NOTES D’INTERES
VOCALIA DE CONCURSOS I EXPOSICIONS
Es comunica als socis que formen part del cos de jurats de l’AFC, que a partir del 1
de gener del 2011, aquells que declinin més de tres vegades realitzar algun veredicte
o no participessin en més de tres a l’any, es procedirà a donar-los de baixa en el cos
de jurats.
Ferran Moran
President del cost de jurats

TALLER D’OBJECTES TRANSPARENTS I REFLECTANTS
(Gratuït per als socis) Per Pere Romero
22 de gener de 10,00h. a 13.30h.
TEMARI
Objectes transparents
Muntatge de la taula de treball
Llum de fons i llum de l’objecte
Equilibri de les llums
Provocar ombres o brillantors
Tractament amb Photoshop

Objectes reflectants
Construcció d’una campana de
llum
Dibuixar detalls
Matisar brillantors
Tractament amb Photoshop

VISITA A EUGENI FORCANO
El passat dia 28 de desembre vaig anar a
fer una visita al benvolgut soci i amic Eugeni Forcano a casa seva, per lliurar-li el
diploma de l’Agrupació Fotogràfica de
Catalunya en reconeixement dels seus 60
anys com a soci de la nostra entitat.
A pesar de que Eugeni Forcano es troba
delicat de salut, està molt actiu i amb
ganes de treballar; perquè segons em va
dir, te quatre exposicions en projecte
força interessants: “A la sombra seductora
de Josep Plá” que s’exposarà a Canet de
Mar. “Banyoles un dia de mercat” que
s’exposarà a Banyoles. “Festa Major”
amb textes de Josep Mª Espinás que possiblement s’exposarà al Palau de la Virreina de Barcelona. Per últim, “Josep Plá
vist per Eugeni Forcano” que pot ser que
s’exposi a la embaijada Blanquerna de la
Generalitat a Madrid.
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També em va comentar que el Museu
Domènec i Muntaner de Canet de Mar, li
dedicarà una sala permanent per les
seves exposicions; per tant, en horabona
i sort amic Eugeni.

José A. Andrés Ferriz
A g r u p a c ió Fo t o g r à f ic a d e C a ta l u n y a
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Desprès de les festes de Nadal; on els
esmorzars, dinars, berenars i sopars
amb les famílies, amics, companys de la
feina, etc. que a més de sortir de la rutina diària dels menjars sent més abundants; a sobre, els torrons, pastissets,
etc. etc. i fent sobretaules més llargues
de l’habitual, el resultat és que tots
aquests moments extraordinaris de:
joia, gresca i alegria, d’alguna manera
acaben passant factura al cos i a la butxaca; per tant, el més adient, és qüestió
d’anar tornant poc a poc a la normalitat
fent qualsevol activitat física per mirar
de començar el nou any ja en plena
forma, encara que la part econòmica
trigarem una mica més en arribar a recuperar-la; ja que s’ha fet el sorteig de
Nadal i com cada any la sort no ens ha
acompanyat; per tant, els problemes
econòmics que es tenien que suavitzar
una mica, seran els mateixos, i com
que la sort no ha estat de la nostra part,
seguirem com cada any superant un
obstacle darrere d’un altre. Ara ens
queda allò de: el proper any segur que
si ens toca.
Us recordo que el proper dia 29 de
gener celebrarem l’Assemblea General
Ordinària de la nostra Agrupació. Ja ha
passat un any des de que vaig decidir
prendre les regnes de l’entitat i per damunt de tot vull donar les gràcies als
membres de junta que van acceptar fer
aquest camí amb mi. Uns han treballat
de debò dia a dia desenvolupant el seu
compromís i ajudant als altres que per
problemes de malalties, estudis o feina,
no han pogut portar a terme com haguessin volgut, les seves “obligacions”, i
poso obligacions entre cometes, perque
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sobre aquestes estén totes.
Nosaltres entèm fent aquesta feina voluntàriament, i si no estiguéssim nosaltres haurien de ser altres; doncs que per
funcionar qualsevol entitat es necessita
gent que estigui al capdavant; però ho
torno a dir: per sobre de tot, està la família, la feina, els estudis i qualsevol
problema personal sigui el que sigui.
També dono les gràcies als socis que
han portat a terme diferents activitats i
als que s’han ofert a ajudar en les vocalies. Penseu que prou feina tenim per
que tot vagui sortint com desitgem; per
tant qualsevol ajuda que ens vingui,
sempre serà benvinguda. De la mateixa
manera que si algú te la necessitat de fer
qualsevol comentari o queixa, estem a
la vostra disposició; perquè, per descomptat que tothom té el dret d’opinar
i expressar els seus pensaments o dubtes, però parlant en el lloc i moment
més adient. Heu de tenir en compte que
aquí venim per passar una estona parlant de FOTOGRAFIA i coses agradables deixant els problemes penjats fora
per que tot estigui dintre d’una bona
cordialitat procurant evitar malentesos i
envoltar-nos d’un bon ambient; per
tant, com que hauran baixes i dimissions, espero que algú s’ofereix per ocupar càrrecs o com a mínim per ajudar.
Qualsevol oferiment o ajuda que vingui,
se miri com se miri, serà beneficiós concretament per la nostra entitat.

