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Editorial

Suspendre o no suspendre, that is the question

Molt llarg s'està fent això de les restriccions i més tot i que veiem en les notícies la 
pujada en la corba de contagis a causa, en molts casos, de la poca empatia que tenen 
alguns i algunes amb les normes de seguretat i si a això li sumem l'exemple vergonyós 
que estan donant uns certs polítics, tenim per a una bona estona.

Paguem justos per pecadors, ja que en el món de la cultura s'està complint rigorosament 
tota la normativa sanitària. En aquest últim mes, he assistit a diferents festivals i 
exposicions fotogràfiques sempre complint amb la seguretat, presa de temperatura, gel 
hidroalcohòlic, presa de dades per a un accés restringit, i encara així s'estan suspenent 
certàmens i festivals a causa del comportament d'uns quants. Per desgràcia això és el 
que es veu en les notícies, no la resta.

En l'Agrupació intentem programar les activitats anuals que habitualment desenvolupem 
no sense el rerefons de la suspensió. Hem assumit que el treball organitzatiu que 
realitzem robant temps a altres coses, moltes vegades serà en va però no per això 
deixarem de fer-ho, abans de res no hem de caure en l'apatia ni en el total per a què.

Des d'aquesta editorial us anime a continuar treballant per l'afició que ens uneix, la 
fotografia, i que participeu en la mesura del que pugueu en les nostres activitats fins i 
tot que siguen de manera virtual.

Tony Tirado
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Un any més i fidel a la cita, el Festival Imaginària Fotografia a la primavera que organitza 
la Universitat Jaume I a través del Servei d'Activitats Socioculturals del Vicerectorat de 
Cultura arriba amb tota la força que les imatges poden transmetre. En aquesta ocasió 
s'han organitzat 25 mostres expositives que donen compte de la diversitat amb la qual 
aquest mitjà es mesura amb la realitat, prenent-li el pols, cobrint un ampli espectre de 
temàtiques i aspectes tant en termes documentals, patrimonials, artístics i creatius.

El Festival estarà present a les 
localitats d'Almenara, Castelló 
de la Plana, Benicàssim, 
Morella, Sagunt, Sogorb, 
Vilafranca, Viver i Vistabella 
del Maestrat. Estaven previstes 
exposicions a Betxí, Onda i Vila-
real, però l'efecte que sobre 
les programacions culturals 
ha tingut l'emergència de la 
COVID-19 finalment no ha 
possibilitat que pogueren 
participar en aquesta ocasió.



Cal recordar que per motius de la 
COVID-19 totes les activitats tenen un 
aforament limitat i és necessari seguir 
els protocols establerts sobre aquest 
tema. Més informació en:
www.imaginaria.uji.es

Autors com Robert Capa, Gerda Taro, 
Francesc Boix o Cessar de Lucas ens 
acosten el testimoniatge del que va ser 
per a moltes persones una fita en la seua 
vida, la Guerra Civil Espanyola, el desastre 
que va suposar el règim nazi en els camps 
de concentració o el canvi de la nostra 
societat amb la transició a la democràcia.

Uns altres com José Luis Carrillo, Vòrtex Photo, Francisco Molto, Pep Iglesias o Nacho 
Canos ens aproximen a la mirada del fotoperiodista i la seua labor de relatar de manera 
crítica la realitat. Una realitat que es transforma en denúncia social amb Julia Galán. 
La fotografia d'autor també té cabuda amb treballs com els de David Salcedo, Gracia 
Barrué, Ester Pegueroles, Hugo Martínez o Alex Francés. Abordem també el territori i 
la identitat a través de l'arquitectura amb els treballs de Tuca Vieira, Leticia Lambert i 
Eduardo Valderrey.
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La instal•lació ens arriba de la mà de Maya Jankovic. La fotografia creativa a través de 
la proposta de Robert Lengua, Gilberto Membrado, o la que ens fan Eva Pilar (Eva Marti 
i Pilar Edo).

