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El Festival de Fotografia d’Imaginària centra la 

seua 18a edició en els autors i autores 
El festival programa 37 mostres expositives, 24 a Castelló de la Plana i 13 en diferents 

localitats de la província 

Enguany el festival de fotografia, que compta amb el suport del Consorci de Museus de la 

Comunitat Valenciana i de l’Ajuntament de Castelló, se celebrarà entre el 30 d’abril i el 31 

d’octubre a la ciutat de Castelló i 13 localitats de la província 

Imaginària Photography Festival 2021, organitzat per la Universitat Jaume I en el marc del 

programa UJI-encultura, arriba enguany a la seua majoria d’edat, una edició encara marcada 

pel condicionant de la Covid-19 i l’impacte que la situació de pandèmia provoca en tot el sector 

cultural i que es caracteritzarà per una participació més significativa d’autors i autores 
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locals per a fer costat així a les persones que desenvolupen la seua activitat professional prop 

de l’àmbit d’actuació del festival i respectar la creació de proximitat. 

El festival, que enguany s’estendrà des del 30 d’abril al 31 d’octubre, amb dos períodes més 

marcats entre maig i juliol i setembre i octubre, presenta una completa programació de 37 

mostres expositives: 24 a la ciutat de Castelló de la Plana i 13 en diferents localitats de la 

província: Almenara, Benicarló, Benicàssim, Morella, Sagunt, Segorbe, Vilafranca, Vila-

real, Vistabella del Maestrat i Viver. 

Inauguració 

L’acte d’inauguració ha tingut lloc hui 30 d’abril en la Llotja del Cànem amb l’exposició 

Cuadernos de viaje, del Premi Nacional de Fotografia 2015 Juan Manuel Castro Prieto, un viatge 

per rostres inoblidables i paisatges evocadors que alimenten la memòria de l’autor i l’amor pel 

seu ofici. A més, el dissabte 1 de maig a les 11 hores s’ha programat una trobada amb l’autor 

d’aquesta mostra en el Menador espai cultural. 

A la inauguració ha assistit la vicerectora de Cultura i Relacions Institucionals, Carmen Lázaro; 

la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Castelló, Verónica Ruiz; la diputada de Cultura de la 

Diputació de Castelló, Ruth Sanz; el gerent de la Fundació Dávalos-Fletcher, José Vicente 

Ramón, i el delegat territorial a Castelló de l’Institut Valencià de Cultura, Alfonso Ribes. 

Carmen Lázaro ha assenyalat que «germen és sens dubte la paraula motora d’aquesta 

edició del festival perquè la situació provocada per la COVID-19 obliga, com a projecte 

sociocultural, a ser més sensibles i oberts cap al territori i a posar-nos a la disposició dels autors 

locals i de la producció cultural de proximitat». En aquest sentit, ha explicat que, de les 37 

exposicions programades, 22 han sigut realitzades per persones que són o viuen en l’àmbit 

pròxim d’acció de la Universitat Jaume I, «territori que és absolutament fèrtil i receptiu al treball 

que realitza el Servei d’Activitats Socioculturals de l’UJI. Una vegada més, la creativitat i la 

cultura són el germen creatiu i dinàmic que forma part de l’ADN de 

l’Imaginària Photography Festival». 

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont ha 

manifestat la seua satisfacció per «renovar un any més la nostra col·laboració amb l’UJI i 

amb la resta d’entitats impulsores del festival Imaginària, un projecte que ens permet contribuir 

a la vertebració de la província de Castelló a través de la fotografia i del teixit creatiu 

castellonenc» i ha destacat «la capacitat del festival de generar xarxes no sols entre artistes i 

espais culturals sinó també entre els públics, acostant els diferents llenguatges de la imatge en 



el segle XXI». El Consorci de Museus dona suport tant al programa expositiu com les trobades 

i les diferents activitats que es desenvolupen a l’entorn del festival també a través del seu 

programa Cultura Resident en col·laboració amb les residències Co-Net Art i Idensitat. 

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Castelló, Verònica Ruiz, ha destacat també la gran 

presència d’autores i autors de proximitat en aquesta edició d’Imaginària. «Aquesta línia 

de suport al sector cultural i als i les professionals de les nostres comarques és la mateixa 

que seguim des de l’Ajuntament de Castelló i és la que considerem fonamental per a impulsar 

el ressorgiment de la cultura després d’un any molt dur per al sector», ha expressat Ruiz, qui 

també ha posat en valor la col·laboració entre institucions i entitats per modelar un festival 

«de referència».  L’edil ha convidat el públic a gaudir tant de mostres que es fan als espais 

municipals com el Museu Etnològic de Castelló, el Menador o a la Façana del Mercat com a la 

resta d’espais de la ciutat perquè «Imaginària és una mostra de que la cultura continua, que no 

s’atura mai i que genera oportunitats de futur i de creixement i per això hem de ser consumidores 

i consumidors actius i, més encara, si és de propostes de gran qualitat com és aquest festival 

de fotografia». 