José A. Andrés Ferriz

A g r u p a c ió Fo t o g r à f ic a d e C a t a l u n y a

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA
D’acord amb el que està previst en els estatuts de l’entitat. Es convoca a tots els
socis a l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el dissabte 29 de gener
del 2011 a les 18 hores en primera convocatòria i a les 18,30 hores en
segona, si no hi hagués el suficient nombre de socis, amb el següent:

ORDRE DEL DIA
Lectura per a la seva aprovació, si s’escau, de l’ Acta de l’Assemblea General Ordinària anterior.
Informe del President.
Proposta del Consell Directiu.
Lectura i examen de l’estat general de comptes. Estudi i aprovació, si s’escau, del
pressupost general i el seu finançament per a l’exercici del 2011
Renovació de càrrecs del grup 1 que hagin quedat vacants per cessament o dimissió.
Suggeriments de caràcter tècnic, artístic o administratiu.
Precs i preguntes.
VºBº
El President

J.A. Andrés Ferriz

La Secretaria

Rosa Bosch

CONSELL CONSULTIU
La reunió del Consell Consultiu serà el dia 25 de Gener de 2011 a les 18.00 h.

CONSELL TÈCNIC
La reunió del Consell Tècnic serà el dia 26 de Gener de 2011 a les 19.00 h

A g rupaci ó Fotog r à fi c a d e Ca ta l unya
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FANTASIES D’AHIR I D’AVUI
DE L’AUTOR JOSEP LLUÍS ROIG
El passat dia 3 de desembre el nostre
amic i consoci Josep Lluís Roig ens va
presentar a la sala “Bruno Argemí” un
conjunt d’imatges de la seva llarga trajectòria fotogràfica amb el títol de “Fantasies
d’ahir i d’avui”.
En Josep Lluís és soci de l’Agrupació des
de l’any 1971. Ha estat molts anys al servei d’aquesta casa, com a membre de la
Federació Catalana així com del Cos de
Jurats. Aprofito l’avinentsa per comentar
que va ser un dels monitors que em va
fer les primeres classes de revelatge quan
vaig ingressar com a soci. I a quí estem
molts anys després.
Fotògraf professional, ha publicat diferents llibres, guies turístiques, plànols temàtics sobre Gaudí, el Modernisme, el
Gòtic i el Romànic i un gran treball sobre
d’il·luminació de la Sagrada Família impactant. En el seu currículum inquiet hi
ha tres Navarros i la Medalla d’Or de
l’A.F.C. de l’any 1978, la derrera que es
va donar com a màxim guardó.
En aquesta exposició en Josep Lluís ens
ha volgut convidar a l’impacte visual d’unes imatges creatives fetes amb mitjans
casolans, un petit plató i, els estris del laboratori i, fent-nus remuntar més de tres
dècades enrere quan encara no existia el
Photoshop. Veritablement quan hom
entra a la sala per mirar les fotografies, la
primera impressió que té es que estan
fetes amb aquest nou sistema.
Cal imaginar-se l’efecte final de les 50
obres exposades. Comentaré algunes
d’ekkes, l’espai mana, dins el meu guió
particular si bé totes tenen una particular
descripció.
Una imatge triplicada d’un mateix negatiu forma un llarg laberint. A la part esquerra un cos femení (sense rostre)
assegut en descans i en la part central el
cos arrossegant-se en les tres dimensions
per trobar una sortida amb uns espirals
al fons del laberint. De pel·lícula de suspens.
El cas d’una petita figura, que gràcies a
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una il·luminació artificial amb papers de
colors i uns núvols fabricats de cotó ésconverteix en una delicada ballarina
executant una pirueta en mig d’un paisatge màgic. Tanquem els ulls i ens imaginem … el llac dels cignes.
Una imatge surrealista: una persona
adulta nua dins una ampolla de vidre

A g r u p a c ió Fo t o g r à f ic a d e C a t a l u n y a

amb posició de fetus.A l’exterior dues
imatges amb les cares cadavèriques, potser esperant que surti… jo no ho faria.
Un muntatge simètric molt ben pensat i
realitzat.

Podria ser una partida d’escacs entre la
vida i la mort?... Sembla de pel·lícula. El
Setè Segell. Una habitació molt gran,
sembla la d’un col·legi, moltes finestres,
unes cadires al fons, unes figures sense
rostre vestides de negre i ensenyant les
mans, en primer pla la figura d’un nen
amb una d’aquelles bates escolars a ratlles com les dels col·legis estatals duna
època passada. La solitud del nen queda
patent dins la gran habitació.
I per últim… un paisatge crepuscular,
amb el cos nu d’una dona, tapant les
seves parts untimes amb un vel blanc fins
la cintura…. caminant vers l’horitzó amb
una il·luminació impactant: Horitzons llunyans.
Felicitem l’autor Josep Lluís Roig i l’emplacem a que torni a ensenyar-nos properes “Fantasies d’ahir i d’avui” en una
altra exposició.

Un taulerd’escacs, l’arbre que dóna vida,
un personatge enigmàtic i un fons de núvols envoltant els tres elements.