El projecte comissariat per Mónica Carabias en el qual participen Kirti Cea, Julia 
Carbonell, Cristiana Gasparotto i Darío Gil Cabanas, conjumina totes i cadascuna de les 
cares que ens ofereix la imatge com a mitjà per a la investigació, l'anàlisi i el coneixement 
servint de cresol per a significar aquesta edició del festival

El fotògraf  aficionat també és present 
gràcies a les mostres col•lectives que 
ens presenten les diferents agrupacions 
fotogràfiques que campegen a la província 
de Castelló i amb les quals sempre és un 
plaer comptar, en concret comptem amb 
les que ens presenten el grup fotogràfic 
ARSE a Sagunt, el col•lectiu GFAL a 
Almenara i l'Agrupació Fotogràfica de 
Sogorb.
Com sempre volem agrair a totes les 
persones, col•lectius, entitats, empreses 
i institucions que fan possible aquest 
esdeveniment, la seua col•laboració i 
entusiasme per a reconéixer el paper 
que la fotografia juga com a vehicle de 
comunicació, creació i coneixement.



Juntament amb el programa habitual d'exposicions, conferències, projeccions i visites 
guiades, el Festival presenta també les Jornades d'Imatge Imaginària que es duran 
a terme al Menador Espai Cultural els dies 23 i 24 d'octubre L'emergència sanitària 
provocada per la COVID-19 i les mesures governamentals establides a conseqüència 
de l'establiment de l'estat d’alarma i les conseqüències econòmiques d'ambdues, han 
posat en relleu una vegada més la feblesa, dependència i precarietat del sector cultural 
en aquest país.

Les Jornades d'Imatge Imaginària presenten una sèrie d'iniciatives dins d'aquest 
binomi: crisi i cultura que tant de bo a més de continuïtat suposen una millora de les 
perspectives de supervivència d'un sector tan necessari com precari. 

Hi participaran Marta C. Dehesa, lletrada, 
experta en comunicació, resolució de 
conflictes i negociació, dret d'autor, 
propietat intel•lectual. Raul Albeledo, 
director de Projectes Europeus d'Econcult 
(Universitat de València), doctor en 
Economia i màster en Estratègies i 
Gestió Ambiental i les iniciatives: Sos-
Sectorgrafico, Foc, Pandèmia futuro en 
contrucción, La otra C, Bancacultura i 
Oak Stories.

Text:Daniel Belinchon
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Instagram, 10 añys de vida

Dos segons és el que costa de mitjana a l'usuari 
d'Instagram veure, processar una foto, doble clic 
amb el dit per a donar like i scroll per a dalt per 
a la següent foto. En un minut 30 fotos o més, 
totes d'usuaris als quals coneixem o admirem. 
Que Instagram s'ha convertit en la xarxa social 
fotogràfica més coneguda i utilitzada és un fet. Més 
de 100 milions de fotos es pugen al dia en aquesta 
aplicació creada per Kevin Systrom i Mike Krieger 
l'octubre de 2010.

Entre els més de 1.000 milions d'usuaris que té 
Instagram, tenim infinitat d'usuaris amb els quals 
créixer fotogràficament. Fotògrafs professionals, 
aficionats, museus, revistes, col•lectius, 
associacions, infinitat d'usuaris amb els quals 
teixir la nostra xarxa de simpaties i interessos, per 
a poder passar hores, minuts o segons a ritme de 
doble clic, like, scroll a dalt, doble clic, like, scroll 
a dalt, moltes vegades esperant aquesta foto que 
ens atrape i ens delecte com en un museu per a 
dedicar-li 3, 4 o 5 segons.

Dins del món virtual d'Instagram cada vegada 
es publiquen més filtres, muntatges aparatosos i 
multitud d'imatges que generen excessiu contingut 
amb poc significat. Aquest és el perill d'aquesta 
xarxa social que no para de créixer any rere any, 
o potser no, pot ser que darrere d'aquest fil o 
aquest compte delirant i sense sentit es troba Joan 
Fontcuberta fent de les seues. Mai se sap.

El fenomen Instagram ens permet accedir a milions 
de fotos en tot el món. Recomanar un compte és 
tasca complicada. Sempre ens quedarà el recurs 
de teclejar en Google: «els millors fotògrafs en 
Instagram» i deixar-nos guiar pel cercador, o buscar 
entre els seguidors i seguits dels nostres seguidors 
i seguits per a trobar aquesta imatge que ens 
sorprenga i ens faça seguir el fil. Des de l'Agrupació, 
t'animem a què seguisques el nostre perfil oficial 
(@afsarthou) i la dels nostres associats, als quals 
anirem publicant en pròxims números.

