col·laborat aquests dies amb nosaltres. 

El nostres mecenes a través de Patreon: A Mornement, Eduardo Nave, Paco Gómez, Pau Morales, La Suü Fotografia, 
Núria Bertran, Marc Planas, Hector Mediavilla, Juan María Rojo, Jacobo Martinez-Villa, Cèlia Arnau, Pep Pérez, Àngel Codina, 
Marc Estalella, Anna Fabra, Josep Domínguez, Josep Casacuberta, Pierre van de Vliert i María Luisa Santos.
A través de Paypal: Lluis Estopiñán, Joan Sorolla i Vicenç Rovira







DESENA EDICIÓ   ----------------------  2022
• Ja estem preparant la nova edició amb la programació més potent i ambiciosa de tots 

aquests 10 anys, amb presència de grans fotògrafs d’arreu del món donant pas a una 
nova etapa d’internacionalització, amb noms i activitats molt destacades. L’homenatjat en 
aquesta edició n’és un d’ells, potser el més conegut i emblemàtic dels fotògrafs catalans, 
el Joan Fontcuberta. 

• Recuperar la Residència de Creació i Experimentació que fa dos anys que hem deixat de fer 
pel tema de la pandèmia.

• Recuperar el LabSurfing, una trobada de representants de festival fotogràfics d’arreu del món 
que pretén propiciar vincles col·laboratius entre ells.

• Recuperar la jornada Star Day a l’Antiga Fàbrica Damm a BCN amb una programació sobre 
“Art, Creativitat… i fotografia” durant el mes d’abril.

• Fer catàleg/llibre amb imatges de joves artistes emergents per tal de donar-los una empenta i 
apropar el públic jove als grans fotògrafs.

• Organitzar activitats dedicades durant tots els caps de setmana del festival 
(Fotollibres,  Projeccions de documentals o cinema analògic, etc.).

• Establir col·laboració amb agència de comunicació d’àmbit estatal (i a poder ser europeu) 
per tal d’atreure nous públics., en l’àmbit estatal i internacional  

• Organitzar tallers fotogràfics amb periodicitat mensual al llarg de tot l’any.



TEMPUS FUGIT 
El 2022 celebrarem la desena edició del festival. 

Sembla molt  TEMPS, però tothom sap que la seva velocitat d’aquest és 
inversament proporcional al que se’n gaudeix. Nosaltres n’hem gaudit 
molt, per això ens ha passat volant; no ha estat per cap contracció espai-
temporal fruit de la relativitat general, encara que sovint ho sembli.

Diuen que el TEMPS és lineal i funciona només en un únic sentit, 
endavant, encara que amb la fotografia podem fer una ullada enrere, i 
això ens fa adonar que a mesura que avança, menys ens afavoreix... 

 “TEMPUS FUGIT…” segurament ho hem vist en algun rellotge de 
sol, una expressió llatina que ens recorda que el TEMPS se’ns escapa, 
i que ens convida a no perdre’l. I quina millor manera de fer-ho que 
participant en aquesta convocatòria per a l’edició 2022.

Aquesta vegada triarem més projectes a partir de la convocatòria, hi 
haurà més premis. Participar-hi pot obrir molts camis en aquest món 
de la fotografia com ja ha passat amb el guanyador de la primera 
edició, en Marc Àvila.

El lema doncs serà aquest “TEMPUS FUGIT…”, un concepte molt 
ampli, obert a moltes interpretacions i plantejaments...

... i un color que ho lligarà tot
Fotografia de Chema Madoz


