
VILASSAR DE DALT DE L’11 AL 27 DE MAIG

ACTIVITATS 
LÚDIQUES PER 
A TOTA LA 
FAMÍLIA

Fira comercial
Tallers per a nens
Menjar popular
Concerts
Demostracions
Visites guiades
Xerrades
Minuteros
Market fotogràfic
Cambra obscura

50 EXPOSICIONS

30 exposicions per visitar a Vilassar 
de Dalt i 20 exposicions més a 
Barcelona dins del OFF Revela’T.

FOTOLLIBRE

El dissabte 19 de 
maig dediquem tot 
un dia a activitats 
i xerrades sobre el 
fotollibre, per primera 
vegada a Revela’T.

TALLERS  
ESPECIALITZATS

Tallers de diferents 
tècniques analògiques 
per a nivell principiant i 
avançat.
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EDICIÓ EN 
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Des de fa anys comprava llibres. De literatura, 
d’art, molts còmics. I llibres de fotografia, que 
llavors es deien així. Cada dia en sortien més,  
o això em semblava. I de sobte em vaig adonar 
que ja només comprava llibres de fotografia. 
Havia sortit un llibre que era com la Bíblia dels 
llibres de fotografia. Hi apareixien llibres mera-
vellosos, tresors antics i de llocs llunyans, i els 
vaig voler tots, i vaig voler seguir la paraula. 
Però aviat vaig descobrir que aquesta era molt 
cara, i jo arribava tard.

Vaig decidir oblidar-me dels tresors fora del 
meu abast i dedicar-me a les incipients palletes 
d’or que brollaven a prop meu. Em vaig fer bus-
cadora d’or en un terreny més emergent però 
no menys apassionant, el de la creació en mar-
xa. I va ser una experiència enriquidora en molts 
aspectes, excepte en opinió del meu banquer. 
Jo em vaig fer rica de visions en color i en blanc 
i negre, de mirades borroses i aventureres, de 
camins tortuosos poc practicats, cops de flaix 
impertinents, veus pròpies plorant la injustícia o 
el dolor, gloriosos cants i sublims paisatges.

Segueixo comprant llibres i fent amics nous en 
el camí.
Hi ha alguna recepta per això? Com es cura una 
obsessió? Només moltes hores de dedicació, 
molta curiositat i un desig sempre viu.
Si algú de vosaltres es vol llançar i començar 
avui una col·lecció, li diré que és com entrar en 

I FOUND OUT BY READING A MAGAZINE 

ABOUT PHOTOGRAPHY. THE ARTICLE WAS 

TITLED “GABRIELA CENDOYA, PASSION 

FOR THE PHOTOBOOK”, IN THE SECTION 

COLLECTORS.

SOME TRACKS I ALREADY HAD. FRIENDS HAD 

BEEN COMING HOME FOR SOME TIME TO SEE 

BOOKS, OR LEND OTHER ONES. STUDENTS 

FROM A NEIGHBORING PHOTOGRAPHY 

SCHOOL CAME TO SEE THE VARIETY OF 

BOOKS, THEMES AND FORMATS THAT MAY 

EXIST.

For years I bought books. Of literature, art, 
many comics. And photography books, which 
were then called like that. Every day more came 
out, or so it seemed to me. And suddenly I 
realized that I only bought photography books. 
A book had come out that was like the Bible in 
photography books. Wonderful books, ancient 
treasures, and faraway places appeared in it, 
and I loved them all, and I wanted to follow the 
word. But I soon discovered that it was very 
expensive, and I was late.

I decided to forget about the treasures beyond 
my reach and dedicate myself to the incipient 
gold nuggets that sprouted near me. I became 
a gold seeker in a more emergent but no less 
exciting field, that of creation in progress. And 
it was an enriching experience in many aspects, 
except in the opinion of my banker. I became 
rich in visions in color and black and white, with 
blurred and adventurous glances, with tortuous 
paths that were little practiced, impertinent 
flashes, voices of mine crying injustice or pain, 
glorious songs and sublime landscapes.

I keep buying books and making new friends 
along the way.
Is there any recipe for this? How is an obsession 
cured? Only many hours of dedication, a lot of 
curiosity and a desire always alive.
If any of you want to launch and start a collec-
tion today, I will tell you that it is like entering 
religion: you lose friends, you gain others. Many 
will not understand that you no longer go to 
the movies and you hardly spend on going out. 
Your family cares. 

• Didish hours in looking for books on the in-
ternet, you sleep less.

• In your house piles of books are accumulating, 
the shelves are never enough. -You’ll spend 
hours looking for a book that you know you 
have but do not remember where ...

• What time is it in Japan? (How much is the 
yen?)

• What time is it in New York? ( How much is 
the dollar?)

• It’s never enough. Learn more, read more. 
Sign up for all the newsletters.

• You have already bought 3 today. But this 
one can not escape you!

• Your friend at the bank tells you no more. 
You promise that it is the last one, and it is 
also an investment.

• This book is wonderful. Put a photo on the 
networks. Show iit to your new friends!

• Do not hesitate to write directly to the aut-
hors you admire, the most likely thing is that 
you get answered.

• Still feeling curious, the next book is the best.
• Start writing a blog about the books you 

have and you like...

Martin Parr said it, the important thing is to 
have an obsession.

ESCENA  
FOTOLLIBRE
Un dia vaig descobrir que era col·leccionista de fotollibres. Per Gabriela Cendoya

One day I discovered that I was a collector of photo books. By Gabriela Cendoya

una religió: perds uns amics, en guanyes d’al-
tres. Molts no entendran que ja no vas al cine-
ma i amb prou feines gastes per sortir. La teva 
família es preocupa.

• Dediques hores a buscar llibres a internet, ja 
dorms menys.

• A casa teva es van acumulant piles de llibres, 
les prestatgeries mai són prou suficients. 

• Et passes hores cercant un llibre que saps 
que tens però no recordes on...

• Quina hora és al Japó? (A quant està el ien?)
• Quina hora és a Nova York? (A quant està el 

dòlar?)
• Mai n’hi ha prou. Aprèn més, llegeix més. 

Apunta’t a totes les newsletters.
• Ja n’has comprat 3 avui. Però aquest no se’t 

pot escapar!
• El teu amic del banc et diu prou. Li promets 

que és l’últim i que, a més, és una inversió.
• Aquest llibre és una meravella. Posa’n una 

foto a les xarxes.Ensenya’l als teus nous 
amics!

• No dubtis a escriure directament als autors 
que admires, el més segur és que et contestin.

• Segueix sentint curiositat, el proper llibre és 
el millor.

• Comença a escriure un bloc sobre els llibres 
que tens i t’agraden... 
 
Ho va dir Martin Parr, l’important és tenir una 
obsessió.

