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Editorial
Un any més i ja en van 39, el Concurs 
Nacional Sarthou Carreres torna a omplir 
les pàgines de la nostra revista social.

Aquest any amb la doble satisfacció que 
els premiats en aquesta edició siguin 
membres de l’agrupació. La nostra 
felicitació a Carlos Bravo, premi d’honor a 
la millor col.lecció i a Xavier Ferrer, premi a 
la segona millor col.leccio. També felicitar 
a Javi Sales per alçar.se amb el premi a la 
millor col.lecció social.

D’altra banda, vull manifestar també la 
meva tristesa davant certs comentaris que 
ens han arribat sobre possibles tripijocs 
en el nostre concurs.

Com tothom sap, la decisió del jurat és 
obert al públic i els comentaris i opinions 
del jurat es fan en veu alta. És molt 
ofensiu que algú pugui posar en dubte 

l’honradesa dels membres del jurat i de 
l’organització. No és senzill organitzar un 
concurs d’aquest nivell i no és just que es 
menyscabe la moral dels quals treballem 
en l’amb comentaris infundats.

Per a tancar aquesta editorial, vull agrair 
als meus companys la seva inestimable 
ajuda, sense vosaltres això és impossible, 
a l’ajuntament de Vila-real pel seu continu 
suport al fet que la fotografia continuï 
tenint el seu espai a la nostra ciutat i 
finalment a tots els que han participat 
amb les seves obres en aquesta trenta-
novena edició.       

Tony Tirado
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Presentació 

Jurat XXXIX Concurs

El passat 3 de maig, ens vam avançar a la 
data habitual de presentació a causa de 
les eleccions europees, autonòmiques i 
municipals, i vam presentar el Jurat del 
XXXIX Concurs Nacional Sarthou Carreres a 
la Casa dels Mundina, Carmen Rivero, Jose 
Conceptes i Jesús Monterde tres persones 
de diferents parts de la nostra geografia i 
tendències fotogràfiques, reconegudes per la 
seua trajectòria artística i humana.

Ens van mostrar la seua obra i la seua 
manera d’entendre la fotografía, i com és 
natural, diferents en la fórmula d’afrontar els 
processos artistics.

La nostra intenció és portar un jurat equilibrat 
i amb diferents estils fotogràfics, conceptual, 
street, arquitectura, etnològics, autors amb 
un caràcter propi capaços d’aprofundir 
en l’art fotogràfic des de diferents angles i 
visions per a així tallar qualsevol aspecte de 
favoritisme cap a un estil fotogràfic.

Així i tot, sabem que és difícil, però posem 
tota la nostra obstinació a mantenir un 
concurs transparent, net i honrat, cosa que 
poden testificar tots els fotògrafs que al llarg 
d’aquestes 39 edicions han tingut l’honor i el 
plaer de ser JURATS, i de totes les persones 
que han gaudit de les seues deliberacions, ja 
que sempre ha estat un concurs OBERT AL 
PÚBLIC.

Text y fotos: Vicent Dosdà
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Fallo XXXIX Concurs Nacional

Formar part del jurat del Sarthou Carreres és una experiència de la qual aprens a valorar a altres 
fotògrafs des d’una perspectiva diferent, on entren en joc uns valors diferents d’autocrítica. 
Mirar les fotografies sense entrar en prejudicis i analitzar-les molt subjectivament. Això 
et permet forçar la mirada, motiu que aporta riquesa visual. Comentar i valorar amb els 
companys del jurat, és un altre punt notable a destacar, ja que et permet saber com pensen 
persones amb estils dispars al teu.

En definitiva, va ser tot un honor formar part del jurat del Sarthou Carreres de Vila-real. Concurs 
de gran solera al qual tinc molta inclinació i que penso representa el millor fotogràficament 
en l’àmbit nacional.

Jose Conceptes, menbre del Jurat del XXXIX Concurs Nacional Sarthou Carreres



Exposició XXXIX Concurs Nacional

Amb gran afluència d’assistents, el passat dia 14 de Juny es va inaugurar a la Casa de L’Oli 
l’exposició de les obres guanyadores del XXXIX concurs fotogràfic Sarthou Carreres.

Després d’unes paraules del President de l’Agrupació Tony Tirado sobre la qualitat de les 
obres presentades i el desenvolupament del concurs en els últims anys, també va lloar la 
immillorable participació dels autors locals per les distincions aconseguides.

També va tenir grates paraules per al regidor de cultura Sr. Eduard Pérez Arribas, per la 
predisposició mostrada cap a les activitats de l’agrupació, el qual acaba el mandat del seu 
càrrec en aquesta legislatura.