Jordi Borrell

A g rupaci ó Fotog r à fi c a d e Ca ta l unya
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ENTREVISTA
Josep Lluís Roig
La meva feina al món de l’arquitectura m’ha ajudat a fer les meves creacions
Josep Lluís Roig és un dels nostres socis veterans, un mestre de la fotografia analògica i un
professional, que com a tal ha treballat durant
molts anys, fent de la seva afició un mitjà de
vida. A més dels nombrosos catàlegs, revistes,
llibres i guies turístiques publicats, sempre ha
buscat temps per fer el tipus de fotografia que
li agrada, la FOTOGRAFIA CREATIVA. Ens
mostra a la seva exposició els seus èxits en
aquest camp.
En primer lloc he de confessar la
meva gran sorpresa en saber que les
imatges de la teva exposició són
analògiques. Totes ho són?
De les 50 obres exposades, 42 són analògiques i 8 son digitals. El dia de la inauguració ja vaig dir a la presentació que
intentéssiu trobar quines pertanyen a les
diferents modalitats. Algú ha sabut trobar-les.
Sempre pregunto als fotògrafs que
vénen del món analògic si els ha
estat molt difícil canviar el xip al digital.
Més que difícil ha estat una necessitat.
Quan varen començar a sortir les primeres càmeres digitals molts fotògrafs van
veure com la seva feina baixava. Va ser
el meu cas i vaig haver de reciclar-me. Jo
vaig enfocar el meu treball cap el món
editorial.
Creus que dominant Photoshop
podem suplir la creativitat?
La creativitat és una cosa que la portes
dintre del teu cap i el Photoshop quan el
domines és una eina que et facilita la realització d’aquesta creativitat. Si els fotògrafs saben aprofitar aquesta eina els pot
ajudar molt per segons quins tipus de feines. Per exemple, jo que faig molta
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fotografia d’edificis i interiorisme, si
abans sortia amb una càmera Sinar amb
plaques 9x12 amb la qual podia corregir
la perspectiva abans de disparar la placa,
ara amb el Photoshop vaig a Edició,
Transformar perspectiva i ho soluciono.
El 1979 vas aconseguir una medalla
d’or que va ser l’última que es va
donar d’or de veritat, com es va
poder llegir al Butlletí de juny d’aquell any. Què se sent en ser el millor entre els millors?
Ja m’agradaria ser el millor entre els millors. Jo sóc un més dels fotògrafs autònoms que treballa sol i lluita dia a dia per
fer la millor foto a gust del client. Si ell
està content i em paga bé, jo mateix em
puntuo, primer, segon o tercer premi com
si em presentés a un concurs.
Sé que els teus treballs analògics
els feies amb una Mamiya 6X6.
Com és el teu equip actual?
Per fer les fantasies amb dobles i més exposicions sobre el mateix negatiu sí que
utilitzava la Mamiya C-33 de 6x6, però
també treballava amb una Asahi Pentax
Spotmatic. Després ja em vaig passar a
la Nikon F-90X amb pas universal i a la
Brónica de 4x6 quan necessitava un format més gran.
A g r u p a c ió Fo t o g r à f ic a d e C a t a l u n y a

Totes aquestes càmeres encara les conservo i també les utilitzo. Actualment el
meu equip digital és molt simple, tinc
dues compactes, la Sony T-1 i la Canon
G-9. Per la feina que faig actualment no
necessito més. És molt important comprar l’equip adient a la feina que has de
realitzar. Jo ara per la meva feina no necessito anar tan carregat.
Si amb els mètodes antics feies
aquests treballs, trobes ara cap
límit a la teva creativitat quan et
poses davant l’ordinador?
Quan domini i conegui totes les possibilitats que té el Photoshop, i si continuo tenint les ganes i la inspiració de sempre, el
que sí sé és que la meva creativitat la
podré realitzar molt més fàcilment que
amb la fotografia analògica.
Ets autodidacta o has pogut estudiar en algun moment de la teva
vida?
Els meus inicis fotogràfics de debò van
ser quan l’any 1971 vaig fer el curs d’iniciació a la fotografia de l’Agrupació. Després em van inspirar el Joan Minguell i
l’Eugenio Forcano, socis de l’entitat, i
vaig estudiar a l’Escola Industrial. Anys
més tard amb els inicis del digital vaig
haver de reciclar-me, li vaig demanar a
un bon amic tècnic en ordinadors i en l’edició de llibres que m’expliqués com
podia jo realitzar la feina que feia ell, i
amb unes classes em va ensenyar com fer
la maquetació d’un llibre amb dos programes, un era el Photoshop i l’altre el
QuarkPress. Abans eren moltes hores de
cremar paper al laboratori i ara són moltes hores davant l’ordinador.
Sé que alguns alumnes de fotografia
de l’IEFC llegeixen el nostre Butlletí. Segur que es sorprendran en
saber que aquestes imatges teves
són fruit de tres o quatre exposicions sobre el mateix negatiu.
Encara que la meva afició a la fotografia
A g rupació Fotog r à fi c a d e Ca ta l unya

comença de molt petit, quan la meva
mare em va regalar una Werlisa color, jo
he treballat molts anys al món de l’arquitectura i això m’ha ajudat a fer les meves
creacions. Les realitzava de la manera
que avui en diem “capes”, diverses preses sobre el mateix negatiu o diferents negatius junts posats a l’ampliadora. Quan
tenia una idea la dibuixava sobre un
paper i la guardava per quan arribés el
moment de realitzar-la.
Ens podries explicar breument el
procés?
Cada imatge te un procés diferent, però
be, intentaré explicar-te la foto de la portada. Tenim tres fotografies, el túnel de
l’estació d’autobusos, el bust de la dona
i la foto del nu estirat. Vaig fer un collage
de les tres fotos i les vaig reproduir. A
sobre d’aquesta nova foto vaig posar dos
cubs de vidre transparent i finalment vaig
tornar a reproduir-ho tot, col·locant davant de l’objectiu un filtre kenko mirage.
Com tot això ho faig amb negatiu, he
d’esperar el
resultat final
després de
revelar
el
material. El
resultat pot
ser sorprenent.