VA SER LLEGINT UNA 
REVISTA SOBRE FOTO-
GRAFIA. L’ARTICLE ES 
TITULAVA “GABRIELA 
CENDOYA, PASSIÓ 
PEL FOTOLLIBRE”, A 
L’APARTAT COL·LEC-
CIONISTES. ALGUNES 
PISTES JA LES TENIA. 
DES DE FEIA ALGUN 
TEMPS VENIEN AMICS A 
CASA A VEURE LLI-
BRES, O ELS DEIXAVA 
A ALTRES. VAN ARRI-
BAR A VENIR ALUMNES 
D’UNA ESCOLA DE FO-
TOGRAFIA VEÏNA PER 
VEURE LA VARIETAT DE 
LLIBRES, TEMES I FOR-
MATS QUE HI PODEN 
HAVER.
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Biblioteca Can Manyer, Vilassar de Dalt
Activitats al voltant del fenomen del fotollibre 
amb destacats col·lecionistes

18 maig: 10-20 h i 19 maig: 10-14 h
TALLER. El fotollibre: concepte, desenvolupa-
ment i realització Enric Montes i Israel Ariño · 
castellà/català

DE MAIG

 
11 h La perspectiva femenina en els fotollibres
Selecció de la llibrería Mecànic amb Xènia Gasull
 
12 h Convidada: Fundació Foto Colectania 
Presentació de llibres del fons de la biblioteca 
amb Irene de Mendoza
 
13 h Com i per què soc col·leccionista de 
fotollibres. Gabriela Cendoya-Bergareche en 
conversa amb Willy Rojas
 
16 h Memòries personals en el fotollibre
Mostra de llibres de Art Deal Project, amb Isabel 
Lázaro i Stefano Marchei
 
17 h Reflexions al voltant del fotollibre: abans  
i després del boom
Taula rodona amb Montse Puig, Vicenç Boned  
i Enric Montes. Modera Willy Rojas
 
18 h Sessió de lectura de fotollibres a càrrec de 
4 convidats especialistes
Israel Ariño, Gabriela Cendoya, Paco Navamuel  
i Vicenç Boned
 
19 h CòpiaLab: l’autoedició més fàcil que mai
Presentació d’un producte innovador al voltant 
del llibre.
 
19.30 h Sessió de Photo Book Jockey 
Paco Navamuel

2 3BE ANALOG, BE COOL EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA ANALÒGICA DE VILASSAR DE DALT



ge positiva, d’amunt l’emulsió seca. Tot junt ho 
posarem dins una premsa de contacte per a fer 
l’exposició al sol. El pigment vegetal es descolo-
reix per l’acció de la llum UV, per això cal posar 
la premsa al sol i per això cal que la imatge a re-
produir sigui una t ransparència positiva, no pas 
negativa com en la majoria dels altres processos 
de copiat. El temps d’exposició varia entre unes 
quantes hores o diverses setmanes. Tot depen-
drà de les condicions del dia, de la radiació UV 
(estiu més i l’hivern menys) i del pigment usat (la 
remolatxa és més lenta que els espinacs, però 
ofereix més detall). L’ideal es utilitzar una prem-
sa de contacte que permeti obrir en dos meitats 
per la part posterior. Així podem analitzar l’estat 
del procés d’exposició sense alterar el registre de 
la imatge i que la imatge no surti moguda.

Quan decidim que l’exposició és correcta cal-
drà protegir la imatge resultant de la radiació 
UV perquè no segueixi exposant-se i no desa-
paregui a la llarga. Es pot aplicar una protecció 
UV en spray, però el més eficaç es guardar-la 
en un lloc fosc.

L’ANTOTIPIA

La remolatxa i 
els espinacs són 
els pigments més 
eficaços i els més 
usats.

S´obtenen imatges que es podrien considerar 
efímeres, subtils i de baix contrast. Al no tre-
ballar amb químics contaminants per al medi 
ambient, és un procés totalment ecològic. Com 
tota tècnica experimental, requereix d’inves-
tigació, estudi i proves fins aconseguir bons 
resultats.

Per a obtenir l’emulsió (substància foto-sen-
sible), el procés és molt senzill en el cas de la 
remolatxa o els espinacs. Només cal liquar-los 
(batedora) i després filtrar la polpa resultant 
amb un drap de cotó (el residu sec, es bo per 
elaborar algun plat). Si volem usar el pigment 
d’alguna flor se’ns complica una miqueta per-
què haurem de picar els pètals en un morter, 
afegir miques d’aigua o alcohol i després filtrar, 
també, amb un drap de cotó. En ambdós cassos 
el resultat final serà un líquid foto-sensible. No 
convé que en fem massa quantitat perquè es fa 
malbé. Es pot guardar a la nevera o bé conge-
lar-lo. El proper pas és recobrir un paper aqua-
rel·la amb l’emulsió. Escollir el tipus de paper 
es molt personal tan a nivell de gramatge com 
de textura sabent, però, que l’antotípia es un 
procés que no necessita preparar el paper d’una 
manera determinada. 

En aplicar l’emulsió podem fer vàries capes, una 
vegada seques, per tal d’intensificar les zones 
fosques i després es deixa assecar bé.
Col·locarem una transparència, amb una imat-

Aquest és el seu tercer any i afrontem nous 
reptes en ser conscients de la importància 
d’una activitat que s’ha convertit en una mica 
més que un lloc de trobada per a fotògrafs de 
tot el món. Fotògrafs, que en la seva majoria, 
treballen des de la solitud dels seus estudis i 
laboratoris, i que durant una setmana tenen 
l’oportunitat d’expressar-se i conviure amb al-
tres artistes als quals els mou la mateixa passió. 
Aquesta residència és el germen d’una comuni-
tat que creix any rere any al voltant d’un interès 
comú per compartir, viure i experimentar amb 
processos històrics des de noves aproximacions 
a la fotografia química contemporània. El centre 
des del qual s’estén aquesta xarxa que connec-
ta els llocs més allunyats del planeta es troba 
a Vilassar de Dalt. Una comunitat que manté 
un contacte “virtual” durant tot l’any, intercan-
viant propostes i recerques, però que en un alt 
percentatge dels casos torna a Barcelona per 
carregar-se d’aquesta energia creativa que es 
respira durant la residència i cada any després 
en el festival.

Malgrat el que a priori es pugui pensar d’un 
festival i d’una residència artística dedicats als 
processos històrics, la majoria dels aspirants 

i participants en l’intercanvi són molt joves 
i la visió que tenen de la fotografia química 
dista enormement de l’ús tradicional i arcaic 
d’aquests processos. És una generació d’artistes 
amb una mirada fresca, revisada, lliure de preju-
dicis, plenament contemporània i conscient de 
les enormes possibilitats que ens proporcionen 
aquestes tècniques que impulsa la residència. 

Per comprendre, crear i poder innovar és neces-
sari un profund coneixement de la història de 
la fotografia i l’evolució de la mateixa a través 
dels diferents processos que li han donat forma 
al llarg de gairebé dos segles. Aquest coneixe-
ment, juntament amb un procés d’experimenta-
ció complex i de vegades frustrant, són les ba-
ses sobre les quals s’està produint una completa 
revisió estètica de totes aquestes tècniques que 
ens ha deixat la història de la fotografia. Aquest 
és també l’enfocament des del qual afrontem 
la residència: proporcionar un marc de referèn-
cia contemporani per a l’experimentació amb 
tècniques fotogràfiques antigues. Un intercanvi 
cultural, personal i creatiu que doni embranzida 
a les carreres artístiques dels participants i for-
mi una xarxa de coneixements i relacions entre 
els diferents països d’origen dels artistes.

18-19 maig Biblioteca Can Manyer  
18 maig: 10-20 h i 19 maig: 10-14 h
El fotollibre: concepte, desenvolupament i realització  
Enric Montes i Israel Ariño · castellà/català

19 maig-20 maig Fàbrica Cal Garbat 10-14 h
Taller de Super 8 Dagie Brundert (Alemanya) · anglès

23-24 maig Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 
(Barcelona) 10-20 h Col·lodió humit Luther Gerlach (Getty 
Foundation, EUA) · anglès

25 maig Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo (Ba-
dalona) 10-20 h Fotogravat Constanza Isaza i Andrés Panto-
ja (Lux Darkroom, Londres) · castellà/anglès

25 maig Museu-Arxiu municipal Vilassar  
de Dalt 10-20 h Oilprint mètode “Rawlins” Jeff Michalek  
(EUA) · anglès

25 maig Fàbrica Cal Garbat 16-20 h
Claus per disparar en analògic Sales de Plata i Carmencita 
Film Lab · castellà

25 maig Sala Polivalent de Can Rafart 16-20 h
Masterclass col·lodió humit Luther Gerlach  
(Getty Foundation, EUA) · anglès 

Un procés que es pot fer a casa, amb els nens, de forma senzilla, ecològica i sana.
Text de Joan Porredón

RESIDÈNCIA  
DE CREACIÓ
un dels pilars fonamentals del festival Revela’T. Per Joaquín Paredes

I EXPERIMENTACIÓ FOTOGRÀFICA,
Guanya una  

ZENZA BRONICA  
ETRSI amb visor  
i un 150 mm 3.5.!