Text: Javi Sales
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Taller amb Lidon Fores
TALLER DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES FOTOGRÀFICS

Una de les funcions de l'Agrupació és que els seus socis avancen en el coneixement de 
la fotografia per diferents vies, des de les més clàssiques amb tallers de retoc fotogràfic 
fins a les més arriscades amb acostaments a la fotografia contemporània.

El passat 26 de setembre, de la mà de Lidón Forés, professora de fotografia durant molts 
anys en BlankPaper i directora de l'Aula Foto-Cine Lledó, vam conéixer els processos de 
desenvolupament de projectes fotogràfics.

El taller es va realitzar amb totes les mesures de seguretat necessàries en l'entorn 
natural del Racó de Sant Francesc a la població de Tales, on gaudim de la tranquil•litat 
necessària per a afrontar els reptes intel•lectuals que ens va plantejar la nostra ponent.
El comentari general dels assistents va ser la claredat expressiva i els grans coneixements 
teòrics que té Lidón sobre autors i interpretació de les imatges fotogràfiques. La primera 
part va versar sobre els plantejaments en el desenvolupament de projectes. Seguidament 
analitzem, a través de nombrosos fotollibres, la manera d'afrontar projectes des de 
l'òptica de diferents autors.

No hi ha dubte que el taller va ser fabulós i se'ns va fer molt curt.

Des d'aquestes pàgines volem agrair a Lidón la seua empatia i que compartira amb 
nosaltres aquestes hores de coneixement.

Text: Tony Tirado
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Sopar a la Llum de Tol

Enguany els dubtes ens van rondar fins a l'últim moment, d'una banda la responsabilitat 
i per què no, la por al contagi, per l'altre costat pensàvem que necessitàvem l'alleujament, 
eixir una estona, decidim amb tots els dubtes possibles, reunir-nos al maset dels germans 
Amiguet, això sí, mantenint totes les mesures de seguretat necessàries, màscares, gel, 
etc.

Per seguretat, portem els nostres entrepans, sopem amb bon humor a la riba del Millars, 
riem una estona, que per aquestes dates ho necessitàvem, departim de fotografia i de 
com passàrem el confinament.

Després del sopar preparem tot per a realitzar la lligueta mensual amb el tema 
L'estiu: què veus per les platges. Votem, els guanyadors van explicar les seues fotos, i 
posteriorment, vam ser tots els participants els que expliquem les imatges presentades, 
amb el consegüent debat formatiu.

Com sempre un any més agrair a aquests bons amics ser uns amfitrions meravellosos i 
cedir-nos la Llum de Tol per a aquesta activitat fotogràfica, esperem poder tornar l'any 
vinent sense tantes restriccions i amb tant d’afecte com us mereixeu, gràcies

Text : Vicent Dosdà. Fotos: Carlos Amiguet
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JULIOL
Lligueta 

L'estiu: que veus per les platges

 1r Premi 
patrocinat per A. F.

SARTHOU CARRERES
Raul Viciano

2n Premi 
patrocinat per Restaurant

Casino
 Javi Sales

   3r Premi
patrocinat  per Vinoteca 

de la Vila 

Tony Tirado



SEPTEMBRE
Lligueta 

Les regles

 1r Premi
patrocinat per A. F.

SARTHOU CARRERES
Raul Viciano

2n Premi
patrocinat per Restaurant 

Casino
 Joan Julbe

   3r Premi 
patrocinat per Vinoteca 

de la Vila 

Jose Mª Rubio
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57 AÑYS DE L'AGRUPACIO

Han passat 57 anys, que no són pocs, des que un grup d'amics aficionats a la fotografia 
i al cinema amateur van decidir unir les seues inquietuds artístiques i formar una 
associació. Li van posar per nom Agrupació Fotogràfica Sarthou Carreres en honor a 
l'insigne jurista, historiador i fotògraf  vila-realenc.

Encara que no disposem d'una llista oficial dels socis fundadors, m'han vingut al cap els 
noms de J. Pascual Nácher, Domingo Gil, Vicente Durá, Enrique Martí, Manuel Segura, 
José Forés, Fernando Ferrer, Manuel Cabedo, Vicente Ramos...