No vull omplir l’espai
disponible amb paraules, prefereixo ferho amb les teves imatges. Però que sàpigues que estem impacients per veure el
que ets capaç de fer amb una eina com
Photoshop. Segur que ens sorprendràs.
Pere Romero
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EXPOSICIÓ COL·LECTIVA

PROJECTE- 50

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA TALLER D`ARTS I OFICIS DE BERGA

Aquests últims dies de novembre de
2010, s’ha exposat a la nostra sala, la
Col·lectiva de l’Agrupació Fotogràfica
de Berga i que, com caracteritzen les exposicions de autors varis es composen
de temàtiques, estils i tècniques del més
variat espectre artístic i creatiu.
De vegades, obres de notable qualitat intrínseca, deixen d’assolir cotes més altes,
per un deficient acabat final. Aquest és el
cas de la fotografia obtinguda probablement al Sud Est asiàtic en que, el deficient
muntatge de la copia i el pas-partuot, ha
produït unes desagradables arrugues que
malmeten el que hagués pogut ser una
notable obra fotogràfica.
Si deixem de costat una dotzena d’obres
menors, la resta de la mostra ens agrada
per la varietat que posseeixen, com eh
dit abans, les exposicions col·lectives i la
imaginació que alguns autors posen de
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manifest en les seves obres.
Els retrats exposats, ens donen una bona
mostra de que el rostre humà sempre està
pressent i admirat si ha estat el resultat
d’una concepció elaboració i acabat final,
com ha estat la dotzena d’obres d’aquesta temàtica. Dos escenes de ball,plenes de dinamisme i d’una plàstica
exquisida. Tota la força i la potencia possible en una dona alça’n una pedra de
100 quilos, ens impressiona en aquesta
fotografia . Un bell interior amb dona, finestra i mirall ens deixa una plàcida sensació de serenor. Ambient sòrdid amb
aquella antiga màquina d’esmolar i unes
velles botes. Contemplem també una
enigmàtica escena molt ben realitzada
amb dona i gos en un llarg passadís.
La natura està representada per un bell
enquadrament d’uns cims d’alta muntanya, sembla que de l’Himalaya.
A g r u p a c ió Fo t o g r à f ic a d e C a t a l u n y a

Les manipulacions de Photoshop també
estan presents en la mostra. Una habitació amb un entarimat descarnat, nomes
possible amb les noves tècniques digitals,
també utilitzades en altres obres de l’exposició.

Una potent imatge d’unes mans agafant
una pilota de futbol, tanquen aquesta
mostra fotogràfica de l’Agrupació Fotogràfica de Berga que hem gaudit, aquests
darrers dies del mes de novembre.
A g rupació Fotog r à fi c a d e Ca ta l unya

Francesc Bedmar
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Flickr es probablement el millor lloc on trobar, carregar o descarregar fotos de qualsevol tipus i procedència, sempre respectant les regles de l’administració de flickr i els
drets dels usuaris.
O com diuen els seus creadors:
Flickr es casi con seguridad el mejor sitio de fotos de todo el mundo.
Podem trobar tres mil milions de fotos de tot el mon, i tots els fotògrafs que volen
donar se a conèixer tenen la seva finestra aquí perquè pot funcionar com la URL personal de qualsevol fotògraf. Com no, també de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya,
i es poden veure algunes fotos d’exposicions, d’alguns dels actes celebrats i també
participacions amb alguna foto dels seus membres, que han volgut compartir les en
la pàgina de l’Agrupació.
Si aneu a aquesta adreça
http://www.flickr.com/groups/agrupaciofotograficadecatalunya/
trobareu el Grup de la AFC a flickr:

Agrupació Fotogràfica de Catalunya
Aquí trobareu enllaços a membres, a agrupacions amigues, i comentaris de tot allò
que sigui d’interès pel soci.
Aquestes son les principals diferències de flickr, amb la web de la agrupació i amb la
pàgina de Facebook :
1. Informació corporativa i foto d’arxiu
El millor lloc on trobar aquesta informació es a la web.
2. Anuncis d’actes
Tot i que formalment estan descrits en els butlletins també carregats a la web, es pot
imprimir el dinamisme d’Internet a flickr i a Facebook. A flickr es poden comentar i
discutir totes les activitats però tenim també una pàgina a Facebook, que es un bon
punt de trobada per xerrar de l’agrupació, de events, de nosaltres.
3. Reportatges d’actes
Tot i que formalment estan descrits en els butlletins, només es poden comentar i discutir a flickr i a Facebook.
4. Compartició de fotos dels membres
Amb caire fotogràfic i seriós, només es poden carregar i discutir a flickr. Donat la gran
varietat de atributs que se li poden donar a les fotos, poden ser vistes i comentades
per tothom o només per la família.
Les fotos carregades a Facebook tradicionalment es consideren més com pròpies de
l’activitat en societat (dinars, bodes, natalicis).
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5. Foros de discussió
Amb la privacitat del grup, ara per ara només es poden generar i seguir a flickr. Facebook te fama de ser un lloc amb molt poca privacitat, que es lo que li ha donat per
altra banda el tremenda èxit quan a la expansió de notícies.
6. Butlletí
Sols pot trobar-se a la web
Per anar a Flickr, la web te a “Enllaços”, un adreçament preparat. S’està preparant
l’enllaç també per Facebook.
Benvinguts/des a les tres finestres a Internet!.
Web: http://www.afc.cat
Flickr: http://www.flickr.com/groups/agrupaciofotograficadecatalunya/
Facebook: http://www.facebook.com/album.php?profile=1&id=137910692893789
Aquesta informació ha estat preparada per en
Manel Garcia i en Salvador Atance).