Inscriu-te al sorteig  
als punts d’informació 

del festival

Ronda de la Universitat, 35
08007 Barcelona | Tel. 933 02 73 63

www.casanovafoto.com

Calàbria, 209
08029 Barcelona
933 21 57 66
www.vmfoto.com

EGM - Servicios integrales para la 
comunicación visual en Barcelona

Carrer de Prats de Molló, 20 
08021 Barcelona

 932 01 63 88
egm.es

TALLERS  
REVELA’T  
La inscripció es realitza al web www.revela-t.cat

L’antotípia (d’anthos, 
flor en grec antic) 
és un procés de 
copiat fotogràfic 
artesanal del segle 
XIX que explota la 
fotosensibilitat de 
pigments vegetals.
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FERRAN FREIXA 
Fotografia 1973-2013

Les fotografies de Ferran Freixa, 
íntimes i poètiques, esdevenen 
una autèntica al·legoria del pas 
del temps.
Ferran Freixa’s photographs, 
intimate and poetic, become an 
authentic allegory of the passing 
of time.

J. MANUEL MARTÍNEZ PEREA 
Alea

Alea pretén explorar l’estat 
mental en què l’home confron-
ta la seva realitat a través de la 
vacil·lació o l’escepticisme que 
el joc li ofereix.
Alea wishes to explore this 
mental state where man faces 
his own reality with no famine of 
results through the hesitation or 
scepticism offered to him by the 
game.

JAVIER ARCENILLAS 
City Hope

Des dels noranta, els assenta-
ments limítrofs amb els aboca-
dors d’escombraries a les capi-
tals centreamericanes han sofert 
una transformació radical. 
Since the mid nineties the slums 
next to the rubbish dumps at 
the capitals of Central America 
and the Caribbean have suffered 
a radical transformation.

GERARD BOYER 
Ser de La Cala

Ser de la Cala és la curiositat pels 
records que tots volem guardar, 
que ens traslladen a la nostra in-
fantesa a través de la fotografia. 
Ser de la Cala is the curiosity for 
the memories that we all want to 
keep, which carry us to our child-
hood through photography, with 
the hope that everything will last.

JEFF BRIDGES 
Pictures and White Squall

“Fer fotos als rodatges mostra 
part de la màgia. Xafardejar des 
de darrere el teló és fascinant, 
però també sóc ambivalent pel 
que fa a revelar massa.”
“Taking pictures on movie sets 
shows a bit of the magic. Pe-
eking behind the curtain is fasci-
nating, but I am also ambivalent 
about revealing too much.”

LUTHER GERLACH
Original

El sensual procés del col·lodió 
humit li dona l’oportunitat d’ex-
plorar l’origen de l’estètica que 
ha arribat a estimar en aquests 
altres països.
The time-consuming, sensual 
process of wet plate collodion 
gives me opportunity to explore 
the origin of the aesthetics that I 
have come to love in these other 
countries.

JULIANA KASUMU 
Irun Kiko 

Irun Kiko és un projecte en actiu 
que investiga la simbologia dels 
pentinats africans, particular-
ment l’estil Irun Kiko, que traduït 
del ioruba significa “cabell en-
filat”.
Irun Kiko is an on-going project 
that investigates the contem-
porary symbology of African 
hairstyles, particularly the style 
Irun Kiko, which translates from 
Yoruba to “hair threading”.

ISABELLE LEVISTRE 
Anamnèse 

Aquesta sèrie representa la seva 
mirada a la infància, a través 
dels seus jocs, les seves actituds.
This series represents my view 
of childhood. Through its games, 
attitudes.

JEFF MICHALEK 
Scenes from a Junkyard 

Aquesta exposició representa 
la odisea fotografica de Jeff 
Michalek, que va començar a 
Espanya fa vint anys. 
This show represents my photo-
graphic odyssey, that began in 
Spain twenty years ago.

GLORIA OYARZABAL
La picnolepsia de Tshombê 

A través d’un mosaic d’imatges 
s’estableixen fils que connecten 
el present amb un passat recent, 
convidant-nos a reflexionar 
sobre la desigual i complexa re-
lació establerta entre Occident 
i Àfrica.
We are invited to think over the 
unequal and complex relations-
hip established between the 
West and Africa through a mo-
saic of images that connect the 
present with a recent past.

PROYECTO PHES 
Fotografía Española Solidaria 

El nostre viatge comença amb 
la mirada de persones super-
vivents, persones lluitadores, 
persones valentes.
Our trip starts with a look at 
some people: survivors, fighters, 
bravery.

ANNE ROIG 
Theme Park 66 

Theme Park 66 consisteix, a 
través de fotografies i d’un do-
cumental, en una revisió exhaus-
tiva sobre la vida dels residents i 
treballadors de la Ruta 66.
Theme Park 66 is an exhaustive 
review through photographs 
and a documentary of the life 
of the residents and workers of 
Route 66.

TINA ROWE 
My Mother’s House 

La seva mare va passar els 
últims dos anys i mig de la seva 
vida en una residència d’ancians 
a uns 20 minuts a peu de la seva 
pròpia casa.
Her mother spent the last two 
and a half years of her life in a 
care home about 20 minutes 
walk from her own house.

RYAN WEIDEMAN
In my Taxi: 1980-2012 

In my taxi abasta quatre dèca-
des del treball de l’artista i taxis-
ta americà, Ryan Weideman.
In my taxi shows the work of 
four decades by the American 
artist and cab driver Ryan Wei-
deman.

LLUC QUERALT BAIGES 
NY una dècada 

Set del matí, em llevo, estic dor-
mint en un soterrani de Brooklyn 
on comparteixo espai amb més 
artistes de carrer…
Seven a.m., I get up, I’m sleeping 
in a basement in Brooklyn which 
I share with other street artists…

FLORIAN REISCHAUER
Pieces of Berlin 

Pieces of Berlin proporciona una 
visió profunda de les percep-
cions, idees i experiències dels 
habitants. Cada persona es 
representa amb un únic negatiu 
fotogràfic.
Pieces of Berlin provides deep 
insights into the perceptions, 
ideas and experiences of the 
inhabitants. Every person is 
portrayed on negative with only 
one photograph.

JORDI PARRAMON 
Les carreteres de l’amor 

Molt abans dels éssers humans, 
tot el paisatge ja estava marcat 
per camins. Alguns eren camins 
migratoris, altres es dirigien a 
rius o paridores mig amagades.
Long before there were humans, 
the whole landscape was alre-
ady marked with paths. Some 
were migratory paths, others 
went through rivers or stables 
half-hidden.

PROYECTO DE INTERCAMBIO 
Hidden 

Set fotògrafs treballen en l’en-
torn de Vilassar de Dalt desen-
volupant un projecte sobre el 
tema que va vertebrar el festival 
de l’any passat: Hidden.
Seven photographers worked 
in Vilassar de Dalt developing a 
project according to the theme 
that was central to the festival 
last year: Hidden.

FERNANDO MIRANDA 
Reminiscencia

És aquest record moltes vega-
des imprecís de fets o imatges; 
el passat que ve contínuament a 
la memòria, que caminem, sen-
tim i vivim constantment.
Reminiscencia is that, someti-
mes vague, recollection of facts 
or images; the past that comes 
back continuously to the me-
mory, that we constantly walk, 
feel and live

KENNETH O’HALLORAN 
Harvest

Aquestes imatges retraten el 
dia a dia de gent que tenen una 
dependència de l’agricultura 
pròdiga i incondicional.
These images portray the every-
day lives of those whose depen-
dency on agriculture.