El dia que l'Agrupació va marcar en el calendari com a inici d'aquella aventura que 
perdura fins avui va ser el 22 de novembre de 1963, sempre em recordava mon pare que 
coincidia també amb l'assassinat del president Kennedy a Dallas.

Sí, és veritat que ha sigut un camí ple de sots, aturades derivades de la mateixa activitat 
i que a vegades fa que estiguem actius o apàtics, que hi haja fons disponibles o no per 
a les activitats, que hi haja ganes de lluitar pel col•lectiu, tot això influeix perquè una 
agrupació cresca i prospere.

En els últims trenta anys, l'Agrupació no ha parat de realitzar activitats, és més, el 1994 
es va recuperar l'edició del concurs nacional que, fins avui, continua sent un referent en 
la concursística dins de la geografia espanyola.

La vida ha canviat des de 1963, les persones també i més la manera de relacionar-se 
entre elles, internet, Facebook, Instagram, Twitter, han aconseguit d'una banda unir 
persones que tenen interés per la fotografia de diferents llocs per lluny que estiguen, 
cosa abans impensable, però també ha suposat que l'associacionisme haja d'adaptarse 
a les noves tecnologies per a sobreviure i servir-se d'aquestes xarxes per a enfortir 
aquests vincles sense deixar de costat les relacions personals que tant ens gratifiquen.

Un agraïment a tots els que han fet possible que la nostra Agrupació haja arribat fins 
avui i també als que en un futur portaren les regnes per a sobreviure durant els pròxims 
anys.

Dels socis fundadors, només queden amb vida dos membres, la resta ens han anat 
deixant. Des d'aquestes línies vull recordar-los i transmetre'ls, allà on estiguen, la nostra 
gratitud per haver plantat la llavor del que és avui dia la nostra Agrupació. També per 
als que han sigut responsables de guiar-la, presidents, secretaris, vocals o simplement 
els socis que han tirat del carro en aquest dur camí.

Gràcies també a l'Ajuntament de Vila-real que des de la Regidoria de Cultura ens ha 
donat suport perquè les nostres activitats es puguen dur a terme i també per la cessió 
d'instal•lacions imprescindibles per a la nostra activitat diària.

Text: Xavier Ferrer
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OCTUBRE
Inauguració Mur de 
l’Art Visual

dijous                15
 hora              20:00

Lloc
Plaza Major

Inauguració del 
Mur de l'Art Visual 
un espai públic 
per a la fotografia. 
Es mostrarà en 
aquesta primera 
exposició les fotos 
guanyadores de la 
lligueta 2019 i del 
Concurs Social.

OCTUBRE
Lligueta

divendres      16
  

Lloc
En linea

Com en unes altres 
lliguetes i donada 
la situació actual 
de la crisi sanitària, 
realitzarem la 
fallada en linea. 
El tema d'aquest 
mes és "Naturalesa 
morta: una 
imatge potent 
amb elements 
inanimats"

OCTUBRE
Fallo 40 Concurso 
Nacional

disabte               24
  hora              16:30

Lloc
Casa dels Mundina

La decisió es 
realitzarà a porta 
tancada i es 
retransmetrà a 
través de les xarxes 
socials

NOVEMBRE
Inauguració exposicio 
40 Concurs Nacional

dijous       12
  hora          12:00

Lloc
Mur de l’Art Visual 
(Plaça Major)

Inauguració de les 
fotos guanyadores 
del 40 Concurs 
Nacional.

NOVEMBRE
Ligueta mensual

divendres           20
  

Loc
En linea

Com en unes altres 
lliguetes i donada 
la situació actual 
de la crisi sanitària, 
realitzarem la 
fallada en linea. El 
tema d'aquest mes 
és “L'hivern: Fred, 
melancòlic o no, 
però hivern”

Enguany a causa de la crisi per la COVID-19 no hem 
pogut organitzar els actes habituals de celebració de 
la nostra Agrupació. Esperem que el 2021 puguem 
celebrar la festa aniversari i el sopar de Nadal.

Qualsevol canvi de l'actual situació l'anirem comunicant 
per les xarxes socials i els diferents mitjans de 
missatgeria.
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Pep Albert