SOTMETRE LES FOTOS A UN JURAT
Fil de conversa a Flickr
Des del mes d’octubre estem portant a terme una activitat a Internet consistent en
presentar fins a dues fotos al mes, a uns jurats per tal de demanar la seva opinió
qualificada.
No es tracta d’una competició. Es persegueix l’aprenentatge com a subproducte de
les opinions que les nostres fotos despertant en els jurats. Les opinions sempre
seran constructives i formatives i encaminades a la millora dels treballs fotogràfics.
Es una activitat “tancada” als socis i a alguns altres invitats que esperem que acabin
sent-ho ben aviat. Des de fora dels autoritzats no es pot veure la conversa ni carregar fotos per demanar l’avaluació.
Els jurats col·laboradors actuals son
-en Miguel Parreño
-en Manel Maya
que estan expressant la seva opinió front els treballs presentats i que en ocasions
il·lustren amb reproduccions de les seves recomanacions, sobre l’obra sotmesa.
No hi ha dubta que tots nosaltres ens podem veure beneficiats dels comentaris que
també podem fer extensius a d’altres fotos del nostre fons, diferents a les sotmeses.
La via per accedir es
-obtindre la membresia de Flickr (www.flickr.com/)
-carregar fotos a ser mostrades (pàgina personal)
-demanar l’ ingrés al grup de l’AFC (http://www.flickr.com/groups/agrupaciofotograficadecatalunya/)
-participar en el fil corresponent al mes vigent
-consultar les opinions dels jurats el mes següent
Info preparat per S.Atance
A g rupació Fotog r à fi c a d e Ca ta l unya
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NOU ESPAI
PETITS PAISATGES

De l’autora Hortènsia González.
L’Hortènsia, ens ha presentat al Nou
Espai una exposició de fotografies realitzades en el bell Parc Natural del Cap de
Creus.
Es la primera vegada que l’Hortènsia, ens
presenta un treball realitzat amb molta
cura i amb una temàtica diferent a lo que
habitualment veiem.
Aquets “PETITS PAISATGES” algú pot
pensar que la majoria de les fotografies
“tot son pedres”, però no es així l’artista
es ensenya amb un gran detall, les formes, els colors i les textures d’ aquestes
pedres. És evident que per poder copsar
aquestes imatges, ha tingut que passejar,
mirar amb cura i anar composant, l’ unitat temàtica de les fotografies, a més de

pensar en els moments millors de les
llums (segons comenta, va ser en dia
núvol, el que li va permetre no tenir uns
contrastos que li privessin, d’obtenir unes
fantàstiques textures).
Tècnicament penso que l’Hortènsia ha
aconseguit un treball molt ben realitzat,

amb una qualitat exquisida i un bon gust
en la presentació de la seva obra, però
crec , que potser, alguna de les fotografies
exhibides, podrien tenir un enquadrament una mica més agosarat. També li
diria que hi ha alguna fotografia, que no
tindria que estar en l’exposició dons
trenca la unitat temàtica de la mateixa. A
vegades més val quedar curts de fotografies, que posar-ne alguna per omplir.
No vull que l’autora pensi que amb
14
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aquesta crítica no valoro tot el seu bon
treball, però con que es la primera vegada que ens demostra el seu talent en
una exposició, cal dir les coses, i així en
la propera, els resultats seran encara millors.
A g rupació Fotog r à fi c a d e Ca ta l unya

Amiga Hortènsia, des de la primera vegada que ens vàrem conèixer a l’Agrupació i que vas fer un curs de fotografia
analògica amb la Lidia Llacer i amb mi
com a professors, la teva progressió ha
estat constant, es per això que a pesar de
les meves crítiques, (son les meves opinions) et felicito sincerament i et demano
que aviat ens ensenyis nous treballs, que
sens dubte, els afeccionats a la fotografia
t’ho agrairem.
Antoni Civantos
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NOU ESPAI
“SOLAS I SOLOS”
DE L’AUTORA EMILIA ECHEZARRA
El passat dia 12 de novembre vàrem tenir
el plaer d’inaugurar una magnífica exposició fotogràfica de la nostra consòcia i
amiga Emilia Echezarra que duia per títol
“Solas i solos”. Una col·lecció de fotografies, la majoria en blanc i negre i algunes
virades o amb un petit toc de color, que
reflecteixen la situació de solitud que pateix aquesta nostra mal anomenada “societat de la comunicació” .
L’amiga Emilia és llicenciada en Belles
Arts i Pintura, actualment exerceix de
professora de dibuix. Sempre ha treballat
en el món de la pintura i després del naixement dels seus fills va decidir experimentar en altres formes d’art, decantant-se
per la fotografia. En el seu cas, la fotografia li ha servit com a complement indispensable de la pintura. Ella és una artista
multidisciplinària, atenta a les noves tècniques com per exemple el photoshop i a
més de la tècnica ha volgut aprofundir en
temes fotogràfics que l’ajudin a entendre
més als essers humans.
Aquesta és la seva primera exposició fotogràfica en solitari i hem comprovat que
ademés de dominar molt bé la tècnica
també té un bon ull fotogràfic i molta sensibilitat per triar personatges interessants,
retratant-los sense que se’n adonin i així
el resultat dels seus retrats són espontanis
, mirar-los ens resulta un exercici de
bones sensacions, ens preguntem, ens
identifiquem en algunes de les seves accions i pensem com hi ha solituds buscades i d’altres que resulten forçades.
Comentaré les imatges que més m’han
agradat:
16

A l’interior d’un cafè veiem un home jove
assegut i pensatiu. Espera a algú?, ha vingut per passar una estona sol? Està reflexionant sobre la seva vida?. Crec que és
un retrat molt enigmàtic.