SEAN LOTMAN 
Sunlanders 

Va estar viatjant per les illes de 
Japó documentant l’arxipèlag 
situat més lluny, a l’est, no com 
està en el seu moment actual, 
sinó com una realitat temporal 
barrejada amb fenòmens eteris.
He traveled Japan’s many is-
lands documenting the Far East 
archipelago not as it is at this 
present moment, but as a tem-
poral reality fused with ethereal 
phenomena.

AMALIA MÁRQUEZ 
End-to-End 

End-to-End és un viatge cap al 
més profund del ser humà, on 
l’amor, la inseguretat i la por són 
alguns dels desassossecs viscuts 
i reflectits en vint carrets foto-
gràfics. 
End-to-End is a journey into 
the depths of the human being, 
where love, insecurity and fear 
are some of the uneases lived 
and reflected along twenty rolls 
of film.

KAMILA KULIK-MACIEJEWSKA
Are you Awake? 

Are you Awake? és una sèrie 
de fotos sobre el moment en 
què alguna cosa s’ha acabat. 
Quan no hi ha tornada a aquesta 
infància en la qual tot era màgic 
i increïble. 
Are you Awake? is a photo series 
about the moment something 
has ended. When there’s no 
return to that childhood where 
everything was magical and 
amazing.

FERNANDA LARRAÍN
El viaje de Fernanda 

Aquest viatge pel paisatge xilè 
mira i interroga; l’autora dialoga 
amb la natura utilitzant un su-
port fotogràfic gairebé oblidat.
This trip through the Chilean 
landscape looks and interroga-
tes. The author talks with Nature 
using a photographic support 
almost forgotten.

MATTHIAS HAGEMANN 
100 Kilometers

Matthias Hagemann va seguir les 
traces històriques caminant durant 
quatre dies d’hivern per Gliwice en 
direcció a Blechhammer.
Matthias Hagemann followed 
those historical tracks, walking 
during four winter days via Gliwice 
towards Blechhammer.

ARIKO INAOKA 
Erna and Hrefna

Les ha estat fotografiant des del 
2009 fins al 2017, visitant-les 
cada estiu. És el període de les 
seves vides que va dels nou als 
setze anys.
I photographed them from 2009 
to 2017, visiting them every sum-
mer. It was the period of their 
lives between nine and sixteen 
years old.

ALEJANDRO CHASKIELBERG 
La Creciente

Va viure durant tres anys a les 
illes que hi ha en el delta del riu 
Paraná amb l’objectiu de foto-
grafiar les comunitats locals.
He has lived in the islands of the 
Paraná River Delta in Argentina 
during three years to photogra-
ph the community living there.

NATHALIE DAOUST 
Korean Dreams

Va viatjar a Corea del Nord per a 
aquest projecte, a fi de capturar 
escenes d’una de les societats 
més secretes del món.
She traveled to North Korea for 
this project, capturing scenes of 
one of the world’s most secreti-
ve societies.

LEOPOLDO PLASENCIA 
Ciutats en construcció

Capta el moment precís del 
paisatge abans de la intervenció 
urbanística o arquitectònica.
He gets the precise moment of 
the landscape before the urban 
or architectonic intervention.

MARIA SOLÀ 
L’Inventari de Maria Solà

Els 18 anys intensos de viat-
ges dins i fora de la màquina 
fotogràfica li proporcionen el 
material suficient per posseir un 
anecdotari gràfic de magnífi-
ques dimensions. 
Her 18 intense years travelling 
in and out of the photographic 
machine has provided her with 
enough material to possess a 
graphical sum of anecdotes of 
an amazing size.

EXPOSICIONS
SALA L’ESTRELLA HOTEL SORLI EMOCIONS

FÀBRICA CAL GARBAT

FÀBRICA CAL GARBAT FÀBRICA CAL GARBAT FÀBRICA CAL GARBAT FÀBRICA CAL GARBAT FÀBRICA CAL GARBAT FÀBRICA CAL GARBAT FÀBRICA CAL GARBAT FÀBRICA CAL GARBAT

MUSEU-ARXIU MUNICIPAL

ELS RAJOLERS

VISITES COMENTADES A LES EXPOSICIONS 
11, 14, 15, 16, 17 de maig per escoles, diferents col·lectius i empreses.
26 de maig (11 h i 17 h) i 27 de maig (11.30 h) amb els propis autors.DE L’11 AL 27 DE MAIG (CAPS DE SETMANA) VILASSAR DE DALT
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MUSEU ARXIU

LA MASSA

CAN MANYER

FÀBRICA CAL GARBAT

PARC CAN RAFART

 A  PREMIÀ DE DALT
 A  HOTEL SORLI EMOCIONS

PUNT
INFO
PARC

PUNT INFO PLAÇA

EL CASAL

L’ESTRELLA

AJUNTAMENT

ELS RAJOLERS
P

P

P

P

P

DE MAIG

 INAUGURACIONS
20 h Inauguració de la exposició de Ferran 
Freixa. Sala L’Estrella, Vilassar de Dalt.

DE MAIG

 ESCENA FOTOLLIBRE
+ informació pàg. 3

DE MAIG

 LABSURFING 
Biblioteca de Can Manyer  
de 15.30 a 19.30 h 
Trobada de diferents grups, festivals i iniciatives 
analògiques amb la fi de crear sinergies i 
sumar forces per a bastir una xarxa mundial de 
festivals analògics.
Amb l’assistència d’ AnalogueNOW! (Berlín), 
Foto Patagonia (Argentina), AnalogMania 
(Romania), London Alt Foto (Londres), 
Resistenza Analogica (Itàlia), LUX Darkroom 
(Londres), Carmencita Film Lab (València), 
Traveling Light (Girona), Laboratori Gris Mig 
(Barcelona), Fotoconnexió (Barcelona), Carrete 
(Barcelona), Foto Úbeda (Andalusia), Lumen 
impresiones lumí nicas (València)

20 h Inauguració oficial a Cal Garbat, amb 
autoritats, patrocinadors i la majoria dels 
autors per al cap de setmana més important 
del festival.

DE MAIG

 CAMERA OOBSCURA
Faustí Llucià.
Sala de Plens a l’Ajuntament, de 10 a 20 h

 ACTIVITATS LÚDIQUES I INFANTILS
Parc de Can Rafart
11-14 h Taller de collage fotogràfic
Impartit per la Societat Barcelonina de Collage

11-14 h Quimigrames, laboratori fotogràfic a 
l’aire lliure Impartit per Francisco Gómez  
i Sandra Sinués

14 h Menjar popular al parc de Can Rafart

21 h Festa ReBela-T

Foc i percusió amb Diabòlics anònims i 
Tabalers
Grups: Calamento, D-Covers y DJ EDU y  
Tropical Riots

 XERRADES
Sala polivalent del parc de Can Rafart.
Xerrades de caire general amb reconeguts 
fotògrafs, alguns d’ells participants de la 
present edició

10 h Fotografia social
Joan Guerrero

11 h Viure (d)el fotoperiodisme
Javier Arcenillas i Ferrán Quevedo

12 h ¿Condiciona el procès analògic el 
concepte creatiu?
Llorenç Raich i Julián Ochoa

13 h Fotografia en femení
Amalia Márquez, Gloria Oyarzabal, Fernanda 
Larraín i Marie-Noêlle Leroy. 
Moderada per Lola Montserrat

17 h Fotografia analògica: escena  
internacional · anglès
Jeff Michalek, Ariko Inaoka, Nathalie Daoust, 
Kamila Kulik i Juliana Kasumu.  
Moderat per Joaquín Paredes