En l’exposició podem veure la col•lecció Guanyadora del premi d’Honor de Carlos Bravo, la 
premiada en primer lloc de Xavier Ferrer i la del Premi social de Javi Sales, a més d’una 
selecció de les obres dels socis que han presentat a aquesta edició.
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PREMI D’HONOR MILLOR 
COL.LECCIÓ, D. Carlos Bravo

Text y fotos: Carlos Bravo



“LA TIERRA FRÍA” 
La col•lecció està formada per quatre fotografies fetes en països de l’est d’Europa. Per a 
mi aquests llocs tenen una estètica molt particular, que m’atrau des de sempre, i quan he 
imaginat aquest territori, al meu cap s’ha dibuixat un entorn de clima i aspecte fred. El títol 
de la sèrie és “La Tierra Fría”i amb aquestes fotografies no només he intentat documentar 
breument aquest lloc, també mostrar el que jo sempre he imaginat.
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PREMI SEGONA MILLOR 

COL.LECCIÓ, D. Xavier Ferrer 

Texto y fotos: Xavier Ferrer



Estación de Svoge

Mes de desembre, estació de tren de la localitat de Svoge (Bulgària) una copiosa nevada 
embolcallava l’atmosfera de l’estació. Els raïls semblaven línies a l’infinit sobre el mantell 
blanc de la neu. A l’interior de l’estació la gent esperava al resguard del fred l’arribada del 
pròxim tren i al bar no deixaven de servir el típic aiguardent de la zona.

Tot això i el fotògraf  han aconseguit que la col•lecció de díptics causen impacte sobre el Jurat 
per a atorgar-li el 2n premi a la col•lecció.
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PREMI MILLOR COL.LECCIÓ D’AUTOR 

SOCIAL, D. Javier Sales
Text y fotos: Javier Sales



“Arquitectures” és la intenció d’unificar ciutats i pobles a través de diversos 
enquadraments arquitectònics amb detalls cromàtics de taques de color presents en 
l’escena. Les quatre imatges seleccionades per al concurs formen part d’una llarga 
col•lecció que continua creixent amb el pas del temps. Una forma d’unificar viatges i 
records sense relació aparent.
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PROJECTE MISATGE EN UNA BOLTELLA

AUTORS: Alberto Martinez, José Cintas, Arcadio Vidal, Carlos Alba, Carlos Amiguet, Carlos Bravo, Carlos Poveda, Javi Sales, Joaquin 

Izquierdo, Jose Gresa, Jose Mª Rubio, Jose Miguel Ros,Juan Cortes, Pilar Sampedro, Ramón Claramonte, Ricardo Badenes, Tony 

Tirado, Vicent Dosdà, Xavier Ferrrer

Que la fotografia és un art, no tenim dubte els que la utilitzem com a mitjà d’expressió, 
per això no dubtem ni un instant a participar en aquest projecte que combina diverses 
disciplines artístiques.
Rosana Aparici, la instigadora d’aquesta idea, ens va explicar que volia combinar d’una 
banda la creativitat de diferents artistes plàstics de Castelló plasmant el seu art en 
una simple botella, i reforçar-la amb una fotografia inspirada per aquesta a criteri del 
fotògraf.
En aquest projecte han participat 19 fotògrafs de la nostra agrupació i el resultat ha 
sigut espectacular. L’exposició itinerant passarà per diferents poblacions de la nostra 
província. Espere que tingueu l’oportunitat de veure-la.



Abril,  Lligueta 
Denúncia social

1r Premi 
patrocinat per AF 
Sarthou Carreres

Carlos Alba

2n Premi 
patrocinat per Restaurant 

Casino
Tony Tirado

3r Premi 
patrocinat per Vinoteca 

de la Vila 
Antonio Alvarez
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Maig, Lligueta 
L’abstracció

1r Premi 
patrocinat per AF 
Sarthou Carreres

Carlos Alba

2n Premi 
patrocinat per Restaurant 

Casino
Tony Tirado

3r Premi 
patrocinat per Vinoteca 

de la Vila 
Manolo Tirado



 1r Premi 
patrocinat per AF 
Sarthou Carreres
Jose Mª Rubio

2n Premi 
patrocinat per Restaurant 

Casino
Arcadi Vidal

3r Premi 
patrocinat  per Vinoteca 

de la Vila 
Xavier Ferrer

Juny, Lligueta 
La vellesa
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S’estan preparant altres activitats que estan sense confirmar abans del tancament de 
la redacció de la revista. Informarem d’aquestes a través de correus electrònics.

Sopar d’estiu

juliol

DV                   hora

día 12           20:30              

Lloc
Llum de Tol

Tradicional sopar 
de germanor en la 
residència d’estiu 
del nostre soci 
Carles Amiguet.

Lligueta mensual 
amb el tema 
“L’espai negatiu; 
dóna-li importància 
a l’espai que queda 
darrere del primer 
pla”

Tradicional “Dia de 
la Foto” a les festes 
de la Mare de Déu 
de Gràcia

Projecció del 
documental 
“Fotògrafs 
del National 
Geographics” i 
sopar de “Pa i 
porta”.

Projecció 
documental 
setembre

Día de la Foto

setembre

Lligueta mensual

juliol

DV                   hora

día 12          22:00

Lloc
Llum de Tol

DS                  hora

día 7             10:30

DV                   hora

día 20           20:30

Lloc
Seu Agrupació

Lloc
Casa dels Mundina

Ligueta         mensual

setembre

DV           hora

día 20           22:00

Lloc
Seu Agrupació

Lligueta mensual 
amb el tema 
“La pitjor foto; 
mostra’ns la teva 
pitjor fotografia”

Fe d’errates

En l’anterior número 120, en la lligueta de març amb el 
tema Street, atribuïm el tercer premi a Arcadi Vidal, quan 
en realitat el tercer premi corresponia al nostre soci PEP 
ALBERT. La qual cosa lamentem, rectifiquem i des d’ací li 
demanem disculpes.
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José Cintas