La responsable de Cultura de la Diputació de Castelló, Ruth Sanz, ha explicat que ECO Les 

Aules presentarà l’exposició Lo que no se ve, una mostra del fotògraf valencià Jesús 

Montañana que ha investigat i fotografiat els llocs on es va cometre un homicidi per violència 

masclista durant un any a Espanya. La diputada considera «fonamental donar visibilitat a 

aquest greu problema social del qual encara no s’albira un final real». 

Per part seua, el gerent de la Fundació Dávalos-Fletcher, José Vicente Ramón, ha felicitat els 

responsables universitaris del projecte per «aconseguir, en aquests temps tan difícils, una nova 

edició d’aquest magnífic festival d’impressions, sensacions, i reflex de vivències que és 

Imaginària 2021 i que any rere any se supera». 

Finalment, el delegat a Castelló de l’Institut Valencià de Cultura, Alfonso Ribes, ha recordat 

que la seua institució ha estat present en la mostra des de la primera edició, a través del Museu 

de Belles Arts de Castelló, perquè «Imaginària acosta a una bona representació de la 

producció fotogràfica local i a destacats artistes del panorama fotogràfic nacional i ha permés 

forjar, al llarg dels anys, col·laboracions amb artistes, associacions fotogràfiques i institucions». 

EXPOSICIONS 

A més de l’exposició Cuadernos de viaje, que es pot visitar fins al 6 de juny, es podrà gaudir a 

Castelló de la Plana de La magia del número 30, de Laura Avinent (ULALALAU), del 4 de maig 



al 31 d’octubre a l’Àgora de la Universitat Jaume I; Los hijos de los muertos, de Luay Albasha, 

fins al 30 de maig al Menador espai cultural; #Calladita no estás guapa, de Julia Galán, fins al 

16 de maig a la façana del Mercat Central; La promesa, de Dora Lionstone i Cris Bartual, 

i Sand Castle, de Markel Redondo, fins al 27 de juny al Museu de Belles Arts; En mí 

(autobiografía en construcción), de Beatriz Mon, fins al 22 de maig a la Galeria Cànem; Lo que 

no se ve, de Jesús Montañana, fins al 5 de juny a l’Espai Cultural Obert Les Aules; Oxímoron, 

de Tony Tirado, i Un fragment de Riu Sec, d’Agustín Serisuelo, fins al 30 de maig en 

el Museu Etnològic, i Invisible, de David C. Mendoza, fins a l’11 de juliol a la façana del Mercat 

Central. 

El primer període expositiu es completa amb La mirada inmóvil, de Geles Mit, i Narrativas del 

presente: un proyecto de Loop Barcelona del 8 de juny a l’11 de juliol a la Sala Sant Miquel de 

la Fundació Caixa Castelló, i Liminal, de Marta Negre, del 15 de juliol al 31 d’octubre a la façana 

del Mercat Central. També se celebraran durant maig, juny i juliol les 13 exposicions que tindran 

lloc en diferents localitats de la província. 

A partir del 17 setembre, es podran visitar les exposicions Places suffering. The sleeping 

beauties, de Cristian Lipovan, a la Llotja del Cànem; El muro invisible, de Paco 

Poyato, Amorphia, d’Enrique Escorza, Marjales, de Paco García Paterna, i Paterna, la memoria 

del horror, d’Eva Mañez, al Menador espai cultural; Fracture, de José María Rubio Calonge, al 

Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló; Bardo, de Rohan Thapa, en l’Associació 

cultural Cúmul; Castellón Paisajes Resilientes, de Mauro Fontana, a la Sala Zona 3; Retratos, 

una mostra col·lectiva de l’alumnat del mòdul de fotografia de l’Escola d’Art i Superior 

de Disseny de Castelló a l’EASD, i One night, de Jordi Cervera, al Museu de Belles Arts. 

ACTIVITATS 

A més de l’ampli programa d’exposicions, Imaginària 2021 també inclou nombroses activitats 

com ara visites guiades a les diferents mostres i tertúlies amb els autors i autores; la tercera 

edició de les residències artístiques de l’organització Co-Net Art per a la investigació pràctica 

entorn de la imatge fixa i en moviment; una sessió de Photobook Club Castelló, un espai de 

diàleg on compartir, descobrir i gaudir de la fotografia que estarà dedicat als autors i autores 

que col·laboren en el festival; una col·laboració amb el projecte «OAK», que pretén retratar 

la realitat nòrdica; un projecte que inclou tres eixides fotogràfiques per la Marjal; una 

col·laboració amb «Idensitat» per a fer un recorregut pel llit del Riu Sec de Castelló en el qual 

es presentaran les intervencions artístiques de les persones participants en el taller 

Un fragment de Riu Sec, i les Jornades d’Imatge. 



El Festival Imaginària va iniciar la seua marxa en 2003 i està promogut per la Universitat 

Jaume I, a través del Servei d’Activitats Socioculturals del Vicerectorat de Cultura i Relacions 

Institucionals. Imaginària compta amb el suport el Consorci de Museus de la Comunitat 

Valenciana, l’Ajuntament de Castelló, i amb la col·laboració de la Diputació de Castelló, la 

Fundació Dávalos-Fletcher, i l’Institut Valencià de Cultura, a través del Museu de Belles Arts de 

Castelló, entre altres entitats. 

  

 