19 h Joves fotògrafs: com començar
Gerard Boyer, Lluc Queralt, Anne Roig.  
Moderat per Fernando Peracho

DE MAIG

 CAMERA OOBSCURA
Faustí Llucià.
Sala de Plens a l’Ajuntament, de 10 a 14 h

 ACTIVITATS LÚDIQUES I INFANTILS
Parc de Can Rafart
11-14 h Quimigrames, laboratori fotogràfic a 
l’aire lliure. Impartit per Francisco Gómez i 
Sandra Sinués

12.45 h Foto de grup

14 h Menjar popular

 DEMOSTRACIONS
Tècniques a l’abast de tothom, curiosos i 
professionals. Escales del parc de Can Rafart

11 h Taller de fabricació de Càmeres reciclades, 
amb EcoCam 

12 h Cianotipia gegant, amb Constanza Isaza i 
Andrés Pantoja 

13 h Oilprint mètode “Rawlins”,  
amb Jeff Michalek 

 XERRADES 
Sala polivalent del parc de Can Rafart
Xerrades de caire general amb reconeguts 
fotògrafs, alguns d’ells participants de la 
present edició

10.30 h Presentació d’ANEFO i ANFA
Asociación Nacional para la Enseñanza de la 
Fotografía + Asociación Nacional de Fotografía 
Analógica
Eduard Bertrán, Ricardo Guixá i Enric de Santos 

11.30 h Parlem una hora sobre fotografia 
Eduardo Momeñe 

12.30 h La meva càmera i jo. Un relat de vida
Luis Poirot 

PR
O

G
RA

M
A

18/19
25

27

26

18 26
DE MAIG

10-20 h Parc Can Rafart

******FIRA COMERCIAL******
Una variada selecció de marques dedicades al 
món de la fotografia analògica

MARKET DE FOTOGRAFÍA D’AUTOR
amb fotògrafs venent la seva obra personal 
sense intermediaris

12-15 h Cal Garbat
VISIONAT DE PORTFOLIS 
a càrrec de Caro Bräuer i Aleksandra Rieder- 
Kollesinska d’Analogue NOW!, Berlin
 

26/27 26/27
MAY

 CAMERA OBSCURA
Faustí Llucià.
Conference room of the City Council,  
from 10 am to 8 pm

 LEISURE AND FAMILY ACTIVITIES
Parc Can Rafart
11 am-2 pm Photographic collage workshop
By the Barcelona Collage Society

11 am-2 pm Quimigrams, open air photographic 
laboratory. By Francisco Gómez and Sandra 
Sinués

2 pm Popular lunch

9 pm ReBela-T Party
Fire and Percussion with Diabòlics anònims and 
Tabalers
Bands: Calamento, D-Covers, DJ EDU and 
Tropical Riots

 TALKS
Polivalent venue of Can Rafart Parc

10 am Social Fotography
Joan Guerrero

11 am Living the photo journalisme
Javier Arcenillas and Ferrán Quevedo

12 pm Does the analog process conditionate  
the creative concept?
Llorenç Raich i Julián Ochoa

1 pm Women in Photography
Amalia Márquez, Gloria Oyarzabal, Fernanda 
Larraín and Marie-Noêlle Leroy. 
Moderated by Lola Montserrat

5 pm Analog photography: international  
scene · English 
Jeff Michalek, Ariko Inaoka, Nathalie Daoust, 
Kamila Kulik and Juliana Kasumu. Moderated by 
Joaquín Paredes
7 pm Young photographers: how to start
Gerard Boyer, Lluc Queralt, Anne Roig. 
Moderated per Fernando Peracho

MAY

 CAMERA OBSCURA 
Faustí Llucià.
Conference room, City Council, from 10 am  
to 2 pm.

 LEISURE AND FAMILY ACTIVITIES
Parc Can Rafart
11 am-2 pm Quimigrams, open air photographic 
laboratory. By Francisco Gómez and Sandra 
Sinués

12.45 pm Group Photography

2 pm Popular lunch

 DEMONSTRATIONS
Stairs at the Can Rafart Parc
Different techniques open to everybody, curious 
ones and professionals 

11 am Workshop: Making recycled cameras,  
with EcoCam 

12 pm Giant Cyanotype, with Constanza Isaza 
and Andrés Pantoja 

1 pm Oilprint method “Rawlins”, with Jeff 
Michalek 

 TALKS 
Polivalent venue of Can Rafart Parc

10.30 am Presentation  of ANEFO and ANFA
Asociación Nacional para la Enseñanza de la 
Fotografía + Asociación Nacional de Fotografía 
Analógica
Eduard Bertrán, Ricardo Guixá and Enric de 
Santos 

11.30 am Let’s talk one hour about Photography
Eduardo Momeñe 

12.30 pm Me and my camera: a tale of life
Luis Poirot 

MAY

10 am - 8 pm Can Rafart Parc 

******COMMERCIAL FAIR******
an assorted selection of brands dedicated to the 
world of analog photography

AUTHORS PHOTOGRAPHY MARKET
with photographers selling their own artworks 
without intermediaries

12 - 3 pm Factory Cal Garbat 
PORTFOLIO REVIEW 
by Caro Bräuer and Aleksandra Rieder-
Kollesinska, from Analogue NOW!, Berlin

MAY

 OPENING
20 h Opening of Ferran Freixa’s exhibition. Sala 
L’Estrella, Vilassar de Dalt.

MAY

 SCENE PHOTO BOOK
Look at page 3

MAY

 LABSURFING
3.30-7.30 pm Library Can Manyer. Meeting 
of different groups, festivals and analogue 
initiatives aiming to create synergies and sum 
up means to set up an international network of 
analog festivals.
With the attendance of AnalogueNOW! (Berlin), 
Foto Patagonia (Argentina), AnalogMania 
(Rumany), London Alt Foto (London), 
Resistenza Analogica (Italy), LUX Darkroom 
(London), Carmencita Film Lab (Valencia), 
Traveling Light (Gerona), Laboratori Gris Mig 
(Barcelona), Fotoconnexió (Barcelona), Carrete 
(Barcelona), Foto Úbeda (Andalucia), Lumen 
impresiones lumí nicas (Valencia)

8 pm Oficial unveiling, with authorities, sponsors 
and most of the authors for the main weekend of 
the festival. 

25

18

18/19

PROGRAMME

27

ACTIVITATS 
LÚDIQUES PER A 
TOTA LA FAMÍLIA
Fira comercial
Tallers per a nens
Menjar popular
Concerts
Demostracions
Xerrades
Minuteros
Market fotogràfic

FIRA 
COMERCIAL
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OFF REVELA’T

CONCHI MARTÍNEZ
Cuaderno de viajes

Els viatges són una mica com la 
vida, no és tan important el des-
tí final, sinó el camí que anem 
construint amb totes les nostres 
experiències, el descobriment, la 
sorpresa…
Trips are similar to life, the final 
destination is not as important 
as the path we are constructing 
with all our experiences, the 
discovering, the surprise… 

ANNA JORNET
Île

Aquest projecte explora el que 
implica apostar per una vida 
en contacte amb la naturalesa, 
aturant-se en la trobada amb un 
mateix.
This project explores what 
implies betting for a live in 
contact with nature, pausing at 
trying to find oneself. 

ETEL BORGES REIS
Symbolic Map

Entre paradoxes, contradiccions 
i trampes, es va traçant un camí 
entre anades i vingudes, moltes 
vegades carrerons sense sortida.
Among paradoxes, contradic-
tions and tricks, a way is being 
traced between return trips, 
several times at dead ends. 