A l’interior del Museu Rodin de Paris, just
assegut al costat de l’estàtua del pensador, trobem un jove turista que adopta la
mateixa postura de l’estàtua, pensatiu i
en repòs. Una fotografia que té moltíssima gràcia. Còmodament instal·lat en un
banc, amb el seu gos i les seves pertinences, un fotogènic “clochard” en saluda.
Té molta força aquesta fotografia.
A g r u p a c ió Fo t o g r à f ic a d e C a t a l u n y a

Sembla com si poguéssim tocar les seves
llàgrimes o eixugar-les amb un mocador.
És un retrat genial, molt sensible que reflexa el sentiment a flor de pell que la gent
jove demostra sense embuts.

Un primerissim pla de mitja cara d’un
adolescent que plora.
A g rupació Fotog r à fi c a d e Ca ta l unya

Una elegant senyora amb ulleres negres i
molt enjoiada, fuma una cigarreta mirant
al no res. M’agrada força aquest enquadrament del personatge en un angle de
la fotografia .
Una jove amb minifaldilla està recolzada
en un banc de pedra per escriure. Seran
apunts de classe.? Una carta d’amor?
Està molt concentrada en el seu escrit
aliena a la càmera de l’Emilia que va obtenir aquesta bona instantània.
Una dona gran esta descansant sobre un
piló del carrer. Sembla preocupada per
alguna cosa. Serà que no té on anar? Ens
fa pensar molt aquesta fotografia.
Per acabar dir que el dia de la inauguració la sala era plena de gom a gom i que
l’Emilia va rebre felicitacions de tothom,
especialment dels fotògrafs més veterans
i consagrats de casa nostra.
L’enhorabona amiga Emilia, t’auguro un
magnífic futur en el món de la fotografia,
estic segura que ben aviat ens presentaràs
nous treballs i serà a la sala gran. Endavant!, que aquesta primera mostra ha
estat sensacional.
Elisenda Domingo
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TEMES OBLIGATS
ARQUITECTURA - COLOR

Pere Romero
9 punts

Antonio Gil 9 punts

Juan M. Benavente
8 punts
Francesca Portolés
8 punts
Antonio Bolea
10 punts Premi del mes
Eduard Couchez
9 punts
Ramón Vilalta Fabregat
9 punts
18

COLOR
PERE ROMERO
ANTONIO FERNANDEZ
EDUARD COUCHEZ
FRANCESCA PORTOLÉS

17 punts
16 punts
16 punts
16 punts
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TEMES OBLIGATS
ARQUITECTURA - MONOCROMA
Miquel Peiró
9 punts
Premi del mes

Pere Romero
9 punts

Carmen Garcia Portabales
9 punts
Ramon Vilalta Fabregat
9 punts
Antonio Bolea
9 punts
A g rupació Fotog r à fi c a d e Ca ta l unya

MONOCROMA
ROSENDO FERNANDEZ
CARMEN G. PORTABALES
PERE ROMERO
MIQUEL PEIRÓ

18 punts
17 punts
16 punts
16 punts
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EL SOPAR DE NADAL
El tradicional sopar fred de Nadal a l’AFC
es va celebrar el passat dia 22, dia d’alegries pels que havien sigut agraciats per
la loteria i en general per tothom que
gaudia de bona salut i va poder assistir,
ajuntant finalment fins a 52 persones.
Varem gaudir de bons companys de taula
i de menjador, que és en el que es va
convertir la sala “Bruno Argemí” des de
la pantalla de projeccions fins la Biblioteca, que va resultar també transmutada
a cuina per una estona.

Les taules, amb una decoració festiva i
molt nadalenca, van ser parades d’una
forma màgica omplint l’espai amb total
comoditat pels socis assistents que van
gaudir d’un altra acte fraternal mentre el
nostre reporter habitual Lluís Girona prenia fotos de l’agradable ambient.
El sopar, de pa amb tomàquet, embotits
i torrons, va ser engolit entre converses
d’amics i brindis per l’Agrupació i per l’afició que ens uneix.
Van faltar alguns amics per malalties d’última hora i van sobrar les seves viandes,
pel que es varen sortejar entre els assistents, resultant agraciats en Carles Pociello, na Pepita Sulè i en Ferran Morán.
Varem sortir abans de les 12 per poder
20

aprofitar l’últim metro e intentar evitar el
taxi de tornada a casa que sempre ens fa
recordar que el preu de les coses no s’està
aturat tot i la crisi.

Agraïments i felicitacions pel bon resultat
als col·laboradors actius en la preparació
d’aquest sopar: Pepita Sulè, Vladimir Konorkine, Ferran Morán, Dani Garcia,
Joan Ollé, Manel Saiz i Fina, la dona del
President.

Text: S. Atance.
Fotos: Ll. Girona.
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FESTA INFANTIL DE NADAL 2010

Un dels dies més entranyables a la nostra
Agrupació és el de la Festa Infantil de
Nadal. Enguany la varem celebrar el dia
18 de desembre amb 53 criatures d’entre
0 i 12 anys que van disfrutar de valent
amb l’actuació del Màgic Ferran, que els
va fer esperar-se per culpa d’un accident
de transit, l’espera però, va ser compensada amb els seus magnífics trucs de
màgia. Un dels més divertits i complicat
va tenir com a cooprotagonista a la Sra.
Teresa Fabregas, avia de 6 petits assistents a la Festa. Ella va deixar molt confiada el seu rellotge al mag, després ja
patia perquè amb l’ajut dels nens, va
picar-lo amb un martell i va quedar fet
pols, el mag va oferir-li un altre però ella
volia recuperar el seu. Coses de la
màgia… comencen a aparèixer un munt
de caixes lacrades i sellades que amb les
paraules màgiques “Sim Saladim” s’anaven obrint per si contenien el rellotge
més res de res… finalment amb la concentració de tots els nens i nenes i demés
públic va aparèixer, sa i estalvi, el rellotge
de la Sra. Teresa. Molts petits van ajudar
al mag en altres trucs, on del no res sortien flors, serpentines, mocadors de tots
colors, etc. Un gran aplaudiment va posar
punt i final a l’actuació.
A g rupació Fotog r à fi c a d e Ca ta l unya