ALFONSO DE CASTRO
Double Take

Double Take és un viatge interior 
i personal, en què les aventures 
i el coneixement que ha anat 
adquirint provenen del mateix 
procés fotogràfic.
Double Take is interior and 
personal, where the adventures 
and knowledge that he has 
acquired come from the 
photographic process itself. 

ROGER ROSSELL
El bon dolor

Durant quatre anys (2013-2017), 
el fotògraf Roger Rossell ha 
acompanyat l’artista hongaresa 
Bórbala Szente («Pina Brutal») 
en la recerca de superar els seus 
límits físics, de seguir el seu 
desig d’obrir-se la pell i mirar-se 
la pròpia sang.
During 4 years (2013-2017), 
the photographer Roger 
Rossell has accompanied the 
Hungarian artist Bórbala Szente 
(“Pina Brutal”) in her quest to 
overcome her physical limits, 
following her desire to rip her 
skin and look at her own blood.

MICHAEL KENNA
Oneiros

Amb les seves fotografies de 
petit format analògic, Kenna ens 
transporta a un món d’ensomni 
a través d’ infinitat de països, 
amb una mirada d’autor sor-
prenent per a l’espectador. Un 
univers on el temps es detén i la 
mestria de l’autor condensa l’es-
sència d’un paisatge atemporal.
With his small format analog 
pictures, Kenna transports us to 
a dreamy world, through a huge 
number of countries, with an 
author’s point of view surprising 
to the observer. A universe 
where time freezes and the 
mastership of the author sums 
the essence of a non-temporal 
landscape.

FREDERIC LISTA
Forever Changes

Viatjar ens trasllada a una altra 
realitat, posant davant dels 
nostres ulls un nou paisatge. Un 
canvi d’escenari que altera el 
nostre ànim i pertorba la nostra 
forma de observar-lo i fotogra-
fiar-lo. El paisatge ens canvia i 
aquests canvis són canvis per 
sempre.
Travelling moves us to another 
reality, putting in front of 
our eyes a new landscape. A 
change of scenario and alters 
our soul and disturbs our way 
of looking and photographing 
it. Landscape changes us and 
these changes are forever. 

SERGI MATÉS
Glowing Darkness

Glowing Darkness pretén plas-
mar la necessitat del fotògraf 
de trobar moments de tran-
quil·litat dins d’un ambient que 
el pertorba, com és la ciutat de 
Barcelona.
Glowing Darkness wants to show 
the need of the photographer to 
find moments of quietness in an 
environment that disturbs him, 
such as the city of Barcelona.

LAURENZ BERGÉS
Black Diamond

La crònica de l’absència a travès 
d’un inventari de racons i natures 
mortes.
The chronicle of the absence 
through an inventory of places 
and still life compositions.

DIVERSOS ARTISTES
Divergències

Una proposta que reuneix dife-
rents mirades entorn del viatge, 
a través de quatre exposicions.
A proposal that brings together 
several looks around the travel, 
through four exhibitions. 

DIVERSOS ARTISTES
Transeünts

Cinc artistes ens relaten, cadas-
cú d’ells fidel al seu estil i nar-
rativa, el transcurs d’un viatge 
que és a la vegada geogràfic i 
introspectiu.
Five artists each of them loyal to 
their style and narrative explain 
to us their travel, which is at 
the same time geographic and 
introspective.

XAVIER ARAGONÈS
Twentysix Abandoned  
Catalan Gasoline Stations

fotografiar de forma obsessiva 
totes les benzineres en desús 
que vaig poder dins de la xarxa 
de carreteres de Catalunya.
Shooting in an obsessive way all 
the unused gas stations I could 
find along the roads of Catalonia

JOAN TEIXIDOR
Canvis substancials

Simples punts de vista i cap 
intenció ni d’agradar ni molt 
menys de convèncer. Imatges 
testimonials d’una vivència.
Simple points of view and no 
intention to please or even less 
to convince anyone. Images as 
witnesses of a situation.

ART DEAL PROJECT CFD | BARCELONA LA IGUANA CULTURA NAU BOSTIK PROJEKTERIA ART GALLERY

VALID FOTO

NOSTÀLGIC BCN STORE

LOMOGRAPHY

MECÀNIC

ESPAI F. CATALÀ-ROCA

FIFTY DOTS GALLERY

CAN BASTÉ

CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA
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13
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2 7 12
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ART DEAL PROJECT
Carrer de la Llibertat, 44  
08012 Barcelona

CAN BASTÉ
Passeig de Fabra i Puig, 274-276 
08031 Barcelona

CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA
Carrer del Regomir, 3  
08002 Barcelona

CFD | BARCELONA
Carrer d’En Fontrodona, 31 
08004 Barcelona

ESPAI F. CATALÀ-ROCA
Casa Golferich, Gran via 491 
08015 Barcelona

FIFTY DOTS
Carrer de Sant Hermenegild, 24 
08006 Barcelona

LA IGUANA CULTURA
Carrer de Rosés, 46 
08028 Barcelona

LOMOGRAPHY
Carrer d’en Rosic, 3  
08003 Barcelona

MECÀNIC
Carrer de Verntallat, 30
08024 Barcelona

NAU BOSTIK
Carrer Ferran Turné, 11,  
08027 Barcelona

NOSTÀLGIC
Carrer de Goya, 18  
08012 Barcelona

PROJEKTERIA
Carrer de Ricart, 19  
08004 Barcelona

VALID FOTO BCN
Buenaventura Muñoz, 6  
08018 Barcelona

Revela’T és un festival fotogràfic interna-

cional que s’ha convertit en un punt de tro-

bada per als amants de la fotografia i espe-

cialment per als apassionats de la fotografia 

analògica, que cada dia som més i venim de 

llocs més remots.

Aquest any el festival amplia el seu àm-

bit d’actuació i aposta fort per Barcelona, 

consolidant el OFF Revela’T amb la partici-

pació de 13 galeries d’art i espais culturals 

de la ciutat i 20 exposicions que se celebra-

ran durant el mes de maig. Aquests espais 

mostraran en la seva majoria el treball de 

fotògrafs locals o estrangers establerts a 

Barcelona. 

AMANTS DE L’ANALÒGIC: 
REVELA’T ENVAEIX BARCELONA!

Fes la ruta OFF i omple el teu diari de segells, seràs el guanyador d’una entrada VIP per a Revela’T 2018
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Com es va plantejar realitzar un projecte foto-
gràfic a Corea del Nord (CN)?
Estava treballant en un documental fotogràfic 
sobre dones nord-coreanes que viuen amaga-
des a Xina i treballen en la indústria del sexe. 
Vaig pensar que per a mi seria important viatjar 
a Corea del Nord per entendre millor perquè 
aquestes dones preferien viure a Xina en aquestes 
condicions, abans que romandre al seu propi país 
amb els seus amics i familiars.

Com a artista, i pel que fa a la seguretat, com 
es va sentir en tenir l’oportunitat de capturar 
imatges que sabia que haurien estat prohibides 
pel règim?
Va ser una barreja de sentiments. Quan vaig arri-
bar em vaig sentir força segura. M’havia preparat 
bé, tot i que per ser sincera, sabia que en aquell 
moment (2012) el govern deportava gairebé a 
tothom que estés fent alguna cosa malament. En 
diverses ocasions vaig ser deturada per homes 

La fotògrafa Nathalie Daoust i el seu projecte Korean Dreams. 
Entrevista a Nathalie Daoust

Les fotografies de 
Nathalie Daoust re-
flecteixen un sentit de 
la curiositat salvatge i 
inesgotable. Documen-
tant paisatges rarament 
visitats, s’apropa d’una 
manera voyeurística a 
aquestes existències 
que, d’una altra mane-
ra, estarien ocultes. Ha 
pres fotos no només del 
barri vermell de Tòquio i 
d’habitacions d’hotel de 
Nova York, sinó també 
de bordells brasilers i de 
naturistes suïssos que 
habiten als Alps.

SER FOTÒGRAF A 
COREA DEL NORD

amb uniformes militars. Em volien revisar la meva 
càmera, però quan veien que era un model ana-
lògic, sense fotos visibles, me la retornaven i se 
n’anaven. Devien pensar que era una afeccionada 
perquè no usava una càmera digital d’alta tecno-
logia. Això els devia convèncer que jo no era un 
problema. 
Ens permetien prendre fotos només en llocs 
turístics especials, però la resta del temps la meva 
càmera va romandre penjada al meu coll. Vaig 
connectar un cable disparador a la càmera i vaig 
passar-lo per l’interior del braç de la meva jaqueta 
fins a la meva mà. Això em va permetre fer fotos 
sempre que vaig voler sense tocar la càmera. És 
per això que la majoria de les imatges estan pre-
ses a l’alçada de l’estómac.

Des del nostre punt de vista occidental, i amb la 
seva experiència visitant el país, com creu que 
es formen alguns conceptes erronis sobre Corea 
del Nord?

És difícil per a nosaltres, a Occident, comprendre 
plenament el control ferri que el règim té en tots 
els aspectes de la vida sociopolítica. Aquesta falta 
total de coneixement i d’informació fa que Corea 
del Nord sigui realment difícil d’entendre, fins i tot 
per a molts dels experts amb qui he parlat. Fins 
i tot s’ha sabut que algunes de les persones que 

van escapar del país i van explicar els horrors del 
que hi succeïa han mentit. Llavors, és molt difícil 
saber què és veritat i què és ficció. Però,després 
d’estar-hi en persona, haig d’admetre que va ser 
pitjor del que esperava, no pel que vaig veure, 
sinó per totes les petites coses que entens al llarg 
del camí.

Arran de l’èxit de l’exposició del projecte Korean 
Dreams, ha temut per alguna repercussió? Sap si 
les autoritats del país coneixen el seu treball i si 
podria tornar-hi en el futur?
Estic 100% segura que no hi puc tornar. Com que 
era difícil entrar a Corea del Nord com a periodis-
ta o fotògrafa, vaig decidir anar-hi com a turista. 
Les persones que em van ajudar a arribar-hi van 
dir-me que seria arriscat per a mi, ja que s’havien 
publicat alguns articles online sobre el meu pro-
jecte a Xina sobre les dones nord-coreanes (van 
buscar al Google “Nathalie Daoust + Corea del 
Nord” i van aparèixer molts articles). Em va portar 
al voltant de sis mesos obtenir i modificar tota 
la informació publicada a Internet, i després vaig 
poder viatjar-hi sense cap problema (p. ex., a tots 
els articles vam haver d’eliminar la part del text 
que feia esment a Corea del Nord, la qual cosa va 
portar-nos mesos de feina, principalment a causa 
de la memòria caché). Però ara això seria impossi-
ble de fer, i si hi anés, seria massa arriscat.

BEING A PHOTOGRAPHER IN  
NORTH KOREA

The photographer Nathalie Daoust 
and her project Korean Dreams

Interview to Nathalie Daoust
 
What led you to do a project in North Korea?
I was working on a photo documentary on 
North Korean women living in hiding in China 
and working in the sex industry. I thought that it 
would be important for me to travel to North Ko-
rea to understand better why these women would 
rather live in such conditions in China than remain 
in their own country with their friends and family.
 
As an artist how safe did you feel in finding the 
opportunity to capture images that you knew 
would have been forbidden by the regime?
It was a mixture of feeling. When I arrived I felt 
quite safe. I had prepared myself well and to be 
honest, at the time (2012) the government mostly 
deported anyone who did something wrong.
On a number of occasions, I was stopped by men 
in military uniforms. They asked to check my ca-
mera but once they saw that it was an analog mo-
del, without any visible photos, they gave it back 
to me and moved on. I think they thought that I 
must be an amateur because I wasn’t using a high 
tech digital camera. That must have convinced 
them that I wasn’t an issue.
 
We were allowed to take photos in special tourist 
spots but the rest of the time my camera was left 
hanging around my neck. I connected a cable 

release to the camera and then threaded the 
wire through the inside of my jacket arm to my 
hand. This allowed me to click a photo whenever I 
wanted without touching the camera. That is why 
most of the images are shot from stomach level.
 
In your experience of visiting the country, how 
do you feel our misconceptions of North Korea, 
from a western viewpoint, are formed?
It is hard for us in the West to fully grasp the iron-
clad control that the regime has on every aspect 
of socio-political life. In itself, this complete lack 
of knowledge and information makes North Korea 
really difficult to understand, even to many of the 
experts that I have spoken to.
Even some of the people that have escaped and 
told the horrors of what was happening have 
been reported to have lied. So it is very difficult 
to know what is true and what is fiction. But after 
going there in person, I have to admit that it was 
worst then what I expected, not because of what 
I saw, but more because of all the little things that 
you understand along the way. 

Since the success and exposure of the exhibiti-
on, has there been any repercussions? How well 
aware do you think the authorities there are 
about the work, and do you feel that you would 
be able to return in the future?
I am 100% certain that I cannot return.
As it was difficult to enter North Korea as a jour-
nalist or a photographer, I decided to enter the 
country as a tourist. The people who helped me 
get there said it would be risky for me, since there 
had been some articles published online about 
my project in China with the North Korean wo-
men (they Google Nathalie Daoust + North Korea 
and many articles appeared).
It took around six months to have all the informa-
tion removed from the Internet, and then I was 
able to travel without any problems (ps. All news-
papers where very good in removing the part of 
the text mentioning NK, it took 6months mostly 
because of the “caches”). But now this would be 
impossible to do, and even if it was, it still would 
be too risky.

DISPARA I GUANYA!
Vols guanyar una càmera Instax SQ 10? 

Envia’ns a myinstax@revela-t.cat les 
fotografies i vídeos que facis durant els 
dies del festival i participa en el concurs!

La millor foto o vídeo està premiat  
amb la genial Instax SQ 10

Fujifilm Europe Gmbh
 Carrer d’Aragó, 180, 08011 Barcelona | 902 01 25 35

www.fujifilm.eu/es

12 13BE ANALOG, BE COOL EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA ANALÒGICA DE VILASSAR DE DALT



En Pep m’ho va recordar fa poc temps enviant-me una foto-
grafia d’aquell dia, en aquella sala on vam mantenir una xer-
rada-col·loqui de la qual en tinc un record excel·lent. No sé 
de què parlàvem exactament però puc imaginar-me que un 
cop més vam estar donant voltes al vell assumpte d’intentar 
esbrinar de què tracta la fotografia, la constant preocupació 
per intentar dir alguna cosa amb un mitjà escorredís que no 
et deixa dir res; Roland Barthes ho va anomenar “llengua 
sense parla”, al meu entendre una excel·lent delimitació. 
aquestAlguns pensem que és un mitjà fosc i estrany, que “es-
tranya” tot el que se li posa al davant, amb un extraordinari 
poder d’atracció i potser és per això que no parem d’intentar 
desemmascarar-lo. 

Aquest poder ocult de la fotografia sempre ha fascinat 
-no en va fou la nena bonica dels surrealistes-, sens dubte 
perquè construeix imatges màgiques amb màgics aparells 
de precisió i que paradoxalment aporten una informació poc 
precisa. Perquè finalment les fotografies són petjades tan 
misterioses com les petjades del Yeti, cal una labor detecti-
vesca per saber “què hi passa”, sempre tenim la temptació 
de voler explicar-les.En tot cas, és com si la fotografia “cons-
truìs” imatges per art de màgia. 