Les criatures ja havien berenat
degut al retard del mag i
també havien rebut unes bosses plenes de regals, la crisi no
s’ha notat de cara als regals
pels nens. Va arribar el moment més esperat l’arribada
del Pare Noel que els cridava
pels seus noms i els entregava
joguets, també molt generosa
l’entrega d’aquest any. La
traca final consisteix en trencar
la pinyata, plena de globus,
confetis, serpentines, carotes, corones de
rei o reina i petites joguines. És una autentica satisfacció per l’equip que organitzem la festa, veure’ls sortir a tots carregats
i feliços, alguns preguntant quan serà la
propera. Després ens quedem a recollir i
apuntem idees...
Acabo donant les gràcies al petit però eficient equip i a les cases comercials que
han estat tant generoses amb els nostres
petits.
Per cert, no ens ha tocat la rifa de Nadal,
cosa rara, així què desitjo que aquestes Festes siguin per tots uns dies plens de
màgia i de mirar-les amb ulls d’infants.
Elisenda Domingo
OBSEQUIS REBUTS PER LA FESTA
INFANTIL DE NADAL
ALMONESKA
CANSON/OXFORD
CAIXA PENEDES
CAVALL FORT
EDITORIAL CLARET
CLUB SANTJORDI /CAIXA CATALUNYA
PERE ROMERO
Moltes gràcies per col·laborar, els petits han
quedat encantats dels vostres obsequis.
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PREMIS DEL CONCURS DE FI D’ANY
Primer accéssit
Francesca
Portolés

Primer premi
Jorge LLorca

Segón accéssit
Carmen Garcia Portabales

Enguany s’han concedit tres accéssits espacials sense premi
econòmic al següents autors:

Frederic Sagués

Manel Garcia
22

Pere Romero
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EXCURSIÓ CALÇOTADA
FEBRER DEL 2011
MONTBLANC
DISSABTE DIA 12 DE FEBRER, A LES 7:45 DEL MATI,

SORTIDA A LES 8:00.
LLOC DE RETROBAMENT CARRER BERGARA XAMFRÀ CARRER BALMES

PREU 37 EUROS
INCLOU AUTOCAR I DINAR

ITINERARI:
8:00 - Sortida per l’autopista, anirem en direcció a Lleida.
8:45 - Parada tècnica a l’autopista, on esmorzarem (45 minuts).
9:30 - Després d’esmorzar, sortirem en direcció a Lleida.
11:00 - Arribada a Montblanc. Visita a les muralles.
13:00 - Agafarem l’autocar en direcció al restaurant
14:00 - Arribada al restaurant Mas del Plata.
17:00 - Sortida del restaurant, farem com de costum, la fotografia de grup
17:30 - Sortida cap a Barcelona.
20:00 - Arribada a Barcelona i final del viatge; horari aproximat.

MENÚ :
Primer plat
Teula de Calçots
Segon Plat:
Graellada de carn
Xai, Llangonissa, Cansalada, Fesols. patates al caliu
Postres:
Crema catalana.
Copa de cava
Vi, Aigua mineral, i cafè.

A g rupació Fotog r à fi c a d e Ca ta l unya
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Jorge LLorca
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J. A. Andrés Ferriz
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Truc Photoshop No 25
Canviar fons amb llum suau
1.-Seleccionar la figura a protegir. Eina
selecció ràpida, restar o sumar el que
sobre o falti a la selecció.
2.-Crear màscara de capa.
3.-Obrir la foto de fons (Copiar y pegar)
i situar-la sobre la foto.
4.-Arrossegar Màscara de capa a la capa
del fons.
5.-Invertir la màscara (Ctrl.i).
6.-Canviar fusió de capa a llum suau.
7.-Retocar amb pinzell negre amb opacitat baixa i duresa suau sobre la màscara
a les zones que vegem defectes, solen
sortir als cabells.

Foto acabada

Sergio Tello
Foto original
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Fons
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ACTIVITATS LLUM ARTIFICIAL
GENER de 2011

Gener 12 dimecres a les 6 de la
tarda.
Sessió d’estudi: Nu femení.
Model: Yaina
Maquillatge: —Preu sessió: 12 €

Gener 19 dimecres a les 6 de la
tarda.
Fotografia d’estudi: Nu masculi i femení.
Model: Becky and Co.
Maquillatje: —Preu sessió: 12 €