No crec equivocar-me en dir que Revela’T, ja des dels seus 
començaments, va tenir una vocació reivindicativa -el seu 
propi nom ho delata- d’aquests poders de la química i física 
de la fotografia que a molts tantes satisfaccions ens ha do-
nat. Es rebel·lava -mai millor dit- contra uns noves maneres 
que ho prometien tot a excepció d’ennegrir-nos els dits amb 
plata, aquesta “química” que ha produït imatges -objectes- 

irreemplaçables, l’essencial de la fotografia, sentiran alguns, 
inclosos certs museus que no saben què fer amb els nous 
temps fotogràfics mancats de plata. És aquesta màgia el 
que ha quedat en qüestió, la que sí que “tocava” la fotogra-
fia. És com si haguéssim passat de la construcció d’imatges 
fotogràfiques a la seva fabricació en sèrie. “Tocar” -tal com 
ho proposo- voldria dir una forma de sentir i viure la foto-
grafia, la manera en què es va forjar la seva història, des de 
Niepce, des dels extraordinaris daguerreotips i “col·lodions”, 
també des de “Vosté premi el botó i nosaltres fem la resta 
“ fins al retrat de Marilyn Monroe. Potser hi ha una recerca 
desesperada d’aquella “qualitat fotogràfica” en molts casos, 
potser també hi hagi una certa malenconia del que va ser 
“tangible”; aquests aparells prodigiosos, una Leica M3 amb 
Tri-X al seu interior segueix sent una Leica M3, i no hi ha 
quartet de Beethoven que superi el so d’una Hasselblad 500 
C en retirar el seu mirall quan la disparem; es compra una 
d’aquelles Hasselblad com es compra un Jaguar E Type, o un 
Rickenbacker, aquest tipus de somni. Definitivament no és 
nostàlgia, és una bona causa aquesta fotografia, la “que es 
donava per fet”, aquest ritual, aquesta “moral original”, i sens 
dubte aquesta forma de qualitat. 

Però els temps mai van ser millors que ara, tindríem la mala 
sort d’haver arribat tard a “estar” en aquella fotografia -la 
fotografia ja es va inventar, i tan sols en som lectors-, però hi 
ha la fortuna d’haver nascut tan tard, tenim l’opció de guar-
dar a la mateixa targeta de la càmera a AC / DC i a Bach, i 
fins i tot de buscar el vinil per a col·leccionistes que sempre 
es ven a Ebay; és tan sols una qüestió de gustos, totes les 
combinacions són possibles.

LLARGA VIDA A REVELA’T
El festival de fotografia analògica de Vilassar de Dalt arriba a la seva sisena 
edició amb més projecció internacional que mai. Text d’Eduardo Momeñe

JA FA SET ANYS QUE 
VAIG TENIR EL PLAER 
DE SER TESTIMONI 
DELS PRIMERS DIES 
DE REVELA’T, UNA 
AUTÈNTICA FESTA 
FOTOGRÀFICA QUE, 
GRÀCIES A L’ESFORÇ 
I A LA IL·LUSIÓ DE 
TANTS AMANTS DE LA 
BONA FOTOGRAFIA, 
S’HA CONVERTIT EN UN 
FESTIVAL DE PRESTIGI I 
REFERÈNCIA A NIVELL 
INTERNACIONAL.

 VILASSAR INDUSTRIAL
Dissabte 26 de maig de 2017, a les 17 h.
Punt de trobada: Teatre de la Massa
Descoberta de la petjada de la indústria tèxtil a 
Vilassar partint del teatre de la Massa, visitant 
la fàbrica de can Manyer, la superfície amb 
paviment hidràulic més gran de Catalunya, i 
descobrint els carrers de cases de cós.
 

 VILASSAR ROMÀ
Diumenge 27 de maig de 2017, a les 11 h.
Punt de trobada: Forns romans de Vilassar
Descoberta del recinte industrial de la Fornaca 
amb tres forns ceràmics que van estar en 
funcionament fins el s. III dC. 

Visites gratuïtes amb inscripció prèvia a 
turisme@vilassardedalt.cat o a la carpa 
d’informació turística

 JORNADES DE PORTES OBERTES D’ESPAIS 
PATRIMONIALS

Biblioteca de can Manyer
La superfície amb paviment hidràulic més gran 
de Catalunya
Dissabte 26 de maig de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenge 27 de maig de 10 a 14 h.

Museu Arxiu de Vilassar
Col.lecció permanent d’arqueologia
Dissabte 26 de maig de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenge 27 de maig de 10 a 14 h.

INFORMACIÓ: 
Punt d’informació Turística
Parc de can Rafart
Dissabte 26 de maig de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenge 27 de maig de 10 a 14 h.

a prop teu
VILASSAR DE DALT
Visites guiades al patrimoni de Vilassar

GUIDED ROUTES OF  
VILASSAR’S HERITAGE

 INDUSTRIAL VILASSAR
Saturday 26 May 2017, at 17 pm
Meeting point: la Massa theater
Discovery of the footprint of the textile 
industry in Vilassar starting at la Massa theater, 
visiting the factory of Can Manyer, which has 
the biggest hydraulic pavement surface in 
Catalonia, and wandering through streets of 
cases de cós. 

 ROMAN VILASSAR
Sunday 27 May 2017, at 11 am.
Meeting point: Vilassar’s Roman Ovens
Discovery of the industrial enclosure of the 
Fornaca with three ceramic ovens which were in 
operation until the Third Centruay CE. 

Free visit with preregistration at  
turisme@vilassardedalt.cat or at the tourist 
information tent. 

 OPEN DOOR DAYS IN HERITAGE SPACES 
 
Can Manyer Library
The biggest hydraulic pavement surface in 
Catalonia
Saturday 26 May from 10 am to 2 pm and from  
5 to 8 pm.
Sunday 27 May from 10am to 2 pm.

Archival Museum of Vilassar 
Archaeological permanent collection
Saturday 26 May from 10 am to 2 pm and from  
5 to 8 pm.
Sunday 27 May from 10 am to 2 pm.

TOURIST INFORMATION POINT
Can Rafart Park
Saturday 26 May from 10am to 2 pm and from  
5 to 8 pm.
Sunday 27 May from 10am to 2 pm.

SAMARRETES,  
LLIBRES, TOTEBAGS…

Vine a veure’ns a la nostra botiga a la plaça i fes-te amb tot!
Compra-ho a Plaça Vila i als punts d’informació

VINE A REVELA’T 
NO ET QUEDIS SENSE LA TEVA ENTRADA

PREUS

ENTRADA EXPOSICIONS de l’11 al 27 de maig
(Caps de setmana) de 10 h-21 h
30 exposicions
7 € a taquilla     anticipat 6 €

EXPOSICIONS (10 h-21 h) + VISITES COMENTADES
(26 de maig a les 11 h i 17h i 27 de maig a les 11 h)
15 € a taquilla     anticipat 13 €

ESCENA FOTOLLIBRE 19 maig, 11 h a 20 h
Lectures de fotollibres + Xerrades + Debats 
+ Foto Book jockey
25 € a taquilla     anticipat 22 €

ENTRADA GENERAL 26-27 maig
Entrada exposicions + Demostracions + Xerrades
30 € a taquilla     anticipat 25 €

TOTAL REVELA’T
Entrada exposicions + Visites comentades + Escena fotollibre
+ Entrada general 26-27 maig + Masterclass Luther Gerlach
Regal: llibre Revela’T 2018
60 € a taquilla     anticipat 55 €

Carrer d’Aragó, 420, 08013 Barcelona
932 50 83 75
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Col·laboradorsPatrocinadors

ComunicacióAgraïments

VILASSAR DE DALT DE L’11 AL 27 DE MAIG

El festival de fotografia analògica
més important del món.  

 Exposicions, tallers,
mercat, xerrades...
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