CONCURSOS LLUM ARTIFICIAL
Fotos fetes a les sessions de llum artificial
Calendari últim dia d’entrega
Retrat: entrega dia 18/3 i veredicte dia 31/3
Estudi: 2010-2011: entrega 3/6 i veredicte 9/6
Nu: entrega dia 21/10 i veredicte dia 31/10
Les bases seran publicades mes àmpliament al Butlletí de febrer
A g rupació Fotog r à fi c a d e Ca ta l unya
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NOTES PER EL MES DE GENER:
INTERNACIONALS:
Smethwick International Exhibition of Photography 2011,
organitzat pel Smethwick Photography Club, UK.
2 acceptacions. Salvador Atance
Man and Work 2010 exhibition,
organitzat pel Bor Photoclub, Serbia.
1 acceptació. Salvador Atance
71st. Int. Photographic Salon of Japan,
organitzat pel “The All Japan Association of Photographic Societies (AJAPS)”,
Japó.
1 obra premiada. Salvador Atance
2nd. Int. Salon of Photography PROZOR-RAMA,
organitzat pel “Prozor-Rama Photography Association of Artists, Bosnia & Herzegovina.
1 acceptació. Salvador Atance
CONCURSOS NACIONALS :
XÈ. CONCURS NACIONAL DE FOTOGRAFIA EL FET GEGANTER
2010,
organitzat per Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.
Segon Premi : Domènec López Alió
X PREMI GRAND MARINA 2010,
organitzat per HOTUSA de Barcelona
Accéssit : Emili Combalia

ELS NOSTRES SOCIS EXPOSEN :
La nostra consocia i amiga Dolores Bañón, exposa la seva obra “Calaix de
Sastre,del 15 de desembre del 2010 al 15 de gener del 2011 a A.D.E.R. C/ Pintor
Tapiró, 4 de Barcelona . Horari de visita matins de 11 a 14 , tardes de 16 a 20
hores.
Felicitats per aquesta exposició que segur serà un éxit.
El nostre Vocal de Butlletí Pere Romero, exposa la seva obra “Imatges per Fotografiar II ” a l’Agrupació de Sant Adria,
Dr. Barraquer, 6 baixos 08930 Sant Adrià del Besòs del 13 de gener al 3 de febrer
AUDIOVISUAL :
Dimecres, 19 de gener, a les 18.30 hores
El nostre consoci i amic Wladimir Konorkine projectarà l’audiovisual titulat “Color:
Pro i Contra”.
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ACTES A CELEBRAR DURANT EL MES DE GENER
Dia 3, dilluns, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica del Concurs Social de Fi d’Any
2010. i lliurament de premis.
Dia 4, dimarts, a les 19.30 hores
Inauguració de l’exposició fotogràfica col·lectiva del Grup de Dones titulada “Aigua”
Dia 12, dimecres, a les 18.00 hores
Sessió d’Estudi amb model. Nu femení. Inscripcions a Secretaria.
Dia 19, dimecres, a les 18.00 hores
Sessió d’Estudi amb model. Nu masculífemení. Inscripcions a Secretaria.
Dia 21, divendres, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autor Benet Arbolí titulada :
“VIUS” (essers amb qui compartim el planeta).
Dia 22, dissabte, de 10 a 13,30 hores
Taller de bodegons d’obejtes transparents, per Pere Romero. Inscripcions a Secretaria.
Dia 25, dimarts, a les 18.00 hores
Reunió del Consell Consultiu
Dia 25, dimarts, a les 19.30 hores
Reunió de les dones fotògrafes
Dia 26, dimecres, a les 19.00 hores
Reunió del Consell Tècnic
Dia 27, dijous, a les 19.30 hores
Veredicte Públic del concurs de Temes Obligats, Tema : “Vies de tren”.
Dia 28, divendres, a les 19.30 hores
Inauguració de l’exposició fotogràfica col·lectiva dels autors Miquel Viñas, Albert
Viñas i Luis Leandro.
Dia 29, dissabte, a les 18.00 hores
Assemblea General Ordinària de socis.

AVANÇAMENT PROVISIONAL D’ACTES PER EL MES DE FEBRER
Dia 7 dilluns, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica titulada “Roma, Segle I” de
l’autor Andreu Roselló.
Dia 12, dissabte, a les 8 del matí
Excursió a Montblanc i Calçotada al Pla de Sta. Maria. Inscripcions a Secretaria.
Dia 12, dissabte, a les 10.00 hores
Sessió d’estudi - bodypaynting. Inscripcions a Secretaria
Dia 16, dimecres, a les 19.30 hores
Inauguració de l’exposició fotogràfica titulada “La ruta del tambor y el bombo” dels
autors José A. Andrés i Fernando Vecino.
Dia 19, dissabte, a les 18.00 hores
Sessió d’estudi amb model. Retrat. Inscripcions a Secretaria
Dia, 22, dimarts, a les 19.30 hores
Reunió de les dones fotògrafes
Dia 23, dimecres, a les 19.00 hores
Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autor Manel Peiró
Dia 24, dijous, a les 19.30 hores
Veredicte del concurs de Temes Obligats. Tema : Bústies
Dia 26, dissabte, a les 18.00 hores
Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a Secretaria
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www.afc.cat
Alguns dels serveis al soci:
Obert tots els dies de 17,30 a 21,00 h. de dilluns a dissabte
Aula digital amb 9 ordinadors / Plató / Escànner
Tallers gratuïts i cursos a preus molt reduïts o gratuïts
Varies sessions mensuals amb model, cost de la model
Sortides mensuals / Sortides programades, excursions fotogràfiques
Tertúlies periòdiques / Concursos socials i lliures / "lligueta" fotogràfica
Sala d’exposicions Bruno Argemí / Sala d’exposicions “Nou Espai”
exclusiu per socis / Sala "El Racó" / Museu / biblioteca / fototeca
Pantalla gegant d’alta definició.

Vine durant uns dies, com si fores un soci
més, gaudeix d’un ambient fotogràfic,
sentiràs el caliu d’uns companys que estan
disposats a compartir els seus coneixements
amb tu.

Agrupació Fotogràfica de Catalunya
Del Duc, 14 Pral. 08002 Barcelona Tel. 93 301 65 81